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Beste Oosterzelenaren
2013 was een planningsjaar, het jaar waarin het gemeentebestuur uitteken-
de wat het de volgende vijf jaar zal proberen te verwezenlijken. Gezien de 
economische situatie werd dat geen gemakkelijke oefening. Toch slaagde het 
bestuur er in om voor elk beleidsdomein acties op poten te zetten zodat onze 
gemeente een nog betere plaats wordt om in te wonen en te werken.
De landelijkheid van Oosterzele is onze troef. We hebben hier geen industrie 
of nijverheid en dat is ook niet wenselijk. Niet elke gemeente in Vlaande-
ren kan een industriegebied aanleggen; we zouden uiteindelijk in één groot 
industriegebied leven en dat wil toch niemand? Voor alles is er een plaats: 
Oosterzele is ‘buitengebied’ (term uit Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen). Dat 
hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat we hier niets te ontwikkelen heb-
ben, integendeel. Het open en groene karakter van onze gemeente moeten 
we koesteren en uitbouwen zodat we er met zijn allen beter van worden. 
Een mooie omgeving is aangenaam om wonen maar betekent ook econo-
mische mogelijkheden. Zo kunnen er initiatieven ontwikkeld worden rond  
openluchtrecreatie, rond horeca, rond belevingstoerisme, …

Het spreekt voor zich dat ‘natuur’ en ‘milieu’ in dit verhaal een belangrijke 
rol spelen. En dus werden er ook op milieuvlak een aantal projecten opge-
zet. De jaarlijkse milieuweek is er een van. Dit jaar kozen we voor het thema  
‘De afvalberg onder controle houden’. 

Mensen hebben nogal eens de neiging om afval achter te laten waar het niet 
hoort. Afval laten verwijderen op een juiste manier kost geld. Die kost wordt 
altijd betaald met de portemonnee van de inwoners. Is het niet rechtstreeks 
via de afvalstickers en het containerpark, dan is het via de algemene belas-
tingen. Daarom is het wellicht beter dat de inwoners daar zelf controle over 
hebben. Als ‘verbruiker’ bepaalt u immers zelf welke verpakking u koopt.  
U bepaalt zelf hoe u het afval aanbiedt, of u composteert of niet ... Daar aan-
dacht voor hebben, maakt heel wat uit voor de hoeveelheid afval. Tijdens de 
milieuweek besteden we dan ook extra aandacht aan hoe de eigen afvalberg 
te verminderen.

Zwerfvuil is een vloek voor onze mooie gemeente. Ook daar willen we – in 
het kader van een verantwoord bermenbeleid – tijdens de milieuweek spe-
ciale aandacht aan schenken. Bijna ‘iedereen’ - inwoners en verenigingen - 
maakt gebruik van onze mooie open ruimte. We doen in het weekend van  
17 mei dan ook op ‘iedereen’ een beroep om onze bermen eens een grondige 
opknapbeurt te geven. Het gemeentebestuur zorgt voor aangepast materiaal 
en u voor de spierkracht. Ook een stukje Oosterzeelse berm proper leggen? 
Lees dan snel op de bladzijde hiernaast hoe u de duurzaamheidsambtenaar 
kan contacteren en we maken er een leuk en nuttig weekend van.

Tot binnenkort

Jan Martens
schepen voor Financiën, Milieu-,  
Afval- en Duurzaamheidsbeleid, Gebouwen,  
Jumelages