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Beste Oosterzelenaren,

Oosterzele, een bruisende, groene

en landelijke gemeente te zuiden

van Gent en met zijn zacht glooien-

de reliëf dé toegangspoort naar de

nijdige hellingen van de Vlaamse

Ardennen. 

Verborgen tussen de hoofdverkeers-

assen, de Hundelgemse en Geraards -

bergse steenweg, is Ooster zele - met

zijn rijke variatie aan landschappen,

pittoreske dorpskernen, eeuwenou-

de wind- en watermolens, verrassen-

de vergezichten en bossen - een

boeiende bestemming voor jong en

oud.

Ook voor culinaire verwennerijen

ben je bij ons aan het juiste adres.

Een schare van toprestaurants met

dito chefs bedient je op je wenken.

En vergeet zeker niet de maaltijd af

te sluiten met ‘nen Balegemsen’,

een exquise en authentieke borrel

volgens het oude procedé gestookt

in de Balegemse stokerij Van

Damme, de enige nog actieve land-

bouwstokerij in de Benelux. Je kan

hem overigens ook ter plaatse

degusteren, een echte aanrader na

een dagje Oosterzele.

Wie deze afwisselende streek opti-

maal wil verkennen, trekt best de

wandelschoenen aan, of fietst dap-

per langsheen de bewegwijzerde

fietsroutes en wandelpaden. De

Rodelandroutes 1 en 2 doen ook de

buurgemeenten Melle, Merelbeke,

Gavere en Sint-Lievens-Houtem aan

en serveren het beste van de ruime

regio ten zuiden van Gent. De bun-

kerwandelroute neemt je mee terug

naar het oorlogsverleden en de mei-

dagen van 1940. En voor verdere

duiding kan je terecht in het kleine

oorlogsmuseum van Gijzenzele.

Ook de cultuurliefhebber komt

ruimschoots aan zijn trekken bij ons.

Gemeenschapscentrum De Kluize

programmeert het kruim van de

hedendaagse theater- en muziekwe-

reld.

Wie graag meer info wil, kan steeds

terecht bij de lokale VVV De

Heerlijkheid of bij de cultuurdienst.

Welkom en geniet!

Johan Van Durme

Burgemeester van alle

Oosterzelenaren
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VoorwoordBestuur

Er vond recent een wijziging in de bevoegdheidsverdeling van het college van
burgemeester en schepenen plaats. De gewijzigde bevoegdheden:
• schepen Marleen Verdonck: onderwijs, cultuur en erfgoed, senioren, gezins-

& kinderopvangbeleid
• OCMW-voorzitter Els De Turck met bijkomende schepenbevoegdheden:

ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieuvergunningen, huisvesting,
land- en tuinbouw

Sluitingsdagen in de vakantie
De diensten van het gemeentebestuur en OCMW sluiten op volgende dagen:
• donderdag 11 juli: feest van de Vlaamse Gemeenschap
• vrijdag 12 juli: brugdag - De bib en het OCMW zijn geopend
• donderdag 15 augustus: O.-L.-V.-Hemelvaart
• vrijdag 16 augustus: brugdag. Het OCMW is geopend.
• zaterdag 17 augustus: bib gesloten
• Van zaterdag 20 juli tot en met zondag 4 augustus is sporthal De Kluize gesloten.

> Het digitaal loket op www.oosterzele.be blijft geopend. 
> Je kan je materialen 24/24 in de inleverbus van de bib stoppen.

Ga je met vakantie? Politie
houdt een oogje in het zeil!
Inwoners van Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele die voor langere
tijd de woning verlaten (vakantie, ziekte, …) kunnen bij de politie afwezigheids-
toezicht aanvragen.

Deze service van de politiezone is volledig gratis. Je kan uiteraard ook steeds
familie, vrienden of buren vragen om een oogje in het zeil te houden. 

Hoe aanvragen?
• via het digitaal loket (rechterkolom www.politie5418.be)
• vul het aanvraagformulier in en geef het af in het wijkkantoor. Je vindt het for-
mulier in elk politiecommissariaat, gemeentehuis of op www.politie5418.be

Doe de aanvraag het liefst enkele dagen voor je vertrek. Zo kan de politie al
vanaf de eerste dag langskomen. Voor een gratis techno-preventief advies voor-
af kan je terecht bij de preventiedienst van de politiezone (tel.09 363 72 72 of
via mail sociaal.team@politie5418.be).

Alvast een prettige (en veilige) vakantie!

Een goede pasfoto
Burgerzaken

Veiligheid

Gewijzigde snelheid op Windekekouter: 
wat is er anders?
Sinds kort mag er op de Windeke -
kouter 50 km/uur i.p.v. de eerdere 70
km/uur gereden worden.

Wat mag en wat mag niet?
1. Alleen fietsers en bromfietsen klas-

se A (25 km/uur) mogen de par-
keervakken berijden (dat is echter
niet verplicht). Wanneer er wagens
geparkeerd staan en de (brom) -
fietser moet uitwijken naar de rij-
baan hebben ze ook voorrang op
het achterop komend verkeer.

2. Alle andere weggebruikers mogen
de volle lijnen van de parkeervak-

ken niet overschrijden en moeten
zich houden aan de maximum toe-
gelaten snelheid van 50 km/uur.

