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Over het weer van afgelopen zomer kun-

nen we alleen maar heel tevreden zijn en

hopen dat er nog dergelijke zomers vol-

gen. De speelpleinwerking, sportkampen

en kinderopvang kenden opnieuw een

groot succes. Sterk gemotiveerde monito-

ren en begeleiders hebben zoals steeds

hun beste beentje voorgezet om de deel-

nemende kinderen een supertoffe vakan-

tie te bezorgen. Jeugdbewegingen zorg-

den voor een aangename kampperiode

voor hun leden. Ouders en grootouders

konden zo zorgeloos aan het werk blijven.

Een grote pluim voor deze monitoren en

begeleiders!

Het schooljaar is intussen opnieuw

gestart. Hopelijk hebben leerlingen en

studenten met herexamens en 2de zittijd

loon naar werken gekregen. De school-

gaande jeugd is het dagelijks ritme op -

nieuw gewoon en iedereen is - hoop ik -

tevreden met de gemaakte keuzes op het

vlak van school en studierichting. Vele stu-

denten en scholieren hebben ook dit jaar

een beroep gedaan op de gemeentelijke

tussenkomst voor de bus- en treinabonne-

menten. Wie dat nog niet deed, kan nog

steeds terecht in het gemeentehuis.

Behalve de school, gingen ook de

gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten weer

volop van start. De allerjongsten kunnen

op zaterdagvoormiddag in de bib genie-

ten van het voorleesuurtje, wie graag crea -

tief bezig is, vindt zeker ook zijn gading in

de bib tijdens een breisalon of crea -

namiddag. De Gemeente kan voor deze

activiteiten een beroep doen op onmis -

bare en onbetaalbare vrijwilligers: be -

dankt voor jullie inzet, motivatie, creativi-

teit en bereidwilligheid!

Ons gemeenschapscentrum blies net

haar eerste kaarsje uit. Ook voor het twee-

de programmajaar staan er heel wat acti-

viteiten gepland: families, filmliefheb-

bers, scholen … iedereen vindt zeker iets

naar zijn zin in het aanbod. Een tijdje

terug viel de cultuurkrant in alle Oos ter -

zeelse bussen. Wil je op eigen bo dem

genieten van film, muziek, dans, cabaret

en zo veel meer? Maak dan tijdig je keuze

en bestel je tickets via GC De Kluize of in

de bib. 

Ik hoop dat iedereen de batterijen vol-

doende heeft kunnen opladen om herfst

en winter gezond tegemoet te gaan!

Marleen Verdonck
schepen voor Onderwijs,

Cultuur, Erfgoed,
Senioren, Gezins- en 
kinderopvangbeleid
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Voorwoord

Trage wegen: 
wat vind jij ervan?
Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer
zoals kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes. Veel van deze trage verbin-
dingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit
de bevolking groeit de vraag om trage wegen - waar mogelijk - opnieuw
toegankelijk te maken. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar
school of het werk fietsen, wordt een wandelingetje met de hond of een
zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner. Daarom werkt
Oosterzele samen met Trage Wegen vzw aan een herstel- en ontwikke-
lingsplan voor trage wegen. In dat plan is ook ruimte voorzien voor jouw
mening.

De voorbije maanden brachten de Gemeente en Trage Wegen vzw alle
trage wegen in het noorden van de gemeente nl. Gijzenzele, Landskouter
en Moortsele (projectgebied
1) in kaart. Vrijwilligers verken-
den de wegen op het terrein.
Het resultaat van dat werk is
een kaart en een bijhorende
vragenbundel. Die leggen we
nu voor aan de lokale bevol-
king, verenigingen, jongeren,
landbouwers, … (kortom de
gebruikers van deze wegen)
om mee te helpen denken
over de toekomst van het net-
werk aan trage wegen.
Daarom organiseert de
Gemeente Oosterzele op
woensdag 2 oktober om 20 uur
in zaal De Ganck van het Erf -
goedhuis (Sint-Antoniusplein 10, Moortsele - achter de kerk), een eerste
informatieavond specifiek voor de inwoners van Gijzenzele, Moortsele
en Landskouter. Alle geïnteresseerden zijn welkom, ook wie niet in het
projectgebied woont. Naast een ruime toelichting over het project, krijgt
iedereen achteraf de kans om te reageren en voorstellen te doen voor het
tragewegenbeleid.

Alle opmerkingen en suggesties worden gebundeld. Laat dus je stem
horen! Het eindresultaat van deze inventarisatie en publieksparticipatie
zal uiteindelijk leiden tot een uitgebreid tragewegenplan, waarmee het
gemeentebestuur aan de slag kan.

Wil je meewerken aan ons tragewegenproject of wil je graag meer infor-
matie? Contacteer milieuambtenaar Ronny Meerpoel: 
ronny.meerpoel@oosterzele.be of tel. 09 363 99 35.

Op zaterdag 19 oktober is er een geleide wandeling langs (minder) geken-
de trage wegen en wordt er uitleg gegeven bij enkele knelpunten. 
Afspraak om 13.30 uur aan de kerk van Landskouter. 

De gemeenteraad keurde op 28 augustus het invoeren van een-
richtingsverkeer op een weggedeelte van Dreef goed. Tussen de
Pelgrim en de Acacialaan wordt het verkeer richting Pelgrim
verboden. Fietsers krijgen uitzondering op deze maatregel.
Deze verkeersmaatregel gaat begin oktober van kracht. Door
het invoeren van deze maatregel worden conflicten met tegen-
liggend verkeer vermeden. Voor de fietsers - in het bijzonder
fietsende schoolkinderen - wordt deze straat verkeersveiliger
gemaakt. Op deze manier wordt ook een van de knelpunten in
de schoolroutekaart weggewerkt.

