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Voor elk wat wils
in GC De Kluize

Sociale toelagen aanvragen voor 31 december 2012 zie pagina 3 Nieuwjaars-
RECEPTIE           ... zie pagina 3

Film

In oktober startte GC De Kluize haar
‘35mm-sessies’, goed voor zes films
tel kens op donderdagavond om 20
uur. Tijdens de krokusvakantie wordt
ook een familiefilm vertoond op
woens dagnamiddag.
Op donderdag 29 november kan je
een van onze comfortabele ‘bio-
scoopzaalwaardige’ theaterzetels re -
ser veren voor de Franse film POU-
LET AUX PRUNES. Deze film van
Mar jane Satrapi speelt zich af in de
laatste week uit het leven van Nasser-
Ali. Flashbacks uit zijn eigen geschie-
denis, maar ook flash forwards uit de
toekomstige levens van zijn kinderen
flitsen voorbij. Door de verschillende
herinneringen en vooruitblikken
wordt duidelijk waarom hij heeft
besloten uit het leven te stappen.
Een 35mm-kaart goed voor zes films,
niet op naam en onbeperkt bruik-
baar (5 euro per film) of een indivi-
dueel filmkaartje (6 euro per film)
kan je bestellen via ticketsgcdeklui-
ze@oosterzele.be, 09 363 83 30 of aan
onze onthaalbalie, dagelijks open tij-
dens kantooruren, op maandag-
avond tussen 18 uur en 20 uur, geslo-
ten op vrijdagnamiddag.

Familie 5+ op 
woensdagnamiddag
Tijdens het openingsweekend van
GC De Kluize - op 1 september - ver-
overde ze vele harten van zowel jong
als oud. En Oosterzele krijgt opnieuw
de kans om haar bezig  te zien … Op
woensdag 31 oktober om 14.30 uur
kruipt ELS TRIO in de huid van een
ROOMVLEKPIETERNEL en vertelt
ze haar wel zeer spannende pimpam-
poenenleven van amper vier seizoe-
nen in een muzikale/percussieve ver-
telvoorstelling voor iedereen vanaf
vijf jaar. Stippen op de rug zijn niet

verplicht maar strekken tot aanbeve-
ling!

Een fijn verjaardagsfeest voor zoon of
dochter (5+) of gewoon eens iets an -
ders dan een namiddagje hollen en
taxidienst spelen? Vier mee met HET
PALEIS in De Kluize op woensdag
14 november: een hapje muziekthea -
ter en een stukje taart met gelukkige
verjaardagswensen in alle talen van
de regenboog staan je te wachten om
14 uur. Wees erbij met mama, papa ...
of met de vriendjes van grabbelpas of
buitenschoolse kinderopvang. 

Tickets, inschrijvingen en info:
• via dienst Kind & Jeugd indien je als
grabbelpasser of als deelnemer aan
de buitenschoolse kinderopvang
deelneemt:  09 362 48 92 
of edith.renne@oosterzele.be
• via dienst Cultuur indien je indivi-
dueel deelneemt: www.gcdekluize.be,
ticketsgcdekluize@oosterzele.be of
09 363 83 30 

Familie 6+ op zondag
Muzikanten Nicolas Rombouts (Dez
Mona …) en Joris Caluwaerts (Zita
Swoon …), samen ZONZO COM -
PAG NIE, nemen je mee op een dro-
merige en spannende geluidsreis tij-
dens de voorstelling WAGON. Met
hun muziek (piano en contrabas) en
een kamer vol voorwerpen (nostalgie
troef: treintjes, sporen, wissels, kabel-
tjes en luidsprekers) toveren ze een
hele film voor je ogen. Melodie en
harmonie gaan hand in hand met
creatieve, avontuurlijke klankenma-
kerij … Iets voor vaders en zonen op
een winterse zondagnamiddag op
2 december om 14 uur? 

Theater
Op zaterdag 3 november om 20 uur
staat een coproductie van twee be -
faamde theaterhuizen op onze plan-
ken. Theater Antigone en de Koper -
gietery brengen DE PAPA, DE MA -
MA EN DE NAZI, een komedie (ook
geschikt voor 3de graad scholieren)
over een jongen die besluit om nazi
te worden op de dag dat zijn moeder
het gezin verlaat. Steeds meer jonge
mensen geraken, vaak zonder het
zelf te beseffen, in de ban van het
nazisme. Hoe word je nazi? Is het
nazisme besmettelijk? Wat verandert
er wanneer je nazi bent? Bestaat er
voor een nazi nog hoop om ooit weer
normaal te worden?
Met Tania Van der Sanden, Jos Ver -
bist en Jan Sobrie.