3. Om een aanrijding met een abnor-
maal brede tegenligger te vermij-
den, is het kortstondig stilstaan in
een parkeervak wel aanvaardbaar.

Naast het plaatsen van digitale snel-
heidscontroleborden zullen vanaf nu
onverwachte controles en verbalise-
ring door de politie gebeuren. De
snelheidsverlaging kwam er nadat de
bewoners van de Windekekouter een
petitie organiseerden tegen overdre-

ven snelheid, geluidsoverlast en trillin-
gen door de afgesleten bovenlaag van
de weg, trillingen door zwaar verkeer,
gevaren bij het verlaten van hun
eigendom.

Doortocht Dorp
Oosterzele 
niet mogelijk 
tot 19 augustus
Midden juni startten de werken om aan het
gemeentehuis een verkeerstafel aan te leggen.
Ondertussen werd het kruispunt Dorp/Groenweg/
Keiberg volledig afgesloten. Door gaand verkeer
ter hoogte van het gemeentehuis is niet meer
mogelijk. Een omleiding is voorzien via Voordries
en Geraardsbergsesteenweg. De werken zullen ver-
moedelijk duren tot 19 augustus.

Nieuwe spellenclub 
in Oosterzele:
De Strateeg
Op zondagnamiddag 28 juli schiet de nieuwe Ooster -
zeelse spellenclub De Strateeg uit de startblokken. De
spelnamiddagen van De Strateeg worden telkens de 4de
zondag van de maand georganiseerd; deelnameprijs
bedraagt 1,5 euro. Alle geïnteresseerden vanaf 16 jaar
zijn van harte welkom van 14 tot 18 uur in zaal De Ganck
(Sint-Antoniusplein 10 in Moortsele). Ook jongeren van
12 tot 15 jaar vergezeld van een volwassene, zijn welkom.
Meer info? www.destrateeg.be - eline@destrateeg.be

Infrastructuur

Wanneer je een reispas, een identiteitskaart of een Kids-ID wil, moet de pasfo-
to die je bij de aanvraag aflevert, voldoen aan enkele voorwaarden. De achter-
grond van de foto moet licht, effen en egaal zijn. Bij voorkeur wit om elke twij-
fel uit te sluiten.
De foto moet genomen worden zonder hoofddeksel of andere accessoires in
het haar. Er is wel een uitzondering voorzien om medische reden en om onbe-
twistbare godsdienstige reden.

De afmetingen van het gezicht moeten tussen 2,5 en maximum 3,5 cm zijn,
vooraanzicht en beide oren zichtbaar. Er mag ook geen overbelichting te zien
zijn op het gezicht. Personen met een bril moeten er op letten dat er geen licht-
flitsen op de brilglazen voorkomen want de ogen moeten altijd zichtbaar blij-
ven. Wanneer de brilglazen donker verkleuren en het niet mogelijk blijkt om
een correcte foto te verkrijgen, bezorg je een foto zonder bril. Een donkere bril
kan alleen voor visueel gehandicapten op voorlegging van een medisch attest.
Pasfoto’s die in scholen gemaakt worden naar aanleiding van de klasfoto’s moe-
ten ook met deze voorwaarden rekening houden.

Meer info: dienst Burgerzaken - www.oosterzele.be/Wonen/Burgerzaken.aspx

Welkom in Oosterzele

50
km/u
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Vrije tijd

Cursusprogramma, de bib i.s.m. 
CVO Panta Rhei - De Avondschool
• Word voor beginners

op dinsdagen (9 - 11.40 uur): van 3 september tot 28 januari 2014 in de bib-
zolder door Peter Bruyneel - 69 euro 

• Multimedia 1 Verzamelen en bewerken van beeld- en geluidsmateriaal: op
dinsdagen (14 - 16.40 uur): van 3 september 2013 tot 28 januari 2014 in de
bibzolder door Patrick Dumont - 69 euro

• Powerpoint voor beginners op donderdagen (14 - 16.40 uur): van 5 septem-
ber 2013 tot 30 januari 2014, Bibzolder - bibliotheek Oosterzele - 69 euro

• Algemene wijnkennis op woensdagen (19 - 21.55 uur): van 18 september
2013 tot 19 maart 2014 in GC ’t IJzeren Hekken in Landskouter door Jo
Baudelet - 92 euro Inschrijven kan in de bib  of via De Avondschool 

tel. 09 243 87 99 - info@avondschool.be
www.avondschool.be/oosterzele/index.htm

• Scherm uit! Over gamen, zappen, surfen, chatten, … bij kinderen (5-12 jaar).
Gespreksavond in de bib i.s.m. de Gezinsbond op donderdag 3 oktober om 
20 uur. Beperkt aantal inschrijvingen.

Inschrijven via bibliotheek@oosterzele.be

Cursusprogramma, 
de bib i.s.m.