Mobiliteit

Milieu

Infrastructuur Ruimtelijke Ordening

’t Is weer voorbij die mooie zomer …

Eenrichtingsverkeer 
in deel Dreef Oosterzele is sinds 1 september 2013 ontvoogd en kan dus

zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen afleveren. Dit
betekent dat voor aanvragen stedenbouwkundige vergun-
ning (vroeger ‘bouwvergunning’ genoemd) en voor een ver-
kavelingsvergunning de gemeente geen verplicht advies
meer moet vragen aan de gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaar van het Agentschap RWO Vlaanderen, Ruim te -
lijke ordening. 

Positieve gevolgen voor de inwoners
De nieuwe procedure heeft positieve gevolgen voor de bouwlus-
tigen en verkavelaars van gronden in Oosterzele. Zo moet de ver-
gunning verleend en verzonden worden binnen de decretaal
bepaalde termijn, die nu in bepaalde gevallen verder ingekort
wordt; indien dat niet gebeurt, is de vergunning 'stilzwijgend'
geweigerd. Dat betekent een stimulans voor het vlot behandelen
van de dossiers, wat elke aanvrager ten goede komt.

Meer info: stedenbouwkundig ambtenaar Dirk De Ganck -
dirk.deganck@oosterzele.be - tel 09 363 99 27

Oosterzele ontvoogd

Na het aanleggen van het verkeersplateau ter hoogte van het
gemeentehuis volgde een periode waarin het beton moest uit-
harden. Deze periode is nodig om het gegoten beton de nodi-
ge druksterkte te geven. Voordat verkeer over het plateau kon
toegelaten worden, moesten laboproeven uitgevoerd worden.
Deze proeven wezen uit dat het aangelegde plateau slechts kon
opengesteld worden voor beperkt verkeer en dat vanaf 25 sep-
tember. Dat betekent dat voorlopig enkel voertuigen met een
maximale tonnage van 3,5 ton zullen toegelaten worden. Ver -
de re proeven zullen duidelijk maken of de aangelegde verhar-
ding voldoet aan de gestelde eisen.
Ondertussen startte de aannemer met de werken voor het aan-
leggen van nieuwe voetpaden op de Keiberg. In een eerste fase
wordt aan de zijde van de pare huisnummers (kant gemeente-
huis) gewerkt. Daarna volgen de voetpaden aan de overkant
van de straat.
Met deze werken is de allerlaatste fase van dit project opgestart.
Nadat de voetpaden volledig zijn afgewerkt, krijgt de gewestweg
een nieuwe toplaag asfalt. Meer info: Henky Martens -
henky.martens@oosterzele.be - tel. 09 363 99 31

Stand van zaken 
werken Dorp

Je strijk beu?
Dienstenonderneming Oosterzele kan helpen. Hoe werkt het?
• Contacteer de dienstenonderneming voor meer info over

de werking van de strijkdienst.
• Breng je wasgoed bij de strijkster thuis.
• Je betaalt met dienstencheques (één cheque/strijk-uur).
• Gunstige tarieven en fiscaal aftrekbaar. 

(Na fiscale aftrek betaal je 5,95 euro/uur)
• Er zijn strijksters in alle deelgemeenten van Oosterzele.
• Hoe dikwijls je langskomt of hoeveel wasgoed je brengt,

speelt geen rol en bepaal je zelf!
Aarzel niet en vraag meer inlichtingen 
bij vzw PWA - Dienstenonderneming Oosterzele: 
Lange Ambachtstraat 42 - 9860 Oosterzele - tel. 09 363 76 56
- info@do-oosterzele.be - www.do-oosterzele.be

Tijdens de jaarlijkse sensibiliseringsactie n.a.v. het nieuwe school-
jaar, wordt dit jaar ‘correct parkeren’ in de kijker geplaatst.
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Vrije tijdActiviteitenkalender Oosterzele actief …

Tijdens het laatste weekend van juni
2014 vinden opnieuw de Open Tui nen -
dagen plaats. De Lan  delijke Gilden
zijn daarom op zoek naar Ooster ze le -
naren die bereid zijn hun tuin open te
stellen voor het grote publiek. 
Wie interesse heeft, kan dat laten
weten aan Danny Meers man via 
tel. 0486 91 44 22

Kunstpunt …
> iedere woensdagavond - 19.30 tot

21.30 uur: cursus 
‘tekenen naar model’. 
Meer info: Luc Van der Beken -
Muntestraat 2 E, tel. 09 362 54 93
luc-vanderbeken@skynet.be

Tai Chi …
> iedere dinsdagavond Tai Chi in de

chalet aan sporthal De Kluize: van
19 tot 20 uur voor beginners en van
20 tot 21 uur voor gevorderden.
Kostprijs: 10-beurtenkaart - 50 euro
of enkele beurt voor 6 euro. Info via
0479 56 74 86 of
pierrevindevogel@telenet.be

Chiro Windeke ...
> zaterdag 26 oktober: wafelverkoop.

Info: Lieselotte Keymeulen - 0472 81
66 86 

Scouts Oosterzele Sjaloom …
> vrijdag 25 oktober vanaf 21 uur:

jungle party in Den Amb8. Kaarten
verkrijgbaar bij de leiding: 4 euro
VVK, 5 euro ADK. Info: groepslei-
dingoosterzele@hotmail.com of
www.scoutsoosterzele.be

Gemeentelijke Raad voor Lokale 
Economie …
> maandag 30 september - 19 uur:

academische zitting met de beleids-
verantwoordelijken over de toe-
komst van de lokale economie in
Oosterzele; vergaderzaal van sport-
hal De Kluize (Sportstraat 5). 

> donderdag 24 oktober - 19 uur: net-
werkevent met Peter Leyman ‘Een
stap terug is een stap vooruit’ in GC
De Kluize (Sportstraat 3). Start met
aperitief en afsluitend netwerkmo-
ment met uitgebreide buffetten -
kostprijs 25 euro p.p. Organisatie
i.s.m. vzw AZOS, LEM en Unizo
Land van Rhode 
Info: Hugo Verstraeten: Stationsstr. 23,
hugo.verstraeten @hetzoeteke.be -
0471 36 35 34

> van 1 december tot 15 januari
2014: eindejaarsactie. Meer dan
dertig waardebonnen van 25 euro te
winnen bij de deelnemende hande-
laars. Info: Kris Van der Eecken:
Stationsstraat 74, kris.vandereec-
ken.15343@axa-bank.be
09 362 06 56

KVLV Gijzenzele …
> maandagen 30 september, 14 en 28

oktober en 7 november - 19.15 uur:
lessenreeks ‘brei met mij’ in
parochiezaal Gijzenzele. 

