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Onze gemeente
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Oosterzele kaart 
wegenproblematiek N42/E40

aan bij minister Crevits
Om zijn ongenoegen over de aanpak van de wegenproblematiek ter hoogte van de N42/E40 in Oosterzele/Wetteren te

uiten, stuurde het gemeentebestuur einde juni een brief aan Vlaams minister van Openbare werken en Mobiliteit Hilde

Crevits. De grieven en verzuchtingen die in de brief werden opgesomd:

Bibliotheekweek van 20 tot 28 oktober zie pagina 2 VRAGEN
OVER VERKIEZINGEN? ... zie pagina 4

1. Een belangrijk item is het openstellen van de

Volkershouwbrug op de grens tussen Wetteren en

Oosterzele. Deze vraag werd reeds gesteld door burge-

meester Alain Pardaen van Wetteren en wordt door

ons voltallig bestuur ondersteund. Onze eigen leden

van de oppositie hebben hierover zelfs via fractieleider

Sas Van Rouveroy een parlementaire vraag gesteld. Het

verbaast ons dan ook ten zeerste dat u geen degelijk

antwoord kan geven op de vraag in verband met het

herstel van de brug. Meer zelfs, u laat uw antwoord

afhangen van een nieuwe studie die nog gestart moet

worden over de N42. Mevrouw de Minister, wij vragen

niet om dure studies. We achten het daarentegen heel

wat nuttiger deze financiële middelen te gebruiken om

na te gaan of de brug technisch en op korte termijn

kan opengesteld worden voor gemotoriseerd verkeer,

al was het maar 1 rijvak. Dit is een vraag van ongeveer

37 000 inwoners, die enkel een verbinding willen tus-

sen Oosterzele en Wetteren zonder in de file te staan

op een karrenspoor zoals de N42.

2. Wat deze N42 (een echte dodenweg) betreft zijn wij ver-

heugd dat binnenkort een studiebureau wordt aange-

steld om het ontwerp uit te tekenen voor de definitieve

herinrichting van de N42 met 2x2 rijstroken. Wij hopen

dat er snel actie ondernomen wordt en er dus voor de

zoveelste maal geen jaren studiewerk aan voorafgaan.

Het blijft onverantwoord dat de onteigeningen in

Gijzenzele zo lang aanslepen. Zolang de onteigeningen

niet gebeuren kunnen de 2x2 rijstroken niet gereali-

seerd worden en zullen wekelijks ongevallen met stoffe-

lijke schade, maandelijkse ongevallen met gewonden

en jaarlijkse ongevallen met dodelijke afloop de pers

blijven halen.

3. Bovendien zorgt de flessenhals op de N42 in Wetteren

voor een dagelijkse monsterfile op de E40 tussen Me rel -

beke en Wetteren. Dagelijks wordt ter hoogte van de afrit

Wetteren van de E40, de pechstrook door de automobi-

listen als aanvullende afrijstrook gebruikt. Dit zal ooit

eens resulteren in een zéér ernstig verkeersongeval.

4. De grachten op de N42 - deel Oosterzele - zijn onver-

antwoord slecht onderhouden. De toestand is dermate

erg dat de gemeente Oosterzele desnoods op eigen risi-

co en verantwoordelijkheid de nodige werken zal uit-

voeren.

5. In de Schoolstraat ter hoogte van de deelgemeente

Gijzenzele, blijft het wachten op parkeerstroken om

uitbreiding van de carpooling mogelijk te maken. Meer

dan 30 auto’s en meer dan 100 carpoolers ploeteren nu

dagelijks in de modder. Hun aantal blijft maar stijgen

en de overheid stond erbij en keek ernaar.

Aanvullend en tot slot, mevrouw de minister, zouden we

graag inzage krijgen in de vergelijkende verkeerscijfers

tussen enerzijds het kruispunt ‘Vosken’ te Oombergen

Zottegem (Oudenaardse Steenweg) en anderzijds het

knooppunt ter hoogte van het ‘Bourgondisch Kruis’ (N9)

waar momenteel belangrijke werken worden uitgevoerd

die onder meer moeten toelaten dat dagelijks zeven bus-

sen van De Lijn ter hoogte van de school Mariagaard

(Wetteren) probleemloos zouden kunnen parkeren.

Beide voormelde kruispunten ventileren het verkeer naar

respectievelijk Zottegem en Wetteren, dus terug over de

vermaledijde N42.

We besluiten, mevrouw de minister, met de boodschap dat

het onverantwoord is nog langer te talmen om in te grij-

pen. De ongevallenstatistieken van de voorbije jaren zijn

erg verontrustend en de situatie wordt van jaar tot jaar

erger.

En al kent onze bescheiden gemeente Oosterzele haar

plaats, toch kunnen/zullen we - vanuit ons verantwoorde-

lijkheidsbesef - onmogelijk aanvaarden dat niet wordt

ingegrepen.
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Het nieuwe gemeenschapscentrum (GC) De Kluize opent de deuren voor het
grote publiek tijdens het openingsweekend van zaterdag 1 & zondag 2 septem-
ber. We kijken er naar uit zo veel mogelijk geïnteresseerde inwoners, verenigin-
gen, … te verwelkomen.