• Kritisch denken - De ongelovige Thomas heeft een punt: Johan
Braeckman bespreekt complottheorieën, verkeerde vooronderstellingen,
valse intuïties, en vele andere valkuilen. Op donderdagavond 24 oktober
2013 (19.30 - 22 uur) - 10 euro - Code: 13221

• Een smartphone of tablet aanschaffen? We leren je niet werken met jouw
eigen toestel, maar demonstreren de mogelijkheden en de types. Op don-
derdagavond 14 november 2013 (19.30 - 22.30 uur) in de bib door Kristof
D'hanens -12 euro - Code: 13216

• Met kamishibai voorlezen aan kinderen
Duik mee onder in de wondere wereld van het kinderboek. Inge Umans
gidst je doorheen het boekenlandschap op zaterdagvoormiddag 16 novem-
ber 2013 (9.30 - 12 uur) in de bib - 12 euro - Code: 13224

• Gitaar voor beginners
Kennis van notenleer is niet vereist. Graag je eigen gitaar meebrengen. Vier
woensdagavonden (19.30 - 22 uur): 5, 12, 19 december 2013 en 26 februari
2014 in de bib met Jan Demeester - 63 euro - Code: 14010 - i.s.m. WiSPER vzw

Inschrijving en informatie: Vormingplus Gent-Eeklo - Reigerstraat 8, 9000 Gent -
tel. 09 224 22 65 - info.gent.eeklo@vormingplus.be - www.vormingplusgent-
eeklo.be IBAN: BE40 0014 2764 2663

Workshops in de bib
• Kweek je zelfvertrouwen (volwassenen vanaf 18 jaar): een work -

shop van vier weken (telkens 2 uur) waarin mensen leren van zichzelf te
houden. Lesgeefster: Nele De Boeck
Tijdstip: 19/9, 26/9, 3/10 en 10/10 telkens van 19.30 tot 21.30 uur
Prijs: 60 euro. Inschrijven via de bib

• Jong en vol zelfvertrouwen: dat leer je (jongeren van 10 tot 17
jaar): in een workshop van vier weken leren de jongeren hoe ze sterker
in hun schoenen kunnen staan, hoe zij beter kunnen omgaan met pes-
ten e.d. Lesgeefster: Nele De Boeck
Tijdstip: 18/9, 25/9, 2/10 en 9/10 telkens van 14 tot 16 uur
Prijs: 40 euro. Inschrijven via de bib

Studieaanbod
kunstonderwijs
schooljaar
2013-2014
Initiatielessen: muziek vanaf 6 jaar,
viool vanaf 5 jaar, hier wordt volgens de
Suzuki-methode gewerkt, kleuterdans
vanaf 4 jaar.

Studierichting muziek
Lagere graad (4 jaar)/volwassenen 
(3 jaar)
AMV (Algemene Muzikale Vorming)
en samenzang vanaf 8 jaar. Instrument,
stemvorming of zang, na 1 jaar AMV.
AMV en samenzang volwassenen vanaf
15 jaar. Volwassenen beginnen vanaf
het eerste jaar met een instrument of
zang.
Volwassenen kunnen ook vanaf het
eerste jaar (L1) kiezen voor elektrische
gitaar,  en jazzpiano.
Voor jongeren (12+) wordt een aparte
cursus AMV georganiseerd.
Instrument, stemvorming of zang, na
één jaar AMV.
Middelbare graad (3 jaar)
AMC (Algemene Muziekcultuur) keu -
ze uit samenspel, begeleidingspraktijk

of koor, instrumenten, stemvorming,
bijkomende opties in de middelbare
graad AMT (Algemene Muziek theorie).
AMC/LP (Algemene Muziekcultuur,
Luisterpraktijk) speciaal voor volwasse-
nen muziek beluisteren, geen muzika-
le voorkennis vereist.
Hogere graad (3 jaar)
Instrument of zang, keuze uit instru-
mentaal of vocaal ensemble, begelei-
dingspraktijk of koor. Bijkomende
opties in de hogere graad, muziek-
theorie (het vervolg op AMT), muziek-
geschiedenis (vervolg AMC/LP).
Jazz & Pop , elektrische gitaar en basgi-
taar, drums, piano, koper, saxofoon,
zang …
Samenspel en/of combo, theorie van
de jazz.
Instrumentenaanbod, zie website

Studierichting woord
Lagere graad (4 jaar): AVV (Algemene
Verbale Vorming)
Middelbare graad (3 jaar): voordracht +
dramatisch expressie, vanaf M3 toneel
volwassenen vanaf 15 jaar, keuze uit
toneel, voordracht of welsprekendheid
Hogere graad (3 jaar): keuze uit voor-
dracht, toneel en welsprekendheid

Studierichting dans
Lagere graad (vanaf 6 jaar): klassieke
dans, algemene artistieke bewegings-

leer (basistechnieken dans), artistieke
training (toepassingen)
Middelbare graad (3 jaar): dans volwas-
senen vanaf 15 jaar, hedendaagse dans
na 5 jaar klassiek ballet
Hogere graad (3 jaar): klassiek en mo -
dern ballet, hedendaagse dans

Inschrijvingen
t.e.m. donderdag 4 juli (Zottegem)
van maandag 26 augustus tot 
maandag 30 september 2013
(Zottegem)
openingsuren: van 14 tot 19 uur, op
zaterdag van 9 tot 11.30 uur 
Inschrijvingsgeld schooljaar 2013-2014
volwassenen (vanaf 18 jaar): 200 euro,
volwassenen verminderd tarief: 
115 euro
jongeren tot 17 jaar: 61 euro, 
jongeren verminderd tarief: 40 euro
initiatielessen: 75 euro 
(tweede kind 50 euro)
Firmin Bogaertstraat 12 in Zottegem: 
- receptie 09 3646436 
- secretariaat 09 3646435 
- directie 09 3646438 
- fax 09 367 01 86 
- secretariaat@samwdzottegem.be
- www.samwdzottegem.be
Filiaal Oosterzele
Dorp 48-50, Oosterzele - 09 363 76 30 
- secretariaat.muziekschool@oosterzele.be
- www.oosterzele.be