> woensdag 9 oktober - 19.30 uur:
‘Gebruik je talent, het geeft energie’ in
parochiezaal Gijzenzele

> woensdag 30 oktober - 19.15 uur:
groendecoratie ‘herfst en
Allerheiligen’ in parochiezaal
Gijzenzele

> woensdag 13 november: creatief
bakken uit ‘ons bakboek’ in
parochiezaal Gijzenzele 

> woensdag 18 december - 19.15 uur:
groendecoratie ‘Kerstmis’ in
parochiezaal, Gijzenzele. Info en
inschrijving: Agnes Leus, 
agnesenmarc@gmail.com

Bij Femma Oosterzele …
> dinsdagen 1, 8 en 15 oktober:

Naaien voor starters, lessen 4, 5 en 6.
Info: Brigitte - tel 09 362 55 95 of
femma.oosterzele@gmail.com

> zaterdag 12 oktober - 14 uur: smok-
kelwandeling met stijl in Aalst.
Vertrek aan de parochiale kring
Oosterzele. Info: 09 362 94 96 of
carla.mortier@skynet.be

> donderdag 24 oktober - 19 tot 22
uur: creatief met bloemen ‘schik-
ken van een grafstukje of herfst -
decoratie met bloemen. 
Info: Saskia 0474 373 795 of
femma.oosterzele@gmail.com

> donderdagen 7 & 14 november - 19
tot 22 uur: O Bistro, eenvoudig fees-
telijk (twee lessen). Info en inschrij-
ving: Nadine: 09 362 50 19

> zaterdag 21 december - 19 tot 23.30 uur:
kerstfeest voor leden en niet-leden

Deze activiteiten vinden plaats in de
parochiale kring van Oosterzele. 
Meer info of inschrijven:
femma.oosterzele@gmail.com
of tel. 09 362 88 06 (Monique Roels),
tel. 09 362 94 96 (Carla Mortier), 
tel. 09 362 47 02 (Irene De Leener)

Culturele Kring Land van Rhode …
> vrijdag 4 oktober - 20 uur: voor-

dracht ‘Mag ik u dit vertellen?
Stemmen uit Gentse weeshuizen’
door Lieselot De Wilde - in De
Heemkring (Kloosterstraat 13,
Moortsele). Toegang voor leden: 5
euro, niet-leden 6 euro

> vrijdag 8 november - 20 uur: 
‘Een analfabeet in Japan’ door
Michiel Hendryckx in zaal De Rots

> vrijdag 29 november: 
Champagne, bubbelproeverij, door
Céline Monballiu in zaal De Rots

Info en inschrijving: Martine Verdonck,
tel. 09 362 94 25 - www.cklrv.be

Rode Kruis afdeling Oosterzele …
> vrijdag 4 oktober - 16.30 tot 19.30

uur: bloedinzameling. Meer info:
http://oosterzele.rodekruis.be of
chrismonique@skynet.be

> zaterdagen 26 oktober, 9, 16 en 23
november en 7 december - 8.30 tot
12.30 uur: gratis cursus EHBO.
Min. leeftijd voor het volgen van
deze opleiding is 16 jaar. Inschrijven
kan via vorming@oosterzele.rode-
kruis.be of tel. 09 220 03 43.
Vanaf 8 februari 2014 vindt opnieuw
een gratis EHBO-opleiding plaats
(tot 22 maart). 
Info: oosterzele.rodekruis.be

Let it happen Bookings vzw …
> zaterdag 5 oktober - 20 uur: Gili,

illusionist, standup comedy in GC
De Kluize. Tickets: 16 euro (vvk)

> zaterdag 12 oktober - 20 uur: Alex
Agnew in De Kring Balegem.
Tickets: 40 euro (combiticket met
Xander De Ryck op 10 mei 2014)

Info en tickets: 0474 92 01 52

KVLV Balegem …
> donderdag 10 oktober - 19.30 uur:

Stoute meisjes overal. Volksverhalen
over liefde en lef, door Marita de
Sterck in GC De Kluize. Gewestelijke
activiteit Scheldewin de ke - Zwalm -
Zottegem. 8 euro KVLV-leden, 5
euro leerlingen secundair, 12 euro
anderen, ter plaatse te betalen. Info:
Maria De Cooman 09 360 54 26,
maria.decooman@gmail.com

> donderdag 17 oktober - 13.30 uur:
film Fracture (Anthony Hopkins en
Ryan Gosling) in parochiecentrum
Balegem. 4 euro (inclusief koffie en
taart). Inschrijven bij Mieke Sepelie,
09 324 53 64, mieke.sepelie@ 
pandora.be, ten laatste 9/10

Viermaal per jaar kunnen verenigingen hun activiteiten via deze ru -
briek aankondigen. Verenigingen kunnen ook een eigen pagina krijgen
in de verenigingenmodule 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 Uitkalender op de gemeentelijke website.