Programma
Zaterdag 1 september

10 uur: voorleesuurtje deluxe i.s.m. de bib
11 uur: kindertheater Roomvlekpieternel door Els Trio (6+)
14 uur: kindertheater De Koning zonder schoenen door 4hoog (3+)
19 uur: feestelijk onthaal op de rode loper
20 uur: concert Guido Belcanto 'Een man als ik ontmoet je niet elke dag'

Zondag 2 september
9 uur: brunchconcert Con Animo en KMV Voor God en Vlaanderland
16.30 uur: café chantant met Le Grand Bateau en feestgebak
18.30 uur: slotparade door Die Verdammte Spielerei

Alle voorstellingen zijn gratis. Enkel het concert van Guido Belcanto en de jeugdtheatervoorstellingen zijn betalend
weliswaar aan democratische tarieven:
• Guido Belcanto: 18 euro, 15 euro (senioren 60+ en andersvaliden), 12 euro (studenten mits voorleggen studen-

tenkaart en -19-jarigen) • Jeugdtheater: 7,5 euro en 5 euro voor kinderen <12 jaar • Brunch: 12 euro en 7 euro
voor kinderen <12 jaar

Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen in het gloednieuwe GC. Je wordt er het volledige week-
end onthaald met een drankje in de aperobar. Bij reservatie van je tickets voor het komende seizoen ontvang je een
geschenkje per gezin en een attentie voor de kinderen. Kinderen kunnen volop experimenteren in ons muziekbos
en laat je verrassen door de koning zonder schoenen. De winnaars van onze wedstrijden (festivalbandjes, stickeractie,
ballonnenwedstrijden) wacht nog een leuke verrassing. Reserveer je tickets voor de voorstellingen van het openings-
weekend via www.gcdekluize.be, ticketsgcdekluize@oosterzele.be of via tel. 09 363 88 54.

Cultuur

Feest met ons mee tijdens
het openingsweekend van

GC De Kluize

Kleef De Kluize!
Ga langs bij een Oosterzeelse bakker en neem
er onze ‘Kleef De Kluize’- sticker mee. 
Kleef De Kluize op een zo origineel mogelijke
manier, maak een foto en mail die naar 
kleefdekluize@oosterzele.be of post je foto op
de facebookpagina van De Kluize (gemeen-
schapscentrum De Kluize).
Wekelijks (en dit nog tot 15 oktober!) wordt de origineelste foto beloond met
een gratis ticket.
Meer info? David De Landsheere (departementshoofd Vrije Tijd) 
of Els Van Nieuwenhove (programmator)
GC De Kluize - Sportstraat 3, 9860 Oosterzele - info@gcdekluize.be



Fundels, een digitale wereld rond het
prentenboek, combineert twee ele-
menten die samen aanwezig zijn in
de bibliotheek: boeken en compu-
ters. Fundels brengt bestaande pren-
tenboeken tot leven aan de hand van
zes interactieve hoeken (kijkhoek,
leeshoek, activiteitenhoek, teken-
hoek, spelletjeshoek en auteurs-
hoek).
Je kan het verhaal uit het boek laten
afspelen, animaties bekijken, teke-
ningen maken, leerrijke spelletjes
spelen, …
Ontdek Fundels in de bib of ontleen
een Fundels-pakket voor thuis (gratis):
- Kies maximum twee Fundels-boe-
ken uit de Fundels-display

- Vraag aan de balie een Fundels-rug-
zakje met lezer en handleiding
- Ontleen alles via de zelfuitleenbalie

Vorming in de bib i.s.m. 
CVO Panta Rhei De Avondschool

Initiatie in de informatica
(1ste semester; start 4 september;
dinsdag van 9 - 11.35 uur)
Een initiatie in de wereld van de com-
puter  voor hen die niks of te weinig
van de computer afweten. Je leert
muziek, foto’s, teksten, brieven e.d.
op computer over te zetten, te orde-
nen, op te zoeken en eventueel te
branden op cd of dvd. Je leert jouw
computer te beschermen en lastige
vertragingen van de computer te ver-
mijden.
Locatie: Bibliotheek Oosterzele
Prijs: 60 euro opleiding en 3 euro
administratiekosten

Multimedia 1 en 2: Digitale fotografie
(1ste + 2de semester; start 6 septem-
ber of 7 september; donderdag van
14 - 16.30 uur of vrijdag van 9 - 11.35
uur)
Eerst ontdekken we op een rustig
tempo hoe het fototoestel werkt.
Daarna krijgen we bij een variatie van
onderwerpen tal van tips om onze
beeldvorming te verbeteren. En na -
dat we met ons fototoestel op ontdek-
king zijn gegaan, is het tijd om onze
beelden op de computer te zetten.
Beelden versturen, publiceren, oude
dia’s en negatieven digitaliseren,
archiveren, … Je leert het allemaal tij-
dens deze cursus.
Locatie: Bibliotheek Oosterzele
Prijs: 60 euro opleiding en 3 euro ad -
mi nistratiekosten

Degustatie Franse wijnen
(start 3 oktober van 19.30 - 22 uur)
De bakermat van de wijn ligt nog
steeds in Frankrijk. De nadruk bij
deze cursus ligt op: 
- de kenmerken van de verschillende
wijnen uit de verschillende regio's
binnen Frankrijk 
- het beheren van een wijnvoorraad 
- het meer inzicht krijgen in Franse
wijnen via het degusteren 
- het professioneel leren wijnproeven
Locatie: start in de bibliotheek, later
in het IJzeren hekken (Landskouter)
Prijs: 80 euro cursus + 100 euro ver-
bruiksgoederen + 3 euro administra-

tiekosten
Inschrijven ter plaatse in de bib, of
via de Avondschool - 09 243 87 99 -
info@avondschool.be
www.avondschool.be