Gezocht: info over WO I en II
In het kader van de 11-novembervieringen van 2014-2018 is de Ge -
schiedkundige Kring Windeke in de WereldOOrlogen op zoek naar alle moge-
lijke informatie over het oorlogsgebeuren in Scheldewindeke tijdens de
twee Wereld oor logen. Alles wat nog te vinden is van Windeke en zijn
inwoners tijdens deze periodes is welkom. Heb je materiaal of een ver-
haal? Contacteer ons dan via:

Wim Keppens: Stationsstraat 91, Scheldewindeke
wjgkeppens@gmail.com - tel. 09 362 85 49

Arlette Delvoy: Neerstraat 46, 9506 Idegem
rudybreynaert.delvoy@telenet.be - 0478 27 08 83

Antoine Matthys: Morestraat 7, Scheldewindeke
matthys.ant@gmail.com - tel. 09 329 76 78

Paul Meirsschaut: Hettingen 15, Scheldewindeke
paul.meirsschaut@vrt.be - tel. 09 362 42 29

Erik Verliefde: Plaatstraat 116, 1570 Tollembeek
erik.verliefde@gmail.com - tel. 054 58 67 87
______________________________________________________________

In het kader van de 100-jarige herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog.
zijn de plaatselijke NSB-afdelingen op zoek naar sympathisanten en
medewerkers
Balegem Tom Uytterhaegen uytterhaegen.tom@skynet.be 09 362 31 24
Gijzenzele Norbert Buysse 09 362 71 61
Landskouter Antoine Heyerick antoine.heyerick@skynet.be 09 362 95 35
Moortsele en Oosterzele  David De Landsheere

david.delandsheere@oosterzele.be
09 363 83 31

Scheldewindeke Wim Keppens wjgkeppens@gmail.com 09 362 85 49

De vrijetijdsbrochure met alle jeugd-, sport-, en culturele activiteiten voor de zomer is te vinden op www.oosterzele.be en www.gcdekluize.be!

Geen breisalon en geen voorleesuurtje tijdens
de zomermaanden juli en augustus
Het eerstvolgende breisalon is op woensdagmiddag 18 september.
Vanaf zaterdag 7 september wordt er opnieuw voorgelezen!

Bibliotheek Oosterzele
Stationsstraat 13, 
tel. 09 362 81 17 

bibliotheek@oosterzele.be
www.biboosterzele.be

De Schatten
van Vlieg
In 2013 kunnen kinderen weer op
zoek gaan naar de schat van Vlieg in
de bib! Dit jaar loopt de actie van 29
juni tot 1 september 2013, met als
thema ‘Kunst’. 
Zoek je mee naar de schatkist in de
bib? Als je de schatkist vindt, mag je je
naam in het logboek noteren en krijg
je een geheime code. Wie de gehei-
me code invoert op UiTmetVlieg.be
maakt kans op mooie prijzen.
www.uitmetvlieg.be

Kinder- en Jeugdjury Oosterzele 
Lees je graag en wil je jouw mening over boeken delen met anderen? 
Word dan lid van KJV!

We komen zesmaal per schooljaar samen voor een toffe babbel over de
gelezen boeken. Op het einde gaan we met de hele groep naar het boeken-
feest. Kinderen en jongeren van 5 t.e.m. 16 jaar kunnen deelnemen.

Meer info? Neem een kijkje op www.biboosterzele.be. Inschrijven kan t.e.m.
8 september 2013 via anneleen.verfaillie@oosterzele.be.

Onderwijs



Ticketverkoop
theaterseizoen
2013-2014 gestart 
De abonnementen- en losse ticketverkoop van
GC De Kluize is gestart! Je kan daarvoor terecht
in De Kluize alle da gen van 8.30 tot 12 uur, van
13.30 tot 16 uur, op maandagavond tussen 18
uur en 20 uur; de cultuurdienst is gesloten op
vrijdagnamiddag. Je kan ook je tickets online
bestellen en zelf je plaatsen kiezen via www.gcde-
kluize.be. Ook telefonisch (09 363 83 30) en via tickets@gcdekluize.be kan je tic-
kets bestellen. Van bij de start beloofde GC De Kluize de koers van samenwerking
en coproductie te zullen volgen. Dat gebeurt nu onder de noemer ‘uitgezonderd
plaatselijk verkeer’. Er werd gezocht naar voorstellingen die het lokale verenigingsle-
ven zouden kunnen interesseren. Zowel de identiteit als de eigenheid van vereni-
gingen, maar ook de jaarthema’s waaronder gewerkt wordt, dienden ter inspiratie.
GC De Kluize ziet de verenigingen als partners in het programmeren. 