> dinsdag 5 november - 19 uur: kook-
les met proevertjes in het parochie-
centrum Balegem. Prijs afhankelijk
van kostprijs ingrediënten.Thema:
Quinoa, couscous en co. 
Lesgeefster Vera Criel

> dinsdagen 12 en 26 november -
19.30 uur: crea: sfeerverlichting in
gips, parochiecentrum Balegem.
Info en inschrijvingen bij 
Mieke Sepelie, 09 324 53 64, 
mieke.sepelie@pandora.be

> donderdag 28 november - 13.30
uur: film Jagten van Thomas
Vinterberg, parochiecentrum
Balegem, 4 euro (inclusief koffie en
taart). Inschrijven bij Mieke Sepelie,
09 324 53 64, mieke.sepelie@pando-
ra.be, ten laatste 20/11

> woensdag 18 december - 19 uur:
crea: kerstbloemstuk in het
parochiecentrum Balegem.
Lesgeefster Kaat Van der Poorten.
Prijs afhankelijk van kostprijs mate-
rialen. Info en inschrijvingen bij
Lutgarde De Sutter, 09 362 27 34,
luthartje@telenet.be

> donderdag 19 december - 13.30
uur: film La flor de mi secreto van
Pedro Almodovar in parochie -
centrum Balegem, 4 euro (inclusief 
koffie en taart). Inschrijven bij
Mieke Sepelie: 09 324 53 64, 
mieke.sepelie@pandora.be

Ziekenzorg Scheldewindeke …
> vrijdag 11 - zondag 13 oktober: 

visweekend in Nieuwpoort
> vrijdag 18 oktober - 19.30 uur:

gespreksavond over ziekte van
Huntington in ’t Open Veld
(Stationsstraat 114)

> dinsdag 26 november: vorming
‘gezondheidsquiz’

Meer info: Yvan De Lange, 
tel. 09 362 27 99

Ziekenzorg Oosterzele …
> zondag 13 oktober: ziekendag
> woensdag 6 november: bezoek aan

de nieuwe thuiszorgwinkel in
Gentbrugge

> woensdag 27 november: quiz in de
parochiale kring Oosterzele

Meer info: Julien De Meyer
demeyer.julien@telenet.be

Harmonie Con Animo Oosterzele …
> zondag 13 oktober - 13 tot 19 uur:

Vlamo Tornooiconcerten Oost-
Vlaanderen. Meer info:
joris@conanimo.be

> zaterdag 26 oktober: herfstconcert
in GC De Kluize. Kaarten kosten 7
euro VVK - 9 euro ADK. Meer info en
kaarten: kaarten@conanimo.be
of 0474 76 92 82

> zaterdag 9 november - 18 uur: 
eetfestijn in GC De Kluize. Kaarten
kosten 15 euro (volw.) - 8 euro (kin-
deren) en zijn te verkrijgen via 
kaarten@conanimo.be

NEOS …
> maandag 14 oktober: daguitstap

naar Louvre Lens
> donderdag 17 oktober 14 uur:

Voordracht ‘Waarom zijn wij zo
(on)gelukkig?’ door prof. Antoon
Vandevelde (Senior Actief) in De
Rots (Marktplein 5)

> zondag 17 november - 15 uur: Het
leven zoals het zeker niet is door
Walter Baele in GC De Kluize

> donderdag 21 november - 14 uur:
voordracht ‘Poëtische herinnerin-
gen aan Oosterzele’ door NEOS-lid
Leon De Neve in De Rots
(Marktplein 5)

> donderdag 19 december - 14 uur:
kerstevocatie ‘Arte Cantare’ in feest-
zaal Wellington (Moortselestraat 47)

Info: Christianne Gabriel - 09 362 75 88

Spellenclub De Strateeg …
> zondagen 27 oktober, 24 november en

22 december van 14 tot 18 uur: spelna-
middag in het Erfgoedhuis (St.-An to -
niusplein 10, Moortsele) - 1,5 euro. 

Info: www.destrateeg.be 
of eline@destrateeg.be

Berg 30
> donderdag 31 oktober - 20 uur:

Mijn pappie is enkel een foto - pro-
gramma van en met Frank Cools. 
14 euro - leden 10 euro

> donderdag 28 november - 20 uur:
eigenzinnig accordeonrecital door
Tuur Florizoone. 
14 euro - leden 10 euro

> donderdag 30 januari 2014 - 20 uur:
nieuwjaarsgebeuren & viering twin-
tig jaar Berg 30

Info en reservaties: tel. 09 360 39 25 
of theater.leenpersijn@telenet.be

Gezinsbond Oosterzele & Balegem …
> woensdag 6 november - 20 uur:

gespreksavond ‘Knollen van bij
Ons’ onder leiding van Winiefred
Van Killegem uit Tremelo (einde ±
21.30 uur) in het foyer van GC De
Kluize. Gratis toegang; inschrijven:
Bart Van Oost (0476 41 50 23 of
bart.vanoost@skynet.be).

Velt-afdeling Balegem …
> woensdag 6 november - 19 uur stipt:

infoavond 'Lokaal Economisch
Transactie Systeem' of LETS. Het
is het ruilen van diensten, goederen
en kennis zonder euro's. Graag
uiterlijk tegen 1 november inschrij-
ven via tkouterhuis@telenet.be of 
09 362 72 46 (Adelheid) of 
0499 86 53 39 (Ria). Precieze locatie
afhankelijk van het aantal deel -
nemers; in elk geval in de buurt van
het station van Balegem-Dorp.

Wandelclub Land van Rhode …
> zondag 10 november van 8 tot 15

uur: pannenkoekentocht, start in
het parochiecentrum Balegem
(Poststraat 48) - 1,5 euro.

> zaterdag 7 december van 8 tot 15
uur: Wafelentocht, start in het
IZOO (Dorp 50) - 1,50 euro

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

Koninklijke toneelvereniging 
Sint-Martinus Balegem …
> zaterdagen 16 en 23 november om

19 uur en zondag 24 november om
18 uur: ‘La vache kirri’ klucht in
vier bedrijven van Kamiel Kemels;
in zaal De Kring (Gootje 61,
Balegem). Kaarten bij de acteurs en
in de zaal vanaf 14 oktober telkens
op maandag en woensdag tussen 19
en 20 uur.

VVV De Heerlijkheid Oosterzele …
> zaterdag 30 november - 19.30 uur:

halloweenwandeling vanaf GC De
Kluize, Scheldewindeke. Info en
inschrijving: 09 362 33 73 of 
via werner.eeckhout1@telenet.be

Sinterklaasshow in Oosterzele …
> zondag 1 december: knotsgekke

sinterklaasshow met als centrale
gast clown Bassie; in GC De Kluize.
Voorstellingen om 13.30 en 16.30
uur. Kaarten kosten 9,5 euro VVK
(De Ganzeveer, Dorp 60) en 11,5
euro ADK. Snoepgoed en cadeautje
voor elk kind.