Muziek
Wie kent intussen het ‘kippenvel-
nummer’ Ploegsteert niet? De titel song
uit WANNES CAPPELLE’s tweede
plaat over het geboortedorp van wij-
len wielrenner Frank Van den brou -
cke. Wie verder luistert naar de lied-
jes van HET ZESDE METAAL ont-
dekt ongepolijste pareltjes, de vruch-
ten van gepieker over de Grote Ge -
voe lens. Cappelle legt vingers op
won den en windt er geen doekjes
om. En dat is ook niet nodig want hij
stelpt ze op tijd en stond met al even
rake ontroering. En dankzij zijn
schier onuitputtelijk arsenaal aan
dichterlijke vondsten - ‘we lopen
hand in hand en zwijgen mond op
mond’ - zorgt Cappelle ervoor dat
een glimlach uiteindelijk altijd de
bovenhand haalt. Voor deze theater-
tournee van Ploegsteert zijn de liedjes

Vervolg op pagina 2 ...
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Ieder jaar viert de Seniorenraad de 65-jarige Oosterzelenaren. De afgelopen
twee jaren is er echter geen activiteit georganiseerd. Daarom worden de huidi-
ge 65-, 66- en 67-jarigen dit jaar gratis op dit seniorenfeest uitgenodigd; zij krij-
gen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Programma
11.30 uur: aperitief
12 - 13.30 uur: middagmaal
14 uur: voorstelling van het Gentse ensemble ‘den dreidekker’ 
(bekend van de Gentse Feesten)
einde voorzien rond 17 uur

Waar
Gemeenschapscentrum De Kluize - Sportstraat 3

Prijs
10 euro/persoon voor aperitief, middagmaal + koffie en de voorstelling
Dranken zijn niet inbegrepen in de prijs

Deze activiteit is beperkt tot 300 personen. 
Kaarten zijn te verkrijgen bij de plaatselijke seniorenverenigingen.

Senioren
maandag 26 november

Feest van en voor de 
senioren van oosterzele 

In het verlengd weekend van donderdag 1 tot en met zondag 4 november 2012
vindt voor de derde keer het veiligheidsweekend plaats.
Na twee eerdere succesvolle edities, engageren de politiezone Regio Rhode &
Schelde, het brandweerkorps van Merelbeke en ZMPO (Zonale Misdrijf pre ven -
tie Organisatie) zich opnieuw om je vier dagen te laten kennis maken met vei-
ligheid in al zijn facetten. Tijdens dit evenement in en rond de Selectahallen
van Merelbeke (Kloosterstraat 32) maak je kennis met de wereld van veiligheid,
politie- en brandweerwerking.
Demonstraties zullen je meer inzicht geven in de werking van de politie. Zo
krijg je bv. de kans om de
aanvalshond en de drug-
hond van de lokale politie
aan het werk te zien. Ook de
collega's van de federale
politie zullen aanwezig zijn
met o.a. de tuimelwagen en
de motorsimulator, de pa -
trouilles te paard, een stand
van de scheepvaartpolitie, …
De Merelbeekse brandweer zal je inwijden in haar werking met heel wat
demonstraties en infomomenten. Bovendien zullen tal van standhouders (bv.
alarmfirma's, slotenmakers,...) hun producten in de kijker zetten.
Je kan er ook genieten van een drankje en een hapje in de cafetaria. Ook de
kleintjes worden niet vergeten; speciaal voor hen is er een aparte speelhoek
voorzien met o.a. een springkasteel en een schminkstand. Daarenboven is de
toegang tot het evenement volledig gratis.
Meer informatie op http://www.politie5418.be onder de rubriek veiligheids-
weekend. Ook op onze facebookpagina http://www.facebook.com/politie5418
kan je terecht, onder de rubriek evenementen.

Veiligheid en politie
Derde veiligheidsweekend
komt eraan  

Cultuur

De Zilverlinde zoekt vrijwilligers
Woon- en zorgcentrum De Zilverlinde zoekt vrijwilligers om af en toe mee
te helpen bij animatieactiviteiten. Wie interesse of vragen heeft, kan tijdens
de kantooruren bellen naar Nathalie op 09 363 83 93.
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Computergewenning in de bib
In de bib kan iedereen gratis compu-
tergewenning volgen, in kleine
groepjes, met de nadruk op prakti-
sche oefeningen: Omgaan met muis
en klavier, windows, word, internet, e-
mail, powerpoint, foto's op je pc,
facebook, skype en YouTube.

Elke workshop duurt 2,5 uur. De
workshops worden gegeven op maan-
dagnamiddag of donderdagvoormid-
dag. Voorwaarde om deel te nemen:
lid zijn van de bib. Je kan je gratis lid
maken. 

De vaardigheden die je opdoet in
deze workshops kan je gebruiken als
opstapje naar een ruimere cursus van
bv. De Avondschool.

Info en inschrijving:
tanja.vlaemynck@oosterzele.be
of 09 362 81 17________________________________

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

Heb je ook een neus voor antiek?
Tips & tricks bij aankoop/verkoop
van antiek
Wie antiek wil kopen of verkopen
wordt automatisch met een aantal
vragen geconfronteerd! Haal je waar-
devolste voorwerp boven en leg het

voor aan de expert. We sluiten af met
een ‘kitsch 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 no -
vem ber 2012 (9.30 - 12.30 uur)
Waar: Erfgoedhuis, zaal De Ganck,
Sint-Antoniusplein 10, 9860 Oosterzele
Prijs: 45 euro (teksten inbegrepen) -
Code: 12192 
Inschrijven en info:
Vormingplus Gent-Eeklo
tel 09 224 22 65 
info.gent.eeklo@vormingplus.be
www.vormingplusgent-eeklo.be
001-4276426-63.
Vermeld steeds het codenummer.
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Bibliotheek