Vorming in de bib i.s.m. 
Vormingplus Gent-Eeklo

Omgaan met hooggevoeligheid
Hoog Sensitieve Personen, zijn ge -
voeliger dan gemiddeld voor stem-
mingen van anderen, voor licht, geu-
ren, geluiden en drukte. In deze le -
zing, voor hooggevoelige mensen en
voor wie meer hierover wil weten,
krijg je informatie over wat hoogge-
voeligheid is en hoe je er be wuster
mee kan omgaan. I.s.m. HSP Vlaan -
deren
Wanneer: dinsdag 2 oktober 2012
(9.30 - 12 uur)
Waar: Bibliotheek Oosterzele
Prijs: 8 euro
Code: 12187

Rouwen, hoe doe je dat? 
Als het rouw rumoer is verstomd
We staan stil bij die verschillende
rouwtaken om ze toe te passen in ons
leven. Rouwen is een proces, vraagt
veel geduld én is langzaam werken.
Elk rouwproces is uniek. I.s.m. PRH
Wanneer: woensdagen 3, 10, 24 okto-
ber 2012 (19.30 - 22.30 uur)
Waar: Erfgoedhuis, zaal De Ganck,
Sint-Antoniusplein 10, 9860 Oosterzele
Prijs: 45 euro (teksten inbegrepen)
Code: 12188

Actief kunstkijken. Een inwijding en
een bezoek aan het Museum voor
Schone Kunsten in Gent.
Vanuit kijken en vergelijken verken-
nen we het maakwerk en de inhoud
van een aantal kunstwerken (moder-
ne en hedendaagse kunst). We zoe-
ken naar betekenissen en de relatie
tot hun tijd. Ontdek een kader om
‘zelf’ te spreken over kunst. Nadien
bezoek je begeleid de museumcollec-
tie van het MSK.
Wanneer: dinsdag 17 oktober 2012
(19.30 - 22 uur) + zaterdag 20 okto-
ber 2012 (10 -12.30 uur)
Waar: Bibliotheek Oosterzele
Museumbezoek: om 9.50 uur aan de
ingang van het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten, Citadelpark,
9000 Gent 
Prijs: 20 euro (museumticket inbe-
grepen)
Code: 12189

Heb je ook een neus voor antiek?
Tips & tricks bij aankoop/verkoop

van antiek. Wie antiek wenst aan te
kopen of te verkopen wordt automa-
tisch met een aantal vragen gecon-
fronteerd! Haal je waardevolste voor-
werp boven en leg het voor aan de
expert. We sluiten af met een ‘kitch
of kunst’-ronde.
Wanneer: dinsdagen 6, 13 en 20
november 2012 (19.30 - 22 uur) 
Waar: Erfgoedhuis, Zaal De Ganck,
Sint-Antoniusplein 10, 
9860 Oosterzele
Prijs: 36 euro
Code: 12190

Hooggevoeligheid, vermoeidheid 
en zelfzorg
Vele hooggevoelige mensen hebben
last van een matig tot ernstig energie-
tekort tot zelfs stressgerelateerde aan-
doeningen zoals burn-out, CVS,
fibromyalgie en depressie. We probe-
ren samen een antwoord te vinden
op tal vragen die hieraan gerelateerd
zijn. We gaan ook aan de slag met
oefeningen. I.s.m. HSP Vlaanderen
Wanneer: woensdagen 7, 14 en 21
november 2012 (9.30 - 12 uur)
Waar: Erfgoedhuis, zaal De Ganck,
Sint-Antoniusplein 10, 9860
Oosterzele
Prijs: 45 euro (teksten inbegrepen)
Code: 12191

Ik ben goed genoeg. Een exploratie
van wie ik ben, en hoe ik me toon
Wil je van jezelf leren houden zoals je
bent? Wil je meer zicht krijgen op wat
je hindert om je ‘goed genoeg’ te
kunnen voelen? Via creatieve oefe-
ningen ontdek je in deze cursus het
antwoord op deze vragen. I.s.m. PRH
Wanneer: dinsdagen 13, 20, 27
november 2012 (9.30 - 12.30 uur)
Waar: Erfgoedhuis, zaal De Ganck,
Sint-Antoniusplein 10,
9860 Oosterzele
Prijs: 45 euro (teksten inbegrepen)
Code: 12192

Inschrijven
Vormingplus, Volkshogeschool Gent-
Eeklo: info.gent.eeklo@vorming-
plus.be - www.vormingplusgent-
eeklo.be - tel.09 224 22 65 
IBAN BE40 0014 2764 2663,
BIC GEBABEBB
Vermeld je naam en het codenum-
mer van de cursus.
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Nieuw! Energiemeters

Bibliotheek

Welk aandeel hebben de huishoudapparaten in het totale energiever-
bruik van je woning? Hoeveel verbruikt de wasmachine, de wasdroger,
de vaatwasser, de diepvries, de koelkast, ... De energiemeter vertelt het
je allemaal.
Dankzij de samenwerking met dienst Woon- en Leefomgeving kan je
nu ook in de bib gratis een energiemeter ontlenen. De energiemeters
zijn eigendom van de gemeentelijke dienst Woon- en Leefomgeving.