Gezinsbond Gijzenzele …
> zondag 12 januari - 11 tot 13 uur:

nieuwjaarsreceptie voor alle inwo-
ners van Gijzenzele in het parochie-
zaaltje. Meer info: Fernand
Berckmoes, 09 362 09 76

Davidsfonds Oosterzele …
> september - oktober: junior journa-

listenwedstrijd ‘Oorlog en vrede’
> zaterdag 12 oktober - 9 tot 12 uur:

Davidsfonds Oosterzele: ‘vers
geperst’, voorstelling boeken en
cd’s in de bib van Oosterzele

> dinsdag 29 oktober - 20 uur: ‘Oscar
en Rosa’, door EH Jef Goethals in
GC De Ganck, Moortsele

> dinsdag 19 november - 20 uur:
‘Energie uit zeebewegingen en golf-
slag’ door prof. dr. ir. Julien De
Rouck in GC IJzeren Hekken,
Landskouter 

> zondag 19 januari: ‘Toast Literair’
met Luc Drapier, prijsuitreiking
junior journalist
in parochiecentrum Balegem 

Info en inschrijven: Etienne Gevaert
0472 75 20 27 of via 
etienne.gevaert @skynet.be

Markant - netwerk voor 
ondernemende vrouwen …
> dinsdag 22 oktober - 20 uur en

dinsdag 29 oktober - 14 uur:
Bezoek Jumeaux, ambachtelijk ate-
lier lederwaren Dendermonde

> dinsdag 5 november - 20 uur:
‘Voeding en hersenen - hoe uw
natuurlijke weerstand versterken’,
door Danny Bral, doctor in de bio-
chemie - in GC De Kluize. 
Info: Martine Van Peteghem, 
martine.van.peteghem @telenet.be
of 0471 62 43 03

> woensdag 11 december - 20 uur:
kaasdegustatie ‘Verdieping van de
smaak’, door kaasmeesters Cal le -
baut - in stokerij Van Damme

> woensdag 18 december - 20 uur: 
‘De ideale man’, 
toneelvoorstelling NTGent. 
Info: blondeel.bombeke@telenet.be 
of 09 362 94 28

KMV Voor God en Vlaanderland ...
> zaterdag 23 november 2013 - 

20 uur: Herfstconcert in 
GC De Kluize, Scheldewindeke

Info en inschrijving: bij de muzikanten 
of via kmv.scheldewindeke@gmail.com

Heemkundig Genootschap Land van Rode …
> zaterdagen 5 en 12 oktober en zon-

dagen 12 en 13 oktober van 10 tot
17 uur: ‘Armand Heins tekent het
Land van Rode’ in zaal De
Watermolen (Balegemstraat 14) 

Info bij Françoise Verhoosele: secreta-
ris@landvanrode.be - 09 362 69 95

KVLV Scheldewindeke …
> zondagen 6, 13, 20, 17 oktober; 3,

10, 17, 24 november; 1, 8, 15, 22 en
19 december - 9.30 uur aan sporthal
De Kluize: nordic walking

> vanaf dinsdag 1 oktober - 20.30 uur:
‘Total body dance workout’ in Sporthal
De Kluize - reeks van 10 lessen.

> woensdagen 16 oktober, 20 novem-
ber - 15 tot 17 uur: breisalon in de
bib

> zaterdag 19 oktober - 9 uur: 
stylingtips en - tricks

> zaterdag 26 oktober - 9 uur: crea
‘Sjaal in weef- en viltwerk’ (les
1/2) in De Rots - les 2 op 23
november

> zondag 27 oktober - 13.30 uur:
schatten op de begraafplaats van
Campo Santo Gent

> zondag 24 november - 18 uur: con-
cert ‘koor Scala & Kolacny Brothers’
in concertzaal De Bijloke Gent

Meer info: www.kvlv scheldewindeke.be
/portal.php

Noteer alvast in je agenda …
> maandag 25 november van 15 tot 20

uur in de bib: infosessie ‘Telefoon,
gsm, internet, tv: durf vergelijken!

Meer info in de volgende infokrant 
en via economie.fgov.be

Woon een zitting van 
de gemeenteraad bij …
> woensdag 23 oktober
> woensdag 27 november
> woensdag 18 december
De dagorde van de zitting vind je op
www.oosterzele.be. Je kan ook een
abonnement nemen: mail daarvoor
naar info@oosterzele.be

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

Bibliotheekweek van 11 tot 20
oktober: ‘Kom binnen en zet u’
‘Thuis in de bib’ en ‘Kom binnen en zet u’ zijn de kernzinnen van de Biblio theek -
week 2013. De campagne 2013 focust op de huiselijkheid en het gastvrije karak-
ter van de bib. De bib profileert zich als een plek waar het goed toeven is. Dicht
bij de mensen en open voor alle mensen. De bib is er voor iedereen, iedereen
is er welkom.

Programma in Oosterzele
• vrijdag 11 oktober 2013 om 20 uur: openingsavond bibliotheekweek met

Freek Braeckman die Frank Vander Linden interviewt.
Al meer dan twintig jaar slaat ‘De Mens’ Frank Vanderlinden de wereld met
verstomming. Met parels van songs, met een scherpe pen en dito blik, en
bovenal met een eigen mening. Frank Vanderlinden laat zijn gitaar thuis om
als centrale gast te fungeren. Tv-gezicht Freek Braeckman straalde jarenlang
rust uit als nieuwsanker van het VRT journaal. Maar sinds we hem kennen als
gastheer bij Café Corsari weten we beter. 
Muzikant Emile Verstraeten past als gegoten bij deze twee spitse ‘Mensen’.
Gratis. Graag vooraf inschrijven via bibliotheek@oosterzele.be of 09 362 81 17

• zaterdag 12 oktober 2013: verwendag (9 - 12 uur) met hapjes en drankjes van
Oxfam-Wereldwinkels (i.s.m. Route 42) en boekenverkoop van Davidsfonds.