Opnieuw meer dan 1 000 leerlingen 
in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Voor het tweede jaar op rij heeft de academie de kaap van 1 000 leerlingen
bereikt. 1 050 leerlingen schreven zich dit schooljaar in om creatief om te gaan
met muziek, woord en dans. Met dank voor de inzet van het gemeentebestuur
Oosterzele en stadsbestuur van Zottegem voor de vele logistieke en praktische
zaken. Toch vooral dank aan de 70 leerkrachten en de secretariaatsmedewerkers
die zich dagelijks inzetten voor onze academie. 
Ook buiten onze normale lessen blijven wij initiatieven nemen met een venster
op cultuur en de wereld. Wij willen werken aan ontvankelijkheid en openheid,
aan een sfeer die aanmoedigt te creëren en te fantaseren, te musiceren, te dan-
sen, verhalen te vertellen … Zo is er in de week van 5 tot 11 november 2012 de
week van de verdraagzaamheid. Het thema van dit schooljaar is Afrika. De aca-
demie organiseert workshops djembé en Afrikaanse dans. Daarnaast is er voor
de leerlingen van de lagere graad ‘de gestolen trom’, een Afrikaans dieren-
sprookje over 'waarom de apen in de bomen slingeren'. Op een ludieke manier
wordt heel wat verteld over hoe het er in een Afrikaans dorp aan toegaat en over
de West-Afrikaanse cultuur.
Graag kondigen wij ook ons eerste Ridderzaalconcert van dit schooljaar aan. Op
zondag 25 november 2012 brengt het duo Sibé muziek van Armand Coeck,
Maurice Ravel, Enrique Granados  en Manuel de Falla. Celliste Sigrid
Vandenbogaerde en gitariste Beatrijs Vankersschaever, leerkracht gitaar van het
filiaal Oosterzele, strijken en tokkelen op tien snaren. Plaats en tijdstip van het
concert is de Ridderzaal van het Egmontkasteel, Heldenlaan 92 , 9620 Zottegem
om 11 uur. Toegang: 5 euro voor -18-jarigen  en 7 euro voor volwassenen.

... vervolg van pagina 1.
van Het Zesde Metaal speciaal gear-
rangeerd voor viool, altviool, cello en
contrabas. ROOS REBERGEN van de
Ne der landse band ROOSBEEF ver-
voegt het gezelschap tijdens hun stop
in Oosterzele op vrijdag 9 november
om 20 uur.

Een buitenkansje: ORQUESTA
TANGUEDIA op dinsdag 4 december
2012 om 13 uur in De Kluize

Dit virtuoze sextet breekt de grenzen
van klassiek, folk, jazz en tango in een
bijzonder meeslepende mix. Jaren -
lang dag aan dag samenspelen bracht
hen op een duizelingwekkend niveau
van performen; teder, klein en gevoe-
lig, maar evengoed verrassend eclec-
tisch, onbeschaamd passioneel en
groots. 

Voorbereidend op hun tournee kozen
ze de theaterzaal van GC De Kluize uit
als laatste repetitieplek. Aan een voor-
deeltarief van 7,5 euro per persoon
bieden wij een namiddagvullend pro-
gramma dat bestaat uit de algemene
repetitie van Orquesta Tanguedia,
gevolgd door koffie en taart in het
foyer van De Kluize. Einde is voorzien
rond 16 uur.

Humoritmisch spektakel

Sommigen noemen het humoristisch
percussietheater, anderen spreken lie-
ver over een unieke muzikale bele-
ving. Wij doen zelfs geen poging om
het in een hokje te duwen. Kom je
zelf vergewissen van dit ‘genre’ dat
theater, humor en een sublieme soms
letterlijk onnavolgbare timing en rit -
me combineren. DE BEEN HOU WE -
RIJ met GERRIT DE COCK EN
REINERT D’HAENE brengen op vrij-
dag 7 december om 20 uur een best of
van de voorbije 15 jaar. Kom binnen
zonder te kloppen en geniet!

Tickets en info: aan de onthaalbalie van
GC De Kluize, Sportstraat 3 (dagelijks
open tijdens kantooruren en op
maandagavond, gesloten op vrijdag-
namiddag), www.gcdekluize.be, 09
363 83 30 of 
ticketsgcdekluize@oosterzele.be.

VORMING

Bibliotheek Oosterzele
Stationsstraat 13, Scheldewindeke,

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

Op dinsdag 9 oktober trippelden zo’n
200 peuters en kleuters uit de 1ste en
2de klas de inkom van GC De Kluize
binnen. 
Na wat gehuppel tussen tafels en stoe-
len, de juffen voorop,
ging het richting theater-
zaal, door een lange gang
met veel licht … En dan:
een donkere, stille en
grote theaterzaal. Het
podium was helemaal
voor en van hen. Eerst
even verkennen wat er
allemaal te zien was en
dan, van zodra de muziek
startte - zoals afgesproken
- lekker dicht tegen mekaar aankrui-
pen op de bankjes in twee hoeken van
de scène. 

De twee dansers van het gezelschap
Nat Gras brachten ‘dans met een drup-
peltje dauw’ zoals ze het zelf omschrij-
ven, achter, voor en tussen muurtjes
(de voorstelling heette dan ook

MuurtjeMuurtje) nu eens recht dan
eens gebogen, groot en klein, lopend,
vloeiend, stil(staan en weer doorgaan),

alleen en samen, ver en dicht. 