Bibliotheekweek
van 20 tot 28 oktober 2012 
‘Wie wordt de Bibste van het land?’ is
de naam van de campagne, en roept
de sfeer van een sprookjeswereld op
waar gedroomd en gewenst kan wor-
den. Hoe vind jij dat de bib mag evo-
lueren de komende jaren? Wat ver-
wacht jij van de bib? Wat moet er blij-
ven, wat mag er veranderen, waar
droom je van?
Dromen in de bib van Oosterzele

Geef het briefje met jouw dromen
voor de Oosterzeelse bib af aan de
balie. Je kan ons ook online je dro-
men laten weten via de Vlaamse
online ideeënbox www.bibstevanhet-
land.be. Daar kan je tips en ideeën

voor de Oosterzeelse bib kwijt. Wie
het beste idee voor de bib levert, wint
een smartphone!
Zaterdag 20 oktober 2012 is de offi-
ciële start van de Bibliotheekweek.
Onze bib begint er een dagje vroeger
aan met de traditionele openings-
avond op vrijdag 19 oktober 2012.
Centrale gast is radiopresentatrice
Friedl’ Lesage (Radio1) die geïnter-
viewd wordt door Kris Baert (sport-
journalist, Radio2-reporter, voetbal-
en wielerfreak en uitstekend intervie-
wer). Tuur Florizoone - bekend accor-
deonist en componist (‘Aan rijding in
Moscou’) - zorgt voor de muzikale
ondersteuning.

Graag vooraf inschrijven.

Connie Palmen en Erwin
Mortier en Bob Van Laerhoven

Nieuw!             in de bib 

Route 42 presenteert in Oosterzele Connie Palmen en Erwin Mortier via
een dubbelinterview door Bob Van Laerhoven op vrijdag 26 oktober 2012
in GC De Kluize.
Connie Palmen, bekend van ‘De wetten’, ‘De vriend-
schap’, ‘I.M.’ en ‘Geheel de uwe’, behoort tot de

belangrijkste Nederlandse
schrijvers van deze tijd. Zowel
in haar romans als in haar beschouwingen ont-
vouwen zich haar briljante stijl en heldere rede-
neertrant.
Erwin Mortier behoort tot de top van wat
Vlaanderen aan schrijvend talent in huis heeft.

Met zijn bestseller ‘Godenslaap’ bracht hij één van de meest spraakmaken-
de boeken van de laatste jaren op de markt. 
Tijdens de bibliotheekweek legt Bob Van Laerhoven het vuur aan de sche-
nen van deze twee uitgelezen auteurs. Zij praten vrijuit over hun laatste wer-
ken, hun passie, hun gelijkenissen en hun verschillen als Nederlandstalige
schrijver.
Tickets: Online via www.route42.be (8 euro/1 ticket of 10 euro/duoticket)

Route 42 is het samenwerkingsverband van de bibliotheken van Oosterzele,
Sint-Lievens-Houtem, Herzele, Zottegem, Lierde en Geraardsbergen.

Kan je niet meer naar de bibliotheek
komen? Dan komt de bibliotheek
gewoon naar jou! De boekendienst is
een gratis service voor mensen die
zich niet kunnen verplaatsen naar de
bibliotheek, maar toch graag willen
lezen.

Wij leveren wat op je verlanglijstje
staat:
• (grote letter)boeken: 

romans of informatieve boeken

• tijdschriften
• cd’s en dvd’s
• (Daisy-)luisterboeken.

Neem telefonisch contact op met de
bibliotheek op het nummer 
09 362 81 17 of stuur een e-mail naar 
bibliotheek@oosterzele.be. 
Een vrijwilliger komt dan bij je langs.

Ken je iemand die van deze dienstver-
lening gebruik wil maken? Laat het
ons dan weten!

Boekendienst aan huis

VORMING

UITNODIGING

Amsterdam heeft één van de belangrijkste en gaafste historische stadskernen van
Europa. Karakteristiek voor het Amsterdamse stadsgezicht zijn de als woonhuizen
gebouwde grachtenpanden. De concentrische grachten worden doorsneden door
smalle radiaalgrachten en straten waarlangs de 17de en 18de eeuwse woonhuizen
het monumentale aspect van Amsterdam bepalen.
De provincie Drenthe is het groene hart van Nederland. Het Drentse landschap
bestaat overwegend uit een samenspel van bossen, heidevelden, weiden en akkers
daarin liggen gezellige stadjes en verstilde dorpen.

Gratis toegang. Graag vooraf reserveren via bibliotheek@oosterzele.be
of 09 362 81 17 of aan de balie van de bib.

Gemeentelijke bibliotheek
Stationsstraat 13 - 9860 Oosterzele - T: 09 362 81 17 - bibliotheek@oosterzele.be

Amsterdam en Drenthe
Maandag 24 september 2012 - 14 uur

door Jos Storms 

Bibliotheek Oosterzele
Stationsstraat 13, Scheldewindeke,

tel. 09 362 81 17
bibliotheek@oosterzele.be
www.biboosterzele.be



Cultuur

Je hebt al wat ervaring in het maken
van kortfilms. Is er veel verschil met
een langspeefilm?
Nicolaas: “Voor ik er aan begon dacht
ik van niet, maar daarin heb ik mij
toch vergist. Bij het schrijven van een
kortverhaal is het makkelijk het over-
zicht te behouden. Bij een langspeel-
film verlies je dat overzicht wel eens
waardoor de spanningsboog vlug ge -
broken wordt. Gelukkig heb ik mij
kunnen beroepen op een tiental
(Oosterzeelse) lezers die een klare blik
hadden op de pro’s en contra’s van het
eerste script. Na script drie zaten alle
puzzelstukjes mooi in el kaar.”