• vrijdag 18 oktober 2013: auteursavond (20 uur) i.s.m. Route 42. Leen Persijn
interviewt auteur Oscar Van Den Boogaard, in het Koetshuis (Abdijstraat Ge -
raards ber gen). Tickets: www.route42.be - 8 euro/ticket - 10 euro/duo-ticket.

Start to pc: computerworkshops in de bib
In de bib kan je gratis een zestal computerworkshops (basisopleidingen zoals
‘Omgaan met de muis’, ‘Word’ …) van telkens twee uren volgen. Dat gebeurt
in kleine groepjes, met de nadruk op praktische oefeningen. De lessen vinden
plaats op maandagnamiddag (14.30 - 16.30 uur) en donderdagvoormiddag 
(9 - 11 uur). Eind september starten de eerste cursisten. De workshops worden
telkens herhaald van zodra er voldoende inschrijvingen zijn. 
Info en inschrijving: bibliotheek@oosterzele.be

Gopress: binnenkort ook in bib Oosterzele
Gopress voor bibliotheken is een digitaal krantenaanbod voor leden en/of bezoe-
kers van de lokale bibliotheek. Het Gopress krantenarchief geeft bibliotheken
een doorzoekbaar digitaal archief van krantenartikelen. De bibliotheek kan dit
aanbieden op haar eigen toestellen (binnen de muren van de bib) en leden
kunnen het archief ook thuis raadplegen.

Gopress Kiosk bevat het krantenarchief en biedt de dag- en weekbladen van de
laatste zeven publicatiedagen digitaal aan via een visueel aantrekkelijke online
krantenkiosk. Deze publicaties kunnen enkel binnen de muren van de bib gele-
zen worden. Gebruikers kunnen via het draadloos netwerk van de bib ook met
hun eigen toestellen op de kiosk.

Mediaroute 42: een project rond nieuwe media
We leven in een gedigitaliseerde samenleving. We kunnen niet meer zonder
computer, tablet, smartphone, internet, facebook … Route 42 wil het grote
publiek op een systematische manier laten kennismaken met de mogelijkhe-
den en beperkingen van de nieuwe media. In de zes bibliotheken zijn er tal van
activiteiten gepland.

Programma bibliotheek Oosterzele
• donderdag 3 oktober: ‘Scherm uit! Over gamen, zappen, surfen, chatten, …

bij kinderen’ (20 uur - gratis, i.s.m. Gezinsbond - inschrijven via 
bibliotheek@oosterzele.be of 09 362 81 17)

• donderdag 17 oktober: internet en privacy (20 uur - gratis - inschrijven via
bibliotheek@oosterzele.be of 09 362 81 17)

• donderdag 14 november: ‘Een smartphone of tablet aanschaffen?’ (19.30 -
22.30 uur - inschrijven via Vormingplus Gent-Eeklo: 09 224 22 65 
www.vormingplusgent-eeklo.be)

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

Kind & Jeugd
Inschrijvingen sportkampen,
grabbelpas en 
BKO Het Vinkemolentje 
voor de herfstvakantie
Inschrijven voor sportkampen en
grabbelpas tijdens de herfstvakantie
kan tijdens de inschrijvingsdag op
vrijdag 11 oktober van 18.30 tot
19.30 uur in het gemeentehuis. Na
11 oktober kan je je kind nog in -
schrijven voor de activiteiten die niet
volzet zijn in de sporthal bij dienst
Sport of dienst Kind & Jeugd volgens
de gewone openingsuren.

Voor BKO Het Vinkemolentje kan je
in de sporthal onbeperkt inschrijven
tot en met maandag 14 oktober.
Daarna kan je nog inschrijven voor
de dagdelen die niet volzet zijn.

Bekijk ook onze vrijetijdsbrochure
op www.oosterzele.be.

Nacht van 
de jeugdbeweging
Vrijdag 18 oktober vindt in Den Amb8
de tweede Nacht van de jeugdbewe-
ging plaats.
De jeugdraad organiseert een spette-
rende OhJofuif voor alle jeugdbewe-
gingsmensen en iedereen die jeugd-
bewegingen de max vinden! De start
wordt gegeven om 21 uur.
Leiding en leden in jeugdbewegings-
kledij, leden van de jeugdhuizen in
sweater of T-shirt van hun jeugdhuis
en monitoren van het speelplein in
Oosterzeelse speelpleinkledij betalen
3 euro inkom. Alle anderen die wil-
len mee-fuiven en genieten van meer
en minder bekende dj’s betalen 4 euro.

Ga die dag naar school, naar het
werk, naar de sportclub, naar de bib,
naar de tekenles ... in het uniform
van jouw jeugdbeweging! Leuk om te
ontdekken wie jeugdbewegingskrie-
bels heeft!

Bibliotheek Oosterzele
Stationsstraat 13, 
tel. 09 362 81 17 

bibliotheek@oosterzele.be
www.biboosterzele.be

Najaar 2013 in GC De Kluize 
Voor abonnementen- en losse ticketverkoop kan je terecht in De Kluize alle dagen
van 8.30 uur tot 12 uur, van 13.30 uur 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.gcdekluize.be. Ook telefonisch
(09 363 83 30) en via tickets@gcdekluize.be kan je tickets bestellen. Hieronder vind
je een beknopt overzicht van het najaar (eigen voorstellingen en coproducties).
Via www.gcdekluize.be vind je de volledige brochure. Je kan je eigen programma-
boekje afhalen in GC De Kluize, de bib, de sporthal en het gemeentehuis.

Programmaoverzicht
datum tijdstip artiest

voorstelling genre coproductie met
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 J-P. 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

‘Interculturaliteit
en de sociocultu-
rele realiteit van
vandaag’
Samenleven in diver-
siteit? Hoe doen we dat? Onze socio-
culturele realiteit is er een van verschil-
lende sociale groepen, verschillende
godsdiensten en mensen met verschil-
lende culturele achtergronden.
Kortom: onze samenleving is heel di -
vers geworden. Dat is niet enkel het
geval in de steden. Ook op het platte-
land of in minder verstedelijkte gebie-
den wordt onze wereld elke dag meer
gekleurd door die interculturaliteit.
Verschillende normen op het vlak van
beleefdheid, kledij, feestdagen en
voedsel zorgen ervoor dat samenleven
in diversiteit een uitdaging vormt.