Per groepje van zo’n 65 ukkepuks
keken ze geboeid toe, tot ze, eerst
enkelen, dan allemaal mochten mee-

doen, bouwen, spelen in een
‘schorsbak’ met schopjes
(“geen meisjes hier”, riep er
één in volle werfmodus …),
achter, voor en tussen muur-
tjes kruipen. Het was een
plezier om hen bezig te zien,
om hen dit pareltje van een
voorstelling elk met hun
kleine persoonlijkheidje te
zien beleven en ontdekken. 

Het deed ook onze ogen iets feller
glanzen … waarvoor dank lieve vriend-
jes! Kom zeker nog eens terug!
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Bijzonder jong volkje op bezoek in De Kluize

©
 G

C
 D

e 
Kl

ui
ze

fototentoonstelling van 3 tot 31 december

‘Mijn leven is een sprookje’
n.a.v. 20 jaar De Kringwinkel Teleshop Aalst 

Tien foto's, tien verhalen waarin werknemers vertellen wat tewerkstelling bij De
Kringwinkel Teleshop voor hen betekend heeft of nog betekent. 

Werken is belangrijk. Het zorgt voor een inkomen, maar het betekent nog veel
meer: sociaal contact, integratie en waardering. Al meer dan twintig jaar biedt
De Kringwinkel Teleshop tijdelijke sociale tewerkstelling aan kansarmen. Vaak
is dit een springplank naar een andere en betere toekomst.

Onderwijs

Toeren bij de boeren - editie 2012

Onder een stralend herfstzonnetje werd op zondag 30 september de aftrap gege-
ven voor de derde editie van ‘Toeren bij de Boeren’.
De fietsroute doorkruiste dit keer de deelgemeenten Moortsele, Landskouter,
Scheldewindeke en Gijzenzele. Zoals de titel aangeeft, waren de stopplaatsen allen
land- & tuinbouwbedrijven zoals veehouderijen, een africhtingstal voor paarden,
een loonwerkbedrijf en een plantenkwekerij. Op iedere stopplaats kregen de deel-
nemers iets te eten of te drinken, te beginnen met een aperitief en bijpassend
hapje, een warme maaltijd, koffie en een stukje taart, een appel en een hoeve-ijsje.
Als afsluiter was er een streepje entertainment. Drie muzikale clowns, de Alfredo’s,
putten uit een repertoire van muziek, humor en amusement die jong en oud wist
te appreciëren. Voor de derde maal op rij was dit initiatief een groot succes. Meer
dan zeshonderd mensen schreven zich in en fietsten mee. 

11.11.11.-campagne 2012

De klimaatverandering is
dodelijk voor het Zuiden
De klimaatverandering is geen toekomstprobleem. In het Zuiden is de
opwarming van de aarde nu al zichtbaar door droogte, overstroming en
orkanen. Miljoenen mensen voelen de gevolgen hiervan door mislukte
oogsten, ondervoeding, ziektes en gedwongen migratie. Deze cijfers
maken duidelijk dat er geen tijd te verliezen is. We moeten het roer
drastisch omgooien. Het Zuiden heeft onze hulp dringend nodig. Wil jij
ook graag je steentje bijdragen? Meld je dan aan als vrijwilliger en help
op zondag 11 november mee met de deur-aan-deuractie! Je kan dit
doen via 11.11.11oosterzele@gmail.com of telefonisch op het nummer
0498 50 01 04 Wil je graag meer informatie over deze campagne?
Bezoek dan zeker eens www.11.11/campagne-2012

Ecobouwers Opendeur
van 3 tot 11 

november 2012
Bond Beter Leefmilieu organiseert
Ecobouwers Opendeur. In de week-
ends van 3 en 4 en van 10 en 11 novem-
ber kan je meer dan 140 inspirerende
energievriendelijke woningen bezoe-
ken. Milieu- en energiebewuste huisei-
genaren doen hun bouw- en woonerva-
ringen uit de doeken en tonen je hoe
hun bouwproject verliep. Bezoekers
krijgen een uitgebreid infopakket en
een gratis toegangscode voor de beurs
Hout & Groen Wonen, de grootste
beurs in Vlaanderen over hout, ecolo-
gisch bouwen, hernieuwbare energie
en gezond interieur. Opgelet: de plaat-
sen zijn beperkt en inschrijven is ver-
plicht. Inschrijven kan vanaf 17 okto-
ber op www.ecobouwers.be.



Sociale toelagen aanvragen 
voor 31 december 2012
SOCIALE TOELAGE van 100 EURO - INKOMENSGARANTIE
• Voor personen die recht hebben op de inkomensgarantie en niet over

een eigendom beschikken, behalve de eigen woning

SOCIALE TOELAGE van 55 EURO 
- 66 % gehandicapt of minstens 1 jaar 66 % arbeidsongeschiktheid
• Voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming of

OMNIO-statuut (cfr. ziekenfondsklever)  
• EN één van de volgende attesten hebben:

■ een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, dienst
personen met  een handicap met minstens 7 punten op de schaal
van zelfredzaamheid OF

■ een attest van het ziekenfonds  voor de personen die meer dan 
één jaar arbeidsongeschikt zijn maar nog niet gepensioneerd zijn.