In de film zijn zo goed als uitsluitend
Oosterzelenaren te zien. Was je tevre-
den met de Oosterzeelse cast?
Nicolaas: “Het was een fantastische
cast! We hebben geen audities georga-
niseerd en op Leen Persijn na had
geen enkele acteur ervaring met het
medium film. De meesten hadden
zelfs nog nooit op de planken ge staan.
Bij de eerste repetities zat ik dan ook
enkele keren met mijn handen in het
haar. Maar mijn vrees was onterecht!
ONS DORP is een lokale film, maar ik
durf erop te wedden dat bepaalde scè-
nes moeiteloos nationaal niveau
halen!”

Je hebt Paul Severs kunnen strikken
voor de film. Hoe verliep de samen-
werking met hem?
Nicolaas: “Paul is inderdaad de enige
niet-Oosterzeelse acteur in de film.
Maar dat moest ook. Hij maakt deel uit
van een heel mooi verhaaltje in de film
waar ook Lizi D’Hondt een on geziene
prestatie neerzet. Voor Paul was het de
tweede keer dat een van zijn nummers
gevraagd werd voor een film. De eerste
keer was in ‘Firmin Crets’ met het
nummer Geen wonder dat ik ween. Dit
keer brengt hij Je eerste liefde vergeet je niet
maar hij speelt ook nog een belangrij-
ke rol in de film!”

Wat kan je ons al over de film vertellen?
Nicolaas: “Ik zeg liever zo weinig mo -
gelijk over het verhaal zelf. Het is leuk
een publiek met een neutrale verwach-
ting naar de film te sturen. Hun kritie-
ken zullen dan ook de meest eerlijke
zijn. Kort gezegd: er wordt een
Oosterzeelse talentenjacht georgani-
seerd. Naar aanleiding van die wed-
strijd volgen we verschillende deel -
nemers, elk met hun eigen redenen
om deel te nemen.”

Mogen we veronderstellen dat het een
komedie geworden is?
Nicolaas: “Nee, het is niet zomaar een
komedie. Uiteraard is er ruimte voor
een lach maar evenzeer voor een
traan. We hebben vooral geprobeerd
een beeld te schetsen van een dorp dat
leeft waarin zich goede en minder
goede taferelen in afspelen. Het was
de bedoeling een film te maken voor
een ruim publiek, voor zowel jong als
oud. Het is dus een zeer toegankelijke
maar niet altijd een luchtige film.”

Is de film geslaagd volgens jou?
Nicolaas: “Zelf zit ik er met mijn neus
te dicht op om de film objectief te
kunnen beoordelen. Daarom heb ik
op voorhand de film aan een tiental
mensen getoond. Een mix van zowel
Oosterzeelse als niet-Oosterzeelse kij-
kers. De reactie was eensgezind: ge -
slaagd! Ik denk dat we - gelet op onze
beperkte middelen - een heel degelij-
ke film gedraaid hebben. Dat komt
omdat we de lat van meet af aan hoog
hebben gelegd. De scriptlezers heb-
ben mij het script tot driemaal toe
laten herschrijven, tot het juist zat. Ik
heb op mijn beurt heel veel inzet van
mijn acteurs gevraagd. Ik denk dat
iedereen goed besefte dat ze deel uit-
maakten van een uniek project dat als
doel had het publiek te animeren. We
hopen daarin geslaagd te zijn.”

Waar plaats jij je film in het Belgisch
filmlandschap?
Nicolaas: “Het opzet van ONS DORP
was: dit is een lokaal project, geen
nationaal. Een gemiddelde nationale
film kost al gauw 750 000 euro. We
kunnen op financieel vlak nooit tip-
pen aan een film van dat niveau. Mijn
camera alleen al kost in aankoopprijs
evenveel als één dag een camera
huren in een Belgische film. De kijker
heeft natuurlijk altijd het laatste
woord, maar ik durf nu al te stellen
dat we veel kijkers zullen verrassen!”

Ook in Schellebelle hebben ze een
film gedraaid, gemaakt door een dorp.
Was jouw idee daarop gebaseerd?
Nicolaas: “Nee, dat is louter toeval. Ik
speel al vele jaren met het idee om
een Oosterzeelse film te maken. Ik
ben het scenario beginnen te schrij-
ven toen ik voor het eerst hoorde dat
Oosterzele een eigen theaterzaal zou
bouwen, een vijftal jaren geleden. Ik

was in de wolken met dit nieuws. Maar
de zaal kwam er maar niet. Onder -
tussen hebben ze in Schel le belle blijk-
baar hetzelfde idee gehad. Goede film
trouwens!”

Heb je veel steun gekregen van de
Gemeente Oosterzele?
Nicolaas: “Zeker! Vooral op logistiek
en promotioneel vlak! Een film
bestaat uit meer dan alleen een sterk
verhaal en goede acteurs. Er zijn heel
veel zaken die naast het draaiboek
moeten gerealiseerd worden en die
even belangrijk zijn, zoals bv. het vast-
leggen van de talloze locaties. De on -
voorwaardelijke inzet van de dienst
Cultuur was dan meer dan welkom!
Ze hebben niet alleen passief maar
ook constructief meegewerkt! Ik hoop
hen te bedanken met een volwaardig
Oosterzeels project!”