Prof. Dr. Rik Pinxten van de UGent
(vakgroep cultuurwetenschappen)
geeft een voordracht over dit onder-
werp op donderdag 17 oktober in het
jeugdcentrum Molenhoek, Hun del -
gem sesteenweg 445 in Merelbeke. De
lezing start om 20 uur en is gratis.

25 oktober (19.30 - 21 uur)

Zaklampen in de bib
Spannende voorleesavond voor kinderen
van 1ste en 2de leerjaar. Knuffel en
zaklamp meebrengen. 

Deelnemen is gratis. Inschrijven via
anneleen.verfaillie@oosterzele.be (beperkt aantal deelnemers).

1-30 november 2013
Veertig jaar ontwenningskliniek De Pelgrim
Tentoonstelling in de bib met (kunst)werken van patiënten doorheen de jaren.
Werken en foto’s van het leven binnen het ziekenhuis. Tijdens de openings-
uren van de bibliotheek.

Op 21 november 2013 (20 uur)

Boekvoorstelling ‘Vrouwen en Bier’
door Sofie Vanrafelghem (Zytholoog, biersommelier, hobbybrouwer, docent
Algemene Bierkennis). Bier blijft vaak nog een mannendrank. Dat ‘macho’
imago remt vrouwen wat af, wat niet betekent dat ze geen bier lusten. Neem de
proef op de som. Presenteer een goed bier in een wijnglas en je hebt een heel
andere beleving. Doe het geraffineerd product eer aan. Vaak ontbreekt het aan
elegantie. Bovendien is bier onbekend - en onbemind - terrein voor veel vrou-
wen. Met proevertjes. Gratis. 
Graag vooraf inschrijven via bibliotheek@oosterzele.be of 09 362 81 17
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Milieu en duurzaamheid SeniorenWie? • 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

(dienst Bevolking vanaf 17.30 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

Van 1 tot 31 oktober 2013 organiseert Interafval* samen met ILvA en Valorfrit** weer
de Grote Inzamelmaand. Het moment om je gebruikte frituurolie of -vet naar het con-
tainerpark te brengen. Wie weet kan je daarmee je vrienden
gratis een portie frietjes aanbieden! En bovendien maak je kans
op een gloednieuwe friteuse of een van de 1 000 filmtickets. 
Tijdens de Grote Inzamelmaand krijg je één tombolabiljet per
liter gebruikte frituurolie of -vet die je correct inlevert. Dus hoe
meer je binnenbrengt, hoe meer winstkansen. Op dat tombo-
labiljet staat een unieke code. 
Voer die code in op www.inzamelmaand.be en je weet meteen
of je een cinematicket binnenhaalt. Niet gewonnen? Geen
nood, je maakt nog steeds kans op een friteuse of een waarde-
bon voor een mobiele frituur.

Het milieu deelt in de winst
Nog een andere goede reden om je gebruikte frituuroliën en -vetten naar het contai-
nerpark te brengen? Correct ingezameld kunnen ze gerecycleerd en hergebruikt wor-
den, bijvoorbeeld als milieuvriendelijke biodiesel. Spijtig genoeg verdwijnen veel van
die oliën en vetten nog steeds in de gootsteen, het toilet, de tuin, het riool of tussen het
restafval. En zo spoken ze rond in ons milieu om veel schade te berokkenen: verstopte
afvoerbuizen en leidingen, bodem- en watervervuiling, ... Breng je gebruikte frituur -
oliën en -vetten dus altijd naar het containerpark!
Voor adressen en openingsuren van alle containerparken in jouw buurt kan je steeds
terecht op www.ilva.be. Het volledig wedstrijdreglement en meer info over de inzamel-
maand vind je op www.inzamelmaand.be.
*Interafval is het samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
en alle Vlaamse afvalintercommunales. Meer informatie: www.interafval.be. 
** Valorfrit vertegenwoordigt de producenten, invoerders en verdelers van dierlijke en plant aar dige
frituuroliën en -vetten in het kader van de ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’ in
Vlaanderen. Meer informatie: www.valorfrit.be.

Breng je frituurolie binnen en 
trakteer op een lekker pakje friet!  

Feest van de Oostersenioren
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de senioren-
raad het Feest van en voor de senioren van Ooster -
zele. Datum: donderdag 28 november 2013 om
11.30 uur. Plaats: GC De Kluize - Sportstraat 3 -
Oosterzele. Op het programma staat een aperitief
en middagmaal gevolgd door een optreden van Jo Decaluwe.
Prijs: 12 euro p.p. Praktisch: kaarten zijn te koop bij het bestuur van de
seniorenverenigingen.

Erfgoed
150 jaar pendelgeschiedenis in het Land van Rode

Gratis tentoonstelling Tracé
Travak komt naar Oosterzele 
Het lijkt vandaag de normaalste zaak van de wereld:
pendelen naar het werk. Soms verwensen we het tra-
ject dat we samen met duizenden anderen op hetzelf-
de moment afleggen. Hoe is het zover kunnen
komen? De komst van trein, tram, fiets, motorfiets,
auto en (snel)wegen veranderde het leven van onze
voorouders grondig.

De gratis tentoonstelling Tracé Travak geeft een
gezicht en een stem aan deze pendelgeschiedenis en
toont op interactieve wijze hoe ze in Vlaanderen en
het Land van Rode in het bijzonder is verlopen. Tracé Travak is er niet
enkel voor volwassenen: kinderen van 11 tot 14 jaar kunnen op zoek
gaan naar Brrroem het busje. Aan de hand van een werkkaart kunnen
ze op ontdekkingstocht gaan doorheen de geschiedenis van de mobili-
teit en het dagelijks leven. Vraag ernaar aan de infobalie!