Programmaoverzicht
datum tijdstip artiest

voorstelling genre coproductie met
vrijdag 27/9/2013 20 uur Wouter Deprez

Hier is wat ik denk comedy
zaterdag 28/9/2013 20 uur

Op koers … départ theaterseizoen
Sportraad, sportdienst, wielercomité Smissenbroek en lokale wielerclubs

zondag 20/10/2013 15 uur Compagnie vuil konijn
Issun Boshi, de minimusical familie 6+

zondag 3/11/2013 15.30 uur
Diep in mij, ode aan Yasmine muziek

Clara Cleymans, Barbara Dex, Gunther Verspecht & Kris De Bruyne
vrijdag 15/11/2013 20 uur Moddi

House by the sea muziek
zondag 17/11/2013 15 uur Walter Baele

Het leven zoals het zeker niet is comedy Neos
vrijdag 22/11/2013 20 uur Flying Horseman

Release nieuw album muziek Jean-Pierre Fack
zaterdag 30/11/2013 20 uur De Schedelgeboorten

Veel is mogelijk muzikale humor
zondag 8/12/2013 19 uur Theater Antigone

Lange dagreis naar de nacht theater
vrijdag 17/1/2014 20 uur NTGent

Africa theater
zondag 26/1/2014 15 uur Kopergietery familie 8+

De (on)mogelijke vriendschap van Augustijn en Stef
zaterdag 1/2/2014 20 uur Philippe De Maertelaere

Leve papa, caveman wordt vader comedy Gezinsbond
vrijdag 7/2/2014 20 uur Ann Ceurvels, Tania Poppe & Ianka Fleerackers

Moi! Non! Plus! muzikaal cabaret
Markant, KVLV Scheldewindeke en Femma

dinsdag 11/2/2014 20 uur LOD (Josse De Pauw en Kris Defoort)
An old monk muziektheater

vrijdag 21/2/2014 20 uur Bart Cannaerts
Wanneer gaan we nog eens bowlen? comedy jeugdraad

vrijdag 14/3/2014 19.30 uur Els Trio en Kurt Defrancq
Nelle, de heks van Cruysem familie 11+

zaterdag 15/3/2014 20 uur Daan Hugaert
Een trooster theater

zaterdag 29/3/2014 20 uur Tristero (Kristien De Proost)
Toestand theater

zondag 27/4/2014 15 uur Muziektheater De Kolonie
Umm familie 4-7

zaterdag 3/5/2014 20 uur Lokale koren en solisten
Belcanto-weekend muziek

zondag 4/5/2014 15 uur Duo Abbraccio
Bas weet het niet familie 5-99

zaterdag 17/5/2014 20 uur het KIP
Qui a peur de Regina Louf? Theater

Culturele Kring Land van Rhode en Davidsfonds

Via www.gcdekluize.be vind je de volledige brochure. Daarin en op de website vind
je nog veel meer: korte inhoud, trailers en perscommentaren bij alle voorstellin-
gen, filmaanbod, schoolvoorstellingen, aanbod van de Oosterzeelse verenigingen.
Je kan je programmaboekje afhalen in GC De Kluize, de bib, de sporthal en het
gemeentehuis. 
Op de hoogte blijven? Ben je graag als eerste op de hoogte van het reilen en zeilen
van GC De Kluize? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via www.gcdekluize.be
(scrollen naar onder op de homepagina). Ook via onze facebookpagina kan je het
wel en wee van de prille ervaringen van het Oosterzeels gemeenschapscentrum vol-
gen.
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Vrije tijdActiviteitenkalender Oosterzele actief …

KVLV Scheldewindeke
> woensdagen 3, 10, 17, 24 en 31

juli en 7, 14, 21 en 28 augus-
tus: woensdagavondfietstocht

> vrijdag 12 tot zondag 14 juli:
driedaagse

> zondagen 7, 14, 21, 28 juli en
4, 11, 18, 25 augustus en 1, 8,
15, 22, 29 september: nordic
walking

> woensdag 18 september: brei-
salon i.s.m. de bib

> woensdag 18 september:
Braziliaanse kookworkshop

> donderdag 26 september: dans
de samba

> maandag 30 september: work -
shop handverzorging in De Rots

Meer info: 
info@kvlv-scheldewindeke.be 

Rode Kruis -Vlaanderen, 
afdeling Oosterzele
> 5 juli van 16.30 tot 19.30 uur in

GILO Oosterzele:
Bloedinzameling

Meer info: http://oosterzele.rode-
kruis.be - 
chrismonique@skynet.be

Windeekse Groenbuiken 
organiseren Windekekermis 
van 5 t.e.m. 10 juli
> vrijdag 5 juli gratis optredens

op het marktplein en aanslui-
tend afterparty met dj William

> zaterdag 6 juli
• duivenvlucht
• geanimeerde optocht fanfare
met de Groenbuikreus en zijn
gevolg: start om 17 uur aan
One Four Seven
• kroegentocht met muzikale
optredens vanaf 21 uur

> zondag 7 juli
• dorpsontbijt van 8 tot 11 uur
in de tent op het marktplein
• wandelzoektocht start tussen
9.30 en 11 uur op het markt-
plein
• petanquetoernooi vanaf 14.30
aan praatcafé De Kluize
• namiddaganimatie op het
marktplein
• optreden ‘The Hitcrackers’
om 19 uur in De Salamander

> maandag 8 juli
• zielmis om 9.30 uur
• maatjes aan café Kristoffel
vanaf 12 uur (vooraf ter plaatse
kaarten reserveren)
• biljarttoernooi in One Four
Seven: start om 18 uur
• schieting op liggende wip
(voor amateurs) in De Klok:
start om 19 uur

> dinsdag 9 juli
• ontspanningsnamiddag voor
de derde leeftijd met Marc Dex
en Anita: feestzaal ’t open veld.
Start om 14.30 uur
• kaarting voor bbq-pakket:
vanaf 14 uur in One Four Seven

> woensdag 7 juli
• braderie van 8 tot 12 uur.
cavastand van de Groenbuiken
• barbecue in tent aan de
Salamander van 11.30 tot 14
uur.
• kermiskoers voor nieuwelin-
gen ‘grote prijs Julien De Corte’

Ziekenzorg Oosterzele
> woensdag 10 juli: sneukeltoer

‘molenroute’. Inschrijven is
noodzakelijk en kan bij de 
me dewerkers of tel. 09 362 34 31,

voor 4 juli 2013.