Kon je makkelijk sponsors vinden?
Nicolaas: Ik was werkelijk verrast door
hun bereidwilligheid. Het spreekt
voor zich dat ik hier met veel lof zou
spreken over de sponsors, maar ik doe
het ook vanuit mijn hart. Ik heb wer-
kelijk carte blanche gekregen! En dat
is niet zo vanzelfsprekend. Je moet
rekenen dat ze niet alleen financieel
participeren, ook hun ‘bedrijfsnaam’
is onherroepelijk verbonden aan dit
project. Ook dit legt de lat hoog. Hun
logo zal door een groot deel van de
Oost-Vlaamse tv-kijker te zien zijn via
AVS. Als mijn project mislukt, delen zij
mee in de negatieve publiciteit. Het
getuigt van veel durf om mee te stap-
pen in dit avontuur. Ik denk eerlijk
gezegd dat onze sponsors op deze
manier ook wel iets willen terugdoen
voor de Oosterzeelse inwoner.”

Verwachten jullie veel bezoekers?
Nicolaas: “Er zijn in het verleden nog

niet zo veel grootse projecten georga-
niseerd, waardoor we er geen zicht op
hebben hoe men zal reageren. Ik
geloof er wel in dat zo’n project aan-
dacht trekt, niet alleen om de au -
thenticiteit ervan, maar ook omdat
‘volkse’ cultuur terug helemaal in is.
Series zoals ‘Van vlees en bloed’ en
‘Zonen van Van As’ kennen veel suc-
ces net omwille van die volkse in -
breng. Logisch ook: volkse cultuur is
heel herkenbaar.”

Hoe kan men een filmvoorstelling bij-
wonen?
Nicolaas: “Er zijn in totaal veertien
voorstellingen wat het moeilijk maakt
om kaarten te drukken voor iedere
afzonderlijke voorstelling. Tickets

zinop de dag zelf verkrijgbaar aan de
balie. Je kan wel op voorhand reserve-
ren via onsdorp@telenet.be. Vermeld
daarin je naam, de dag, het voorstel-
lingsuur op die dag en het aantal per-
sonen. Je kunt je kaarten dan aan de
balie betalen. Wie kaarten reserveer-
de, krijgt uiteraard voorrang.”

Jullie zijn blij met de komst van de
theaterzaal?
Nicolaas: “Natuurlijk! Ik denk dat Oos -
terzele echt nood heeft aan zo’n mul-
tifunctioneel gebouw. En niet alleen
voor Oosterzeelse projecten. Dienst
Cultuur pakt ook uit met een heel
sterk nationaal programma.

Allen daarheen dus!”

Collega-vrijwilligers gezocht
voor Veerle, Nancy,
Jeroen, Saskia,
Janna, Thomas,
Joeri en Walter …
Geen voorstellingen zonder vrijwilligers … 
Begint het te kriebelen als je al dat cultureel geweld ziet? Zin om een hand-
je uit te steken? Zowel bij grotere projecten als in de dagelijkse werking van
GC De Kluize ben je meer dan welkom.
Er is voor elk wat wils: helpen bij voorstellingen, tickets scannen, achter de
schermen helpen, de vestiaire bedienen … Alles kan! In ruil ontvang je
een vrijwilligersvergoeding en geniet je de eeuwige dank en persoonlijke
roem in GC De Kluize-kringen.
Meer weten? Mail naar els.vannieuwenhove@oosterzele.be of geef een bel-
letje op 09 363 88 54! Goesting? Niet twijfelen, gewoon doen!

Ons Dorp: een film over en voor Oosterzele
In GC De Kluize wordt ook de langspeelfilm ‘Ons Dorp’ van Nicolaas Rahoens voorgesteld. Waarover de film precies gaat, kan je
komen ontdekken op 7, 8, 9, 14, 15 en 16 september. Nicolaas licht alvast een klein tipje van de sluier …

Omdat goede tradities bewaard moeten blijven, plant dienst Cultuur ook dit
jaar een drietal culturele daguitstappen voor senioren. De eerst daguitstap vindt
plaats op donderdag 27 september en brengt ons in Aarschot.
Aarschot nestelt zich aan de Demerboorden, tussen de hellingen van het
Hageland. Haar levendige handelscentrum, haar mooie ligging, gezelligheid
en culturele rijkdom bezorgden de stad de naam 'Parel van het Hageland'. Niet
voor niets.
De Demervallei charmeert natuurliefhebbers. De deelgemeenten Rillaar en
Gelrode verrassen met imposante vergezichten. De Langdorpse bossen vormen
op hun beurt een gedroomd natuurkader voor de vele kapelletjes die je er aan-
treft op je verkenningstocht. De vele monumenten in het hart van de stad getui-
gen dan weer van een rijk en bewogen verleden. Cultuur vind je in overvloed
in het monumentale Gasthuis.
Zin om deel te nemen? Inschrijven kan bij de culturele dienst via 09 362 50 09 of
via cultuur@oosterzele.be