Tracé Travak is nog tot 25 oktober te zien in het gemeentehuis van
Merelbeke. De tentoonstelling is van 28 oktober tot 28 november te bezoe-
ken in GC De Kluize. Vervolgens gaat de tentoonstelling op reis naar Melle
en Sint-Lievens-Houtem. Wil je graag met je vereniging of in groep een bege-
leid bezoek brengen aan de tentoonstelling? Dat kan! Erfgoedcel Viersprong
Land van Rode organiseert rondleidingen op maat.
Meer informatie? Surf dan naar www.tracetravak.be of bel 09 363 88 53.

of bij voorzitter Jos Storms (09 222 59 57), bij Suzanne Steurbaut
(09 362 74 30), bij Els Gasthuys (OCMW Oosterzele, 09 363 88 97).
Kaarten zijn te verkrijgen tot en met 15 november 2013!

NIEUW:filmnamiddagen met
films uit de oude doos
op maandagnamiddagen 4 november en 2 december 2013, 3 februari,
17 maart en 7 april 2014 projecteren we in GC De Kluize om 14 uur een
film en achteraf volgt koffie met taart. De kostprijs per persoon bedraagt
4 euro. Op 4 november staat Fernandel op het programma.

Fernandel begon als zanger en komiek in cafés en het vaudeville-theater.
In 1930 maakte hij zijn filmdebuut in le Blanc et le Noir van Robert Florey.
Hij ontpopte zich snel tot de belangrijkste Franse filmkomiek, met als
handelsmerk zijn grote tanden die hij met  brede glimlach ontblootte
en zijn Provençaalse accent. Hij zou de volgende veertig jaar in tiental-
len, vooral Franse komedies de hoofdrol spelen. Daarnaast bleef hij ook
optreden als zanger in muzikale komedies, die meestal ook verfilmd
werden. Fernandel regisseerde zelf ook enkele van zijn films.

Kaarten zijn te koop tot en met 31 oktober in De Kluize, de bibliotheek
en bij de seniorenverenigingen (zie contactgegevens hierboven).

OKRA Oosterzele
Jenny Meersschaut 09 362 02 70 -
Nelly De Schamphelaere 

09 362 03 71

OKRA Balegem
Achiel De Moerloose 09 362 37 75
Christianna De Smaele 09 362 37 75

OKRA Scheldewindeke
Daniël Kielemoes 09 362 91 74
Marcel Brackenier 09 362 60 45

OKRA Moortsele
Etienne De Block 09 362 69 98
Marcel Delaruelle 09 362 79 30

OKRA Landskouter
André Roegiers 09362 65 00
Lucien Lievens 09 362 99 00

OKRA Gijzenzele
Willy Bockstaele 0486 91 43 88
Lieve De Prest 09 362 94 17

NEOS
Guido Vervust 09 362 66 73
Christianne Gabriël 09 362 75 88

Ontwikkelingssamenwerking
Pater Herman De Vriendt
bereikt met Wolofproject 
de kleine man in Senegal
Pater Herman De Vriendt is Scheutist en werkte na zijn wijding eerst drie jaar in Congo.
In 1986 werd hij gevraagd om missionariswerk te gaan doen in Senegal, een voormali-
ge Franse kolonie. Zijn levenswerk is het Wolofproject. Wolof is de meest gesproken taal
in Senegal; pater Herman De Vriendt maakte zich de taal via een snelcursus eigen.
Naast parochie- en vertaalwerk in Dakar kwam er in september 2008 ook een religieu-
ze televisie-uitzending bij onder naam Laudemus Dominum. Het is een uitzending
voor de ‘kleine medemens’ die de Franse taal niet machtig is. De uitzending wordt vol-
ledig door vrijwilligers gedragen, op enkele medewerkers die betaald worden na. Alle
materiaal zoals camera’s en laptop worden zelf aangekocht. Om de uitzendingen op
niveau te houden, is elk steuntje in de rug welkom.
Pater Herman De Vriendt was van 2 juli tot en met 2 oktober op verlof in België. Lies
Mabilde uit de GROS Oosterzele vertegenwoordigt hem. Wie wil, kan het werk van
Herman steunen door een gift te storten op het nummer BE82 0000-9019 7468 met
vermelding 02-221-001 Project Wolof Diisoo.

Varia
Schrijf je in voor 
de Slimste Gemeente
Oosterzele neemt terug deel aan De Slimste Gemeente en is daarom op zoek naar
nieuwe kandidaten. Net als vorig jaar nodigt Woestijnvis alle Vlaamse gemeenten
uit om een vertegenwoordiging van de burgemeester en twee inwoners (een man
en een vrouw) te sturen. Daarom organiseert de Gemeente een preselectie die in
de week van 7 oktober 2013 zal plaatsvinden. Tijdens het laatste weekend van okto-
ber organiseert Woes tijn - vis dan de provinciale preselectie. 
Ben jij de man of vrouw die Oosterzele - na de preselectie - zal verdedigen tijdens
deze quiz? Stuur dan uiterlijk op vrijdag 4 oktober je kandidatuur in naar 
slimstegemeente@oosterzele.be. Kandidaten moeten minstens 18 jaar oud zijn.

Kunstonderwijs
Nieuwe schooljaar gestart
De kinderen van het derde leerjaar uit Oosterzele maakten bij de start van het nieuwe
schooljaar kennis met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. De lera-
ren van de academie trakteerden hen op een boeiend optreden waarbij iedereen naar
hartenlust kon meezingen, meedansen en acteren. Reken er maar op dat vele kinde-
ren de artistieke microbe te pakken kregen.

In de week van 5 tot 10 november vindt in de SAMWD de jaarlijkse week van de ver-
draagzaamheid plaats. Tijdens die week worden activiteiten georganiseerd rond oorlog
en vrede, tegen racisme en voor een multiculturele samenleving, openstaan voor de
Derde en de Vierde Wereld. Kortom: rond een brede waaier aan thema’s die onder de
noemer ‘verdraagzaamheid’ vallen. Het thema dit jaar is Afrika. Alle leerlingen kunnen
in de academie deelnemen aan concerten en educatieve workshops.
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