WSV Land van Rhode
> zaterdag 20 juli van 7 tot 15

uur: midzomertocht - OC
Oordegem, Oordegemdorp 29
in Oordegem - 1,50 euro 

> donderdag 15 augustus van 7
tot 15 uur: Ankertocht - tent
ankerkerk, Bavegemstraat in
Oosterzele - 1,50 euro 

> zaterdag 28 september van 7
tot 15 uur:: deliriumtocht (gra-
tis Delirium Tremens of fris-
drank voor iedere deelnemer)
College, Brusselsesteenweg 459
in Melle - 1,50 euro 

Meer info: www.landvanrhode.be -
erik-lievens@skynet.be

Spellenclub De Strateeg
> zondagen 28 juli, 25 augustus

en 22 september - 14 tot 18
uur: Spelnamiddagen in zaal
De Ganck, Sint-Antoniusplein
10, Moortsele.

Ziekenzorg Scheldewindeke
> van 10 tot 12 augustus:

Windeekse zomerfeesten
> zondag 25 augustus:

bloemencorso Scheldewindeke
> zondag 8 september:

ziekendag
> dinsdag 17 september:

uitstap naar Cadzand
Meer info: Yvan De Lange: 
09 362 27 99

Heemkundige Kring 
Het Gijzels Genootschap
> zondag 24 augustus - 10 tot 18

uur: tentoonstelling ‘vormsel
en communie door de jaren
heen in Gijzenzele’ in GC De
Mannekesschool (Schoolstraat
19C). Het Gijzels Genootschap
ging snuisteren in familiearchie-
ven van Gijzenzelenaars en oud-
Gijzenzelenaars. Het resultaat is
een prachtige collectie commu-
niefoto's en prentjes.

Femma Oosterzele
> vrijdag 23 augustus - 17 uur:

Bezoek aan Brouwerij Huyghe
> vrijdag 27 september - 19.30

tot 22.30 uur: herfstontmoeting
voor leden en niet-leden

> zaterdag 12 oktober - 14 uur:
smokkelwandeling met stijl in
Aalst

> donderdag 24 oktober - 19 tot
22 uur: Creatief met bloemen

Meer info:
femma.oosterzele@gmail.com
of 09 362 94 96

Gijzelkermisse 2013: van vrijdag 
23 t.e.m. dinsdag 27 augustus
> vrijdag 23 augustus

• wielerwedstrijd voor junioren,
start 18 uur; inschrijven en prij-
zen in café Klein Gijzel
• seriekaarting bieden in het
zaaltje, start 19.30 uur
• biljart in café Klein Gijzel
(inschrijven: 20 uur, start:
21uur)
• fuif ’t Plectrum in Jeugdhuis
’t Plectrum, start: 21 uur

> zaterdag 24 augustus
• wielerwedstrijd voor beloften
(start: 15 uur; inschrijven en

Viermaal per jaar kunnen verenigingen hun activiteiten via deze ru -
briek aankondigen. Verenigingen kunnen ook een eigen pagina krijgen
in de verenigingen  pagina op www.oosterzele.be; op die pagina kunnen
ze hun activiteiten aankondigen, … Wil je voor jouw vereniging ook
zo’n pagina? Neem dan contact op met communicatieambtenaar Bian ca
De Mulder via bianca.demulder@oosterzele.be
Daarnaast kan een vereniging ook gebruikmaken van ‘Uit in Oosterzele’.
Via deze kalender verschijnt je activiteit in heel wat media, waaronder
bv. de kalender op de gemeentelijke website.

prijzen in het zaaltje
• friet met stoverij aan het zaal-
tje, start 19 uur
• optreden op het podium:
Fifties fever
praat en danscafé in het zaaltje,
start: 23 uur

> zondag 25 augustus
• snuffelen in Gijzenzele: rom-
melmarkt en garageverkoop
(start: 10 uur, eind: 18 uur) met
doorlopend kinder -en randani-
matie
• tentoonstelling
‘Communicanten in Gijzenzele’
• frituur aan het zaaltje door
juffen en ouderraad IBOE wijk-
school (12 - 17 uur)
• optreden op het podium: The
Old Friends (start: 20 uur)
• optreden op het podium:
Paul Severs om 21 uur
• foute kermisparty in het zaal-
tje (start: 23 uur)
• cavabar op Sint Bavoplein
t.v.v. het wielercomité vanaf 11
uur 

> maandag 26 augustus
• zielmis om 10 uur
• kermismededelingen van de
sjampetter (start: 10.34 uur)
• optreden Willy Bart in café
Klein Gijzel (start: 10.40 uur)
• grote kermisbarbecue in het
zaaltje (start: 12 uur)
• schieting aan café Klein Gijzel
om 18 uur
• toneel in het zaaltje
• optreden in het zaaltje door
André Hazes imitator (start: 21 uur)