Culturele daguitstappen
voor senioren

Voorstellingen Ons Dorp
7 september: V1 (19.30 uur) -- V2 (21 uur) 
8 september: V1 (19.30 uur) -- V2 (21 uur) 
9 september: V1 (16 uur) ------ V2 (19.30 uur) -- V3 (21 uur)
14 september: V1 (19.30 uur) -- V2 (21 uur) 
15 september: V1 (19.30 uur) -- V2 (21 uur) 
16 september: V1 (16 uur) ------ V2 (19.30 uur) -- V3 (21 uur)

Kaarten (reserveren via onsdorp@telenet.be) 
tickets volwassenen: 9 euro • tickets studenten: 7 euro • tickets -12 jaar: 5 euro
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Burgerzaken Milieu & duurzaamheid

Wil jij de verkiezingen ook eens ach-
ter de schermen meemaken? Geef je
op als vrijwilliger.
Je kan bij dienst burgerzaken terecht
voor meer informatie over alle for-
maliteiten die gepaard gaan met de
verkiezingen. Ook voor een ant-

woord op je vragen in verband met
volmachtformulieren, het oproepen
van voorzitters en bijzitters, … kan je
bij deze dienst terecht.

Meer info: 09363 99 20 
of burgerlijke.stand@oosterzele.be

Wie? • Waar?
Gemeentehuis

Dorp 1 - 9860 Oosterzele
info@oosterzele.be

• Administratieve diensten •
Administratieve diensten geopend van
maandag t.e.m. vrijdag van 8.45 tot 12
uur; maandagavond van 18 tot 20 uur;
woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur

(dienst Bevolking en Burgerlijke stand)
In de namiddag enkel op afspraak.

info@oosterzele.be
tel. 09 362 50 09 • fax  09 362 49 33

Politiedienst
tel. 09 363 73 73

lokale politie, wijkafdeling Oosterzele,
Windekekouter 54 

of in dringende gevallen 101 

Bibliotheek
Stationsstraat 13

9860 Oosterzele • tel. 09 362 81 17
bibliotheek@oosterzele.be

Nieuwe openingsuren 
van 1 mei 2012

maandag van 15 tot 20 u.,
dinsdag van 15 tot 18 u.,
woensdag van 9 tot 18 u., 

donderdag van 9 tot 12 u.,
vrijdag van 15 tot 18 u.

en zaterdag van 9 tot 12 u.

NIEUW!
GC DE KLUIZE

Sportstraat 3
www.gcdekluize.be

Sporthal De Kluize 
Sportstraat 5

9860 Oosterzele • tel. 09 362 48 92
• Sportdienst • 

maandag t.e.m. donderdag 
van 8.45 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Op maandagavond van 18 tot 20 uur.
Vrijdag van 8.45 tot 12 uur.

• Dienst kind en jeugd • 
maandag van 8.30 tot 16 uur 

en van 18 tot 20 uur
dinsdag van 8.30 tot 16 uur

woensdag van 8.30 tot 16 uur
donderdag van 8.30 tot 16 uur

vrijdag van 8.30 tot 12 uur

Zaalbeheer
Gemeentelijke zaal reserveren?

tel. 09 363 88 50
zaalbeheer@oosterzele.be

Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap
Aalmoezenijestraat 7

9860 Landskouter
tel.: 09 330 56 47 • fax: 09 330 56 48

christine.vandaele@pwa-oosterzele.be
Open: 

maandagavond van 16 tot 18 u., van
dinsdag tot vrijdag 

van 8.30 tot 11.30 u. en op afspraak.

Diensten Onderneming Oosterzele
Aalmoezenijestraat 7

9860 Landskouter
tel.: 09 330 56 48 • fax: 09 330 56 48

info@do-oosterzele.be
Open:

maandag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 18.30 u.
dinsdag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 16.30 u.

woensdag 8.30 tot 12 u.
donderdag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 16.30 u.

vrijdag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 16.30 u.

OCMW
Gootje 2, 

tel.: 09 362 40 30 • fax: 09 363 04 35
Open: maandag t.e.m. vrijdag van 8 tot

12 uur; op dinsdag ook van 17 tot 19 uur

Containerpark
Lange Ambachtstraat 38

9860 Oosterzele • tel.: 053 85 85 64
Open

Maandag: 13 tot 19 uur
Dinsdag en vrijdag: gesloten

Woensdag en donderdag: 13 tot 19 uur
Zaterdag: 9 tot 16 uur

Oproepnummer grof vuil
tel.: 053 85 85 45

Belbus

tel.: 09 210 94 94 

Noodnummer dokters

tel.:09 298 14 18 

Deze krant

Verantwoordelijke uitgever
Gemeentebestuur Oosterzele

Johan Van Durme,
burgemeester, bevoegd voor informatie

Dorp 1 - 9860 Oosterzele
Coördinator

Communicatieambtenaar 
Bianca De Mulder

tel.: 09 362 50 09 • fax 09 362 49 33
info@oosterzele.be

Vormgeving & productie
Vormgevingsbureau JM - Oosterzele

Werk jij vrijwillig mee aan de
gemeenteraadsverkiezingen?