SOCIALE TOELAGE van 180 EURO - MANTELZORGPREMIE CAT.2
• De zorgbehoeftige is 65 jaar of ouder, verblijft in Oosterzele en is er

gedomicilieerd en beschikt over één van de volgende attesten:
■ een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, dienst

personen met een handicap met minstens 9 punten op de schaal 
van zelfredzaamheid OF

■ forfait A thuisverpleging in de thuiszorg
• De zorgbehoeftige kan geen mantelzorger zijn.
• Mantelzorger moet niet in Oosterzele wonen, kan maar eenmaal de pre-

mie ontvangen en per zorgbehoeftige kan maar eenmaal de premie uit-
betaald worden 

SOCIALE TOELAGE van 280 EURO - MANTELZORGPREMIE CAT.1
• De zorgbehoeftige is tussen 0 jaar en 64 jaar, verblijft in Oosterzele en is

er gedomicilieerd en beschikt over één van de volgende attesten:
■ een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, 

dienst personen met een handicap met minstens 12 punten op 
de schaal van zelfredzaamheid OF

■ forfait B of C thuisverpleging in de thuiszorg OF
■ een attest recht op verhoogde kinderbijslag OF 
■ attest 35 punten op de BELprofielschaal door de Vlaamse 

Zorgverzekering of erkende dienst voor gezinszorg
• De zorgbehoeftige kan geen mantelzorger zijn.
• Mantelzorger moet niet in Oosterzele wonen, kan maar eenmaal de pre-

mie ontvangen en per zorgbehoeftige kan maar eenmaal de premie uit-
betaald worden 

SOCIALE TOELAGE van 300 EURO - MANTELZORGPREMIE VOOR
PALLIATIEVE THUISZORG
• De zorgbehoeftige: er zijn geen leeftijds- en inkomensvoorwaarden,

moet in Oosterzele verblijven en er gedomicilieerd zijn, moet beschik-
ken over een betalingsbewijs inzake de forfaitaire vergoeding palliatieve
thuiszorg uitbetaald door het ziekenfonds.

• De zorgbehoeftige kan geen mantelzorger zijn.
• Mantelzorger moet niet in Oosterzele wonen, kan maar eenmaal de pre-

mie ontvangen en per zorgbehoeftige kan maar eenmaal de premie uit-
betaald worden 

De toelagen moeten  aangevraagd worden met een aanvraagformulier (te
downloaden op www.ocmwoosterzele.be of in het OCMW (tel. 09 362 40 30)
en voor 31 december 2012 opgestuurd worden naar het OCMW, ter atten-
tie van de voorzitter, Gootje 2, 9860 Oosterzele.

Van Franschmans en Walenmannen: 
Dirk Musschoot vertelt
Vanaf het ontstaan van België tot in de jaren 1970 trokken mannen (en soms vrou-
wen) elk jaar naar Frankrijk om er in de bieten, ast of steenbakkerijen te gaan wer-
ken. Op het hoogtepunt van de seizoenarbeid verlieten zo’n 40 000 mensen tijdelijk de streek op zoek naar (beter betaald)
werk. Zuid-Oost-Vlaanderen, waartoe het Land van Rode behoorde, leverde de meeste seizoenarbeiders. 

Inspiratiesessies Tracé Travak. 
Samen op zoek naar de geschiedenis 
van het dagelijks leven
Ben je gebeten door geschiedenis, bezoek je al eens een archief, studeer je geschiede-
nis, wil je later graag bij een erfgoedcel werken, schrijf je graag, kom je graag verhalen
over onze geschiedenis te weten, heb je altijd al een journalist willen zijn of ga je graag
op zoek naar de geschiedenis van je gemeente of familie? Dan zijn de Inspiratiesessies van Tracé Travak helemaal jouw
ding! Tussen 14 november en 13 februari organiseert Erfgoedcel Viersprong vier inspiratiesessies rond de geschiedenis
van het alledaagse leven.

Het verhaal van de bieten- en walenmannen maakt deel uit
van onze geschiedenis en die van het Land van Rode. Een
geschiedenis waarover niet veel mensen meer kunnen
getuigen. Om dit cultureel-erfgoed levend te houden,
organiseert Erfgoedcel Viersprong in het kader van Tracé
Travak op donderdag 22 november 2012 een avond over de
Franschmans en Walenmannen.
De avond vindt plaats in zaal Foyer van GC De Kluize. Om
19 uur starten we met een korte documentaire over de sei-
zoenarbeiders. Vanaf 20 uur zal auteur Dirk Musschoot in
geuren en kleuren aan de hand van lichtbeelden en waar-
gebeurde verhalen van streekgenoten de geschiedenis van
de Fransmans vertellen.

Gezocht!
Tracé Travak is op zoek naar foto’s (ouder dan 1970), getui-
genissen en personen die geïnteresseerd zijn in de geschie-
denis en het erfgoed van de streek. Heb jij foto’s van je eer-
ste wagen? Zitten er in jouw familiealbum foto’s van ritjes
met een brommer of fiets? Heb je een foto van de bus, tram
of trein die je nam? Alle foto’s die met mobiliteit te maken
hebben, zijn welkom!