> dinsdag 27 augustus
• afsluiten van de kermis in café
Klein Gijzel met optreden (The
Roadlinerband en discobar)
(start: 20 uur)

Info: www.gijzenzele.be

Dansclub one four seven
> van 19 t.e.m. 23 augustus (tel-

kens van 14 tot 17 uur): dans-
kamp voor jongeren tussen 10
en 16 uur. Meer info: 147dan-
cestudio@gmail.com
of 0479 55 09 79

Kermis in Moortsele van 30
augustus t.e.m. 2 september

> vrijdag 30 augustus
• 19 uur: petanquetoernooi

> zaterdag 31 augustus
• 15 uur kermiskoers
• 21 uur optreden Les Moustaches
• 23 uur T-Dansant 
met dj Galago

> zondag 1 september
• 11.30 uur BBQ
(en kinderanimatie)
• 15 uur thuiswedstrijd 
FCE Moortsele

> maandag 2 september
• 18 uur reuzenstoet
• 20 uur finale petanque
• 21uur Bal Populaire met DJ
Ambrosius

ZMPO
> zondag 8 september - 14 tot 18

uur: gratis fietsgraveringen tij-
dens de Gordel rond Windeke.
Meer info: André Thienpont -
tel. 0476 50 66 49

Gordel rond Windeke
> zondag 8 september

Gezinsbond Oosterzele
> zondag 22 september: tweede-

handsbeurs. Meer info: bart.van-
oost@skynet.be

Mega Open air 10 jaar
> zaterdag 10 augustus in

Landskouter

UITVERKOCHT

Meer info over al deze activiteiten op www.oosterzele.be



Het Bermbesluit van de Vlaamse Regering
werd in 1984 uitgevaardigd om de sterke ver-
ruwing van de wegbermen tegen te gaan en
op die manier de natuurwaarde van deze
groene linten te verhogen. Wegbermen heb-
ben een natuurwaarde en goed beheerde
bermen zijn leefgebieden voor planten en
dieren en vormen verbindingselementen tus-
sen grotere stukken natuur. Bovendien zijn
die bermen goed voor de waterhuishouding,
de stabliteit van de rijweg en de veiligheid
van de weggebruikers.

Het Bermbesluit is van toepassing op alle ter-
reinen, zowel vlakke als hellende overgangs-
zones tussen de eigenlijke weginfrastructuur en andere gebruiksterreinen die
beheerd worden door de gemeente, de provincie of Vlaanderen. 
Het Bermbesluit bepaalt ondermeer dat de eerste maaibeurt pas vanaf 15 juni
mag uitgevoerd worden, de tweede vanaf 15 september. Alle maaisel moet bin-
nen de tien dagen afgevoerd worden en er geldt een verbod op het gebruik van
pesticiden (gif). 
Oordeelkundig maaien en het maaisel afvoeren, zorgt ervoor dat de bermen
opnieuw kunnen verschralen en dus soortenrijker worden. Stikstofminnende
planten zoals distels en netels komen daar dan niet meer voor.
De voorgeschreven maaiperiode blijkt evenwel niet steeds de beste naargelang
de plantensoorten en bovendien is het in de arbeidsintensieve zomerperiode
niet mogelijk om alle Oosterzeelse bermen op een korte tijd te maaien. De ver-
werking van de nog zeer grote hoeveelheden bermmaaisel vormt ook een strui-
kelblok. 

Oosterzele mag nu vroeger maaien
Onze gemeente heeft sinds begin 2013 een goedgekeurd bermbeheerplan en
de wetgever laat toe dat in dit geval kan afgeweken worden van het bermbesluit.
Op die manier kunnen voor de natuur minder interessante bermen op een
ander tijdstip gemaaid worden zodat een extra inspanning geleverd kan wor-
den voor de bermen met hoge natuurmogelijkheden. 

Op basis van de voorkomende plantensoorten, hun talrijkheid en de land-
schappelijke ligging van de berm werd een ‘Bermtype’ toegekend. Er werden
201 plantensoorten waargenomen in 159 straatdelen. In Oosterzele werden de
bermstroken opgesplitst in 11 types. Die zullen nu op drie verschillende manie-
ren gemaaid worden en dit vanaf 15 mei en een welbepaalde volgorde. De twee-
de jaarlijkse maaibeurt start op 15 september en ook in een welbepaalde volg-
orde. Men zou kunnen denken dat sommige bermen er ‘onverzorgd’ bijliggen,
maar dit is dus niet zo. Plaatsen waar de (verkeers)veiligheid in het gedrang kan
komen - zoals kruispunten - zullen regelmatig onderhouden worden.

Onze gemeente4

Milieu en duurzaamheid Vrije tijd

Werk

Wie? • Waar?
Gemeentehuis

Dorp 1 - 9860 Oosterzele

• 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
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.

GC De Kluize

Sportstraat 3 • tel. 09 363 83 30
www.gcdekluize.be

maandag t.e.m. donderdag
van 8.30 tot 12 uur en 13.30 tot 16 uur

maandagavond van 18 tot 20 uur
vrijdag van 8.30 tot 12 uur

Zaalbeheer
Gemeentelijke zaal reserveren?

zaalbeheer@oosterzele.be

Sporthal De Kluize

Sportstraat 5
9860 Oosterzele • tel. 09 362 48 92

• Sportdienst •
• Dienst kind en jeugd • 

maandag t.e.m. donderdag 
van 8.45 tot 12 uur 

en van 13.30 tot 16 uur. 
Op maandagavond van 18 tot 20 uur.