Bedankt aan de monitoren van de speel -
 pleinwerking en de swap en grabbelpas

Op 14 oktober 2012 gaan we met zijn
allen naar de stembus om een nieu-
we gemeenteraad en provincieraad
te kiezen. 
Waarschijnlijk heb je vragen over het
verkiezingsgebeuren. Mag ik stem-
men? Voor wie kan ik stemmen? Hoe
stel ik me kandidaat? Hoe geef ik een
volmacht en wat heb ik nodig? Welke
regels gelden? Waarop moet ik letten
als kiezer, kandidaat of lid van een
bureau?
Voor alle informatie over de verkie-
zingen kan je terecht op www.vlaan-
derenkiest.be, de officiële verkie-
zingswebsite van de Vlaamse Over -
heid. Zit je nog met vragen, mail dan
naar info@vlaanderenkiest.be of bel
naar 1700, het gratis nummer van de
Vlaamse overheid.

Kandidaten en uitslagen
Vanaf 25 september 2012 publiceert
www.vlaanderenkiest.be alle definitie-
ve kandidatenlijsten. Zo weet je zeker

wie kandidaat is voor de gemeente-
raad of provincieraad, voor welke
partij en op welke plaats. 
Op 14 oktober 2012, de verkiezings-
dag, is www.vlaanderenkiest.be dé
website voor de officiële uitslagen. De
site geeft onmiddellijk de tussentijdse
resultaten door, ook bij digitaal stem-
men. Waar men met potlood en
papier stemt is dat per telbureau,
waar men digitaal stemt, per twee
stembureaus. De website vernieuwt
ook voortdurend waardoor je het
resultaat ziet evolueren. 
Je vindt er het aantal stemmen, het
percentage stemmen dat een partij
behaalt, de voorkeurstemmen van de
kandidaten en projecties van de
zetelverdeling, zowel in cijfers als aan
de hand van een landkaart. Eens alle
resultaten definitief zijn, weet je ook
meteen wie verkozen is.
Alle uitslagen zijn ook op je smart -
phone te volgen via de mobiele web-
site: m.vlaanderenkiest.be.

Terugbetaling vakantie-initiatie
Nam je kind deel aan een sportkamp of aan de speelpleinwerking?
Dan kan je - afhankelijk van je ziekenfonds - een terugbetaling van het inschrijvings-
geld krijgen. Informatie en de formulieren zijn te verkrijgen bij je ziekenfonds.
- Je hebt je formulier voor terugbetaling al ingediend bij dienst Sport of dienst
Kind & Jeugd? Dan kan je dit afhalen tussen 3 en 14 september.
- Je hebt je formulier nog niet ingediend? Breng het dan zeker binnen dienst
Sport of dienst Kind & Jeugd voor 14 september.
Dienst Sport - dienst Kind & Jeugd, Sporthal De Kluize - Sportstraat 5, 
tel. 09 363 84 22

Vragen over Verkiezingen?
www.vlaanderenkiest, de officiële website van de Vlaamse overheid

Gas-elektriciteit: durf vergelijken! 
Voor energie en meerbepaald voor
gas en elektriciteit is het niet altijd een-
voudig om de beste leverancier of de
juiste formule te kiezen. Daarom werkt
Gemeente Oosterzele mee aan de na -
tionale informatiecampagne van de
FOD economie: Gas - Elek tri ci teit: durf
vergelijken!

Een campagne? Waarvoor?
- Je weet niet hoe je precies moet ver-

gelijken?
- Je weet niet hoe je naar een andere

leverancier of naar een andere
tariefformule moet overstappen?

- Je bent bang voor verandering of
voor mogelijke problemen? ...

Daarom, maar waarschijnlijk ook om
andere redenen, is deze campagne ge -
schikt voor je! Ze richt zich immers tot
iedereen.

Een campagne? Hoe?
Dinsdag 18 september (15-20 uur)
houden we spreekuur in de bib om je
te helpen de beschikbare vergelijkings-
tools op het internet te gebruiken
zodat je de aanbiedingen van de ver-
schillende aardgas- en elektriciteitsle-
veranciers kunt vergelijken en zelf met
kennis van zaken een keuze kunt
maken (prijs, vast of variabel contract,
dag-/nachttarief, groene energie, ….).

Een campagne? Wat moet ik doen?
- Naar de bib komen op dinsdag 18

september, tussen 15 en 20 uur
- Je jaarlijkse factuur (globale afreke-

ning, eindafrekening) van je huidi-
ge aardgas- of elektriciteitsleveran-
cier meebrengen.

Voor meer informatie: http://econo-
mie.fgov.be De campagne komt tot
stand door de samenwerking tussen
de FOD economie, dienst Woon- en
Leefomgeving en bib Oosterzele.

Op de Siertoer: zondag 16 september
Ontdek tussen 10 en 18 uur de vele bloemen- en plantenkwekerijen die
Vlaanderen rijk is. Tijdens Op de Siertoer op zondag 16 september stel-
len sierteeltbedrijven gratis hun deuren open voor het brede publiek.
www.opdesiertoer.be

Deze zomer was een groot succes voor speelpleinwerking Kriebelplezier
Oosterzele! Dat is natuurlijk niet mogelijk zonder de vele vrijwilligers, onze
monitoren. Daarom via deze weg een dikke pluim voor alle monitoren die hun
steentje hebben bijgedragen!

Vraag de gemeentelijke tussen-
komst voor je schoolabonnement
van De Lijn en NMBS aan
Studenten tot de leeftijd van 25 jaar kunnen een gemeentelijke tussen-
komst van 25 % aanvragen voor hun schoolabonnement van De Lijn en
NMBS. 
Meer weten? Surf naar www.oosterzele.be of contacteer dienst
Burgerzaken in het gemeentehuis of via tel. 09 362 50 09

http://economie.fgov.be