Heb je geen foto’s maar ken je een tof verhaal? Weet je nog
hoe het was in de tijd van de gyrobus? Deed je (of jouw
vader of oom) destijds de campagne in Frankrijk?
Herinner je je nog de eerste keer alleen op de E40? Heb je
(geen) heimwee naar de dagelijkse pendel op Brussel?
Fiets je soms nog je oude route naar het werk? Al deze en
andere verhalen over mobiliteit zijn van harte welkom!

Ben je gebeten door geschiedenis, bezoek je al eens een
archief, studeer je geschiedenis, wil je later graag bij een
erfgoedcel werken, schrijf je graag of kom je graag verha-
len over onze geschiedenis te weten? Dan ben jij onze man
of vrouw! Tracé Travak is op zoek naar enthousiaste vrijwil-
ligers met een hart voor erfgoed.

Geef een seintje aan Lien via 09 363 88 53, lien.ceup-
pens@4sprong.be of kom gerust eens langs in het
Erfgoedhuis (Sint-Antoniusplein 10, Moortsele). Tracé
Travak is een project van Erfgoedcel Viersprong Land van
Rode over de geschiedenis van de arbeidsmobiliteit in de
streek.

Inspiratie en subsidies
Op elke sessie komt een spreker uit de doeken doen hoe
mobiliteit het dagelijks leven van de mensen in het Land
van Rode veranderde. Wil je rond het thema samenwer-
ken, een activiteit organiseren, artikel schrijven, tentoon-
stelling maken, interviews afnemen, foto’s verzamelen, …
Dan kan je hiervoor een subsidie krijgen. Aan de hand van
vier thema’s wordt de invloed van een veranderde mobili-
teit op het dagelijks leven belicht: tijdsbeleving, nieuwe
sociale knooppunten, de nare kantjes van mobiliteit en het
werken buiten de eigen streek. 

Eerste sessie 14 november: Time is money
De zon was van oudsher de klok van het
dagelijks leven. Men begon aan het werk
wanneer ze opkwam en hield het voor
bekeken wanneer ze achter de horizon
verdween. Met de komst van de industrie
in de 19de eeuw zou dat stilaan veranderen. De komst van
de trein, fabrieken en nieuwe communicatiemogelijkhe-

den zorgde ervoor dat men anders begon om te gaan met
zijn tijd. De veranderingen in mobiliteit hadden duidelijk
een grote invloed op het dagelijks leven en de tijdsbeleving
van de mensen. Het thema sluit bovendien aan bij dat van
Erfgoeddag 2013: Stop de tijd! Daarom wordt op deze ses-
sie ook iedereen uitgenodigd die een activiteit wil organise-
ren voor Erfgoeddag op 21 april 2013. 

Programma
Deelname aan de Inspiratiesessies Tracé Travak is gratis.
Gelieve je komst op voorhand te bevestigen. Wil je meer
informatie? Bel 09 363 88 53 
of mail naar lien.ceuppens@4sprong.be
• woensdag 14 november 2012: Time is money. 
19.30-22 uur Polyvalente zaal IJzeren Hekken, 
Rooberg Lands kouter. 
Inschrijven voor 9 november 2012

• maandag 10 december 2012: Mobiliteit doet leven
• dinsdag 15 januari 2013: Een zegen en een vloek
• woensdag 13 februari 2013: Reizen om te werken

Erfgoed OCMW
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De gemeentelijke en OCMW diensten en de bib zijn gesloten op:
- donderdag 1 november - Allerheiligen
- vrijdag 2 november: Allerzielen
- donderdag 15 november - Dag van de Dynastie
- vrijdag 16 november: brugdag - bib en OCMW geopend

GRAFCONCESSIES EN OUD-STRIJDERS
Volgens het decreet op de lijkbezorging mag elke gemeente zelf de orga-
nisatie van zijn begraafplaatsen regelen. Een retributiereglement
betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen heeft vanaf 1 juli 2004 de
tarieven voor de grafconcessies vastgelegd.
Overleden oud-strijders worden op een voorbehouden plaats begraven
tenzij de nabestaanden ervoor kiezen dat ze elders ter aarde besteld wor-
den. En dat gebeurt gratis. In het geval dat de oud-strijder begraven wordt
samen met zijn partner of echtgenote zal het bedrag van de grafconcessie
gehalveerd worden.
Wanneer de concessie verlopen is, kan die uiteraard verlengd worden.
Gebeurt dat niet dan komt het graf - net als alle andere - in aanmerking
om verwijderd te worden. Vanzelfsprekend met het grootste respect en de
beste zorg. Info: dienst Burgerzaken - tel. 09 363 99 26

Schrijf nu al in voor de nieuwjaarsreceptie!
Op zondag 6 januari 2013 organiseert het gemeentebestuur Oosterzele zijn traditionele nieuwjaarsreceptie voor de
inwoners. De receptie zal plaatsvinden in de GC De Kluize. Het bestuur nodigt iedereen van harte uit om tussen 11
en 13 uur mee te klinken op het nieuwe jaar. Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 26 december 2012 via nieuw-
jaar@oosterzele.be (vermeld zeker het aantal personen) of door onderstaande inschrijvingsstrook in te vullen en te
bezorgen aan Gemeentebestuur Oosterzele - dienst Secretariaat & Onthaal - Dorp 1 in Oosterzele. 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Inschrijvingstrookje

Naam: ...............................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................
zal aanwezig zijn op de nieuwjaarsreceptie 2013 van het gemeentebestuur 
met .............................. aantal personen.