Vrijdag van 8.45 tot 12 uur.

Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap

Lange Ambachtstraat 42
9860 Oosterzele

tel.: 09 363 76 52 • fax: 09 363 76 54
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

Lange Ambachtstraat 42
9860 Oosterzele

tel.: 09 363 76 56 • fax: 09 363 76 54
info@do-oosterzele.be

Open:
maandag 8.45 tot 12.30 u. en 13 tot 18.30 u.

dinsdag 8.30 tot 12.30 u. en op afspraak
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

Hanna Courtijn,
schepen voor Communicatie

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

Het belang van onze wegbermen

Breng je taxussnoeisel 
naar het containerpark
Nog tot 31 augustus wordt het snoeisel dat je naar het containerpark brengt,
gebruikt in de kankerbestrijding. Meer info op
www.oosterzele.be/Wonen/Milieunatuurenduurzaamheid/Afval/Taxus.aspx

Figuranten gezocht 
voor langspeelfilm OZ-KORT zoekt figuranten op 
4 en 5 juli, 5, 23, 24 en 25 augustus (zeker op deze laatste datum) voor opna-
mes in Gent. Meer info: demaagdvangent@telenet.be

Vakantieregeling Werkwinkel
Driekoningenplein 10 - 9820 Merelbeke - tel. 09 210 51 60 - www.werkwinkel.be
Openingsuren: Elke voormiddag van 9 tot 12.30 uur; maandag en dinsdagnamid-
dag van 13.30 tot 16.30 uur; woensdag en vrijdagnamiddag op afspraak en don-
derdagnamiddag gesloten.
Vakantieregeling: gesloten op donderdag 11 en vrijdag 12 juli. Gesloten van maan-
dag 22 juli t.e.m. vrijdag 26 juli en op donderdag 15 en 16 augustus

Verlies ook in de zomer je 
energie niet uit het oog!
Energie besparen doe je niet enkel in de wintermaanden. Ook tijdens warme
dagen kan je blijvend je voordeel doen door slim met de weersomstandigheden
om te springen. De huizen van nu zijn meestal goed geïsoleerd en voorzien van
grote raampartijen. Om tijdens de zomermaanden niet oververhit te geraken,
is een goede zonwering een prima investering. Deze zonwering kan in de win-
ter dienst doen als extra isolatie tijdens de nacht en zo de warmte van overdag
binnen houden.
Algemeen bestaan er drie types zonwering.
1. Vaste systemen zijn horizontale roosters, diepliggende raamkozijnen en lui-

fels. Doordat ze niet beweegbaar zijn, is deze groep niet efficiënt bij een zon
die laag staat.

2. Buitenzonwering is de meest doeltreffende vorm. Het textiel of het alumini-
um weerkaatst de zonnestralen en luchtcirculatie is mogelijk. Hou bij de
keuze rekening met je gevel: hoeveel mag die belast worden en welk type
zonwering gaat er het best mee samen.

3. Binnenzonwering is vooral handig op plaatsen waar onderhoud van buiten-
af moeilijk is. De mogelijkheden gaan van verticale lamellengordijnen uit
textiel tot horizontale lamellen uit hout of aluminium.

Verder is de zon de ideale vervanger van de droogkast. Goedkoop en je krijgt
er het lekker ‘wasdraadfris’-gevoel gratis bij.

Een milieuvriendelijk tuinfeest!
Je kan deze zomer ook op een milieuvriendelijke manier genieten van de
zon en het buitenleven. Gebruik gewone borden en glazen en was ze nadien
af. Tafelpapier kan vervangen worden door kleurig tafelzeil dat je in een wip
afneemt met een spons en opnieuw gebruikt bij een volgende gelegenheid.
Vermijd het gebruik van blikjes, of voorverpakte groenten of ijsblokjes in
wegwerpzakjes of ijsjes in plastic potjes. Het feestje blijft net zo leuk als je een
biertje drinkt uit een flesje, groentjes zelf snijdt, ijsblokjes gebruikt uit her-
bruikbare vormpjes en ijsjes ronddeelt uit een familiedoos!

Speelpleinwerking zomervakantie
Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar zich uitle-
ven op het speelplein. Onder begeleiding van enthousiaste monitoren
beleven zij een zeer fijne zomer.

Wanneer kunnen de kinderen in de namiddag naar het speelplein?

3 - 5 juli 5 - 9 augustus
8 - 12 juli 12 - 16 augustus
15 - 19 juli 19 - 23 augustus

26 - 28 augustus

Er is geen speelpleinwerking op maandag 1 en dinsdag 2 juli en donder-
dag 15 augustus. Van zaterdag 20 juli tot en met zondag 4 augustus is er
ook geen speelpleinwerking. Dan is de sporthal gesloten.
Op woensdag 3 juli komen Faro en Farinelli naar het speelplein om samen met
de kinderen de zomer al feestend in te zetten. Kom jij ook? De laatste speel-
pleindag is op woensdag 28 augustus. De kinderen gaan dan een hele dag
op uitstap naar de Gavers.