✃
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Kind en jeugd Milieu en duurzaamheidWie? • 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
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 • tel. 09 363 83 30
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
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

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

Buitenschoolse kinderopvang 
Het Vinkemolentje
In de kerstvakantie is er opvang
• op maandag 24 december tot 13 uur
• op donderdag 27 december en vrijdag 28 december
• op maandag 31 december tot 13 uur
• op woensdag 2 januari en donderdag 3 januari
Inschrijven kan t.e.m. maandag 10 december bij de dienst Kind & jeugd - sporthal
De Kluize - Sportstraat 5 - 9860 Oosterzele.
Meer informatie vind je in de vrijetijdsbrochure - najaar 2012 .
Je vindt de brochure ook op www.oosterzele.be

Maak kennis met de Oosterzeelse
jeugdbewegingen

De Oosterzeelse jeugdbewegingen zijn met veel enthousiasme het nieuwe werk-
jaar gestart. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen proeven van wekelijkse, leuke en gekke
activiteiten. Nog niet gestart, maar wel nieuwsgierig en toch even willen gaan kij-
ken ? Neem contact op met de groepsleiding!

Jongenschiro Balegem Brecht Claeys 0495 87 70 38
www.jongenschirobalegem.be Jonas De Mulder 0494 72 42 37

Meisjeschiro Balegem Katrijn Delaruelle 0498 30 03 68
www.meisjeschirobalegem.be

Chiro Tel Aviv Scheldewindeke
www.chirotelaviv.be Jasmien Van de Vijver 0474 70 81 74

Scouts St- Kristoffel Scheldewindeke
www.scoutswindeke.be Lorenzo Welvaert 0483 62 04 71

KSA  Reik je hand Oosterzele Maxim Defrance 0474 78 27 53

Scouts Sjaloom Oosterzele
www.scoutsoosterzele.be Julie Devers 0472 51 34 62

Wordt Oosterzele de slimste 
gemeente van Vlaanderen?
Productiehuis Woestijnvis gaat begin 2013 op zoek naar ‘De slimste gemeente van
Vlaanderen’. Elk van de 308 gemeenten mag een man en een vrouw afvaardigen
naar de nationale preselectie. Woon je in Oosterzele en heb je een brede algeme-
ne kennis? Stel je dan zeker kandidaat! Dat kan via slimstegemeente@oosterzele.be
Schrijf je in uiterlijk op woensdag 14 november. Indien er meerdere kandidaten
zijn, zal de Gemeente een leuke preselectie organiseren.
Voorwaarden om in te schrijven 
• Je bent minstens 18 jaar oud
• Je bent inwoner van Oosterzele
• Je bent beschikbaar op 1 december voor de nationale preselectie en de eerste

drie maanden van 2013 voor eventuele televisieopnames.

Zangkoor De Gonde zoekt …
… mannen met enige muzikale aanleg, mannen die houden van een goed sociaal
contact en die ‘cultuurminded’ zijn. Het koor bestaat dit jaar 25 jaar en bouwde
in die tijd een stevige reputatie op. Het verzorgde vele optredens in binnen- en
buitenland (Duitsland, Oostenrijk, Spanje) en scoorde ook goed in provinciale
tornooien. Vandaag kampt het koor met een tekort aan mannen, zowel tenoren
als bassen. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de voorzitter van het
koor: Dirk Van Hijfte, Tramstraat 13 in Moortsele, tel. 09 362 88 77.

Leven met de ziekte van Alzheimer
De Stichting voor Alzheimer Onderzoek is een non-profit organisatie van  open-
baar nut met als doel financiële steun geven aan het onderzoek naar de ziekte van
Alzheimer en aanverwante hersenziekten. Sinds 1998 heeft de stichting al voor
meer dan 3 500 000 euro subsidies gegeven aan Belgische onderzoekers. Toots
Thielemans is de ‘peter’ van de stichting.
Naast de financiering van het onderzoek geeft de Stichting voor Alzheimer On -
der zoek ook informatie aan het brede publiek. Hiertoe werd de brochure ‘Leven
met de ziekte van Alzheimer’ uitgegeven. Ze werd mee geschreven door de voor-
zitter van de wetenschappelijke adviesraad van de stichting, Prof. Dr. Christine Van
Broeckhoven. Je kan deze brochure aanvragen via 02 424 02 04 of via
info@alzh.org - www.alzh.org 

Sportievelingen in Oosterzele
Wegens een misverstand met de inschrijvingslijsten van de 43ste editie van de
Dodentocht in Bornem, werden jammer genoeg niet alle deelnemers opgelijst in
de vorige editie van deze infokrant. Om dat recht te zetten, publiceren we graag
nog eens de namen van alle sportievelingen in Oosterzele.
Deelnemers dodentocht: Nico Boon, Jan De Smet, Peter Dhondt, Kenneth Ryckaert,
Ivo Steyaert, Freddy Van De Wiele, Ann van den Broeck, André Vanhulle, Peter
De Schutter, Annemie De Smedt, Timothy Spitaels, Katrien De Moerloose, Wim
Devloo, Johan Goedertier, Anne Meersman, Frank Muys. Leen Spelier nam met
haar team ‘Kom Piet en Kom Passie’ deel aan de Oxfam Trailwalker. Danny De Vos
beklom driemaal de Galibier t.v.v. Climbing for life.

De afvalgeboden volgens ILvA
Intercommunale ILvA  zorgt in Oosterzele voor de huis-aan-huisinzamelingen van
het huishoudelijk afval: restafval, GFT, PMD, papier, karton en glas. De data van de
inzamelingen vind je in de afvalkalender. De nieuwe kalender zal in de loop van de
maand maart 2013 in je bus vallen. De ‘kneepjes’ van de afvalinzameling zijn door
de meeste inwoners al goed gekend, maar een herhaling af en toe kan nuttig zijn.
• Plaats je afval de avond voordien op de stoep, want de ploeg begint al vroeg in de

ochtend aan hun ronde (6 uur).
• Zorg er steeds voor dat het deksel van de containers (groen en grijs) dicht kan.

Het bedrag van de diftarsticker vergoedt een inhoud van 140 liter of 240 liter,
maar niets bijkomend.

• ILvA neemt PMD mee in een blauwe zak waarop het logo van ILvA staat. Zakken
van andere intercommunales worden niet meegenomen. Zorg er ook voor dat
de zak op een correcte manier is afgesloten (met een strop).

• Glas kan je aanbieden in een stevig recipiënt, niet in een kartonnen doos.
Keramiek, hittebestendig glas en vensterglas kan je afleveren op het container-
park.

• Papier verpak je met een stuk natuurtouw of in een kartonnen doos. Dit verge-
makkelijkt het werk van de ophalers en zorgt er ook voor dat tijdens een winderige
dag de straat niet bezaaid ligt met papierafval.

• Zijn er problemen met de ophaling, dan is het aangewezen om contact op te
nemen met de klachtenlijn van de intercommunale (053 85 85 45). Het nummer
staat ook vermeld op de achterzijde van de kalender.

Meer verhelderende tips en trics vind je in de kalender zelf. 
Elke maand wordt een ander thema van het afvalproces belicht.

Stook slim

Eigen haard is goud waard. Maar als je die open haard, inbouwhaard of houtkachel
verkeerd gebruikt, loopt je gezondheid gevaar. Speel op veilig en stook slim!
In een open haard, een inbouwhaard of een houtkachel mag je uitsluitend droog
en onbehandeld hout verbranden. Meer niet! Wie vezelplaat, triplex, geverfd hout,
krantenpapier, plastic of ander afval verbrandt, zet zijn gezondheid op het spel en
bezorgt de buren heel wat geurhinder. Voor het verwerken van al deze afvalstoffen
bestaan veilige, milieuvriendelijke alternatieven, zoals de selectieve huis-aan-huisin-
zamelingen van ILvA of het containerpark.

Zo stook je gezond
Droog en onbehandeld hout dat volledig verbrandt, produceert nauwelijks onge-
zonde stoffen. In de handel is uitstekend brandhout te koop dat kunstmatig of in
openlucht is gedroogd. Vers hout laat je minstens één en het liefst twee jaar onder
een afdak drogen. Als je dikke stronken klieft, verliest het hout sneller zijn vocht.
Heel belangrijk is ook een voldoende hoge schoorsteen die goed trekt. Als je regel-
matig hout stookt, laat je schoorsteen dan minstens één keer per jaar door een vak-
man vegen. Dat het verbranden van gedroogde aardappelschillen hetzelfde effect
zou hebben, is een fabeltje.
De ene kachel is de andere niet. Volg daarom steeds de aanbevelingen van de fabri-
kant en pas in elk geval de volgende tips toe:
• Steek de kachel aan met aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes. Gebruik geen

krantenpapier, brandspiritus of paraffineblokjes.
• Laat het vuur vanzelf doven. Sluit de luchttoevoer niet af. Zo voorkom je onvolledi-

ge verbranding en ongezonde stoffen.
• Let op de kleur van de rook. Witte of nauwelijks zichtbare rook wijst op een goede

verbranding. Donkere rook is een alarmsignaal.
• Bewaar de as in een onbrandbare, gesloten bak. Geef dit afval mee met het huisvuil.
• Stook liever niet op mistige, windstille dagen of bij een temperatuurinversie. Dit wil

zeggen dat de onderste luchtlagen kouder zijn dan de bovenste. De rook slaat dan
neer en wordt slecht verdund. Frank en Sabine geven dit mee in hun weerbericht.

• Zorg altijd voor voldoende verse lucht en wees extra waakzaam wanneer het KMI
waarschuwt voor CO-vergiftiging.

Meer info of tips? Surf naar www.stookslim.be

Varia

De tocht van de keizerpinguïn
Vrijdagavond 28 september gooide GC De Kluize zijn deuren open voor een film-
avond georganiseerd door de gemeentelijke minaraad. Een 150-tal bezoekers nes-
telden zich in een knusse zetel en lieten de prachtige natuurbeelden van de film
‘March of the Penguins’ tot zich komen. Zeker voor herhaling vatbaar!

V.V.V. De Heerlijkheid Oosterzele organiseert op woensdag 31 oktober een hallo-
weenwandeling. Iedereen van harte welkom! Deelnemen kost 2 euro voor volwas-
senen en 1 euro voor kinderen; één drankje inbegrepen. Vertrek om 19.30 uur aan
café Central (Geraardsbergse steenweg 129). Meer info: tel. 09 362 33 73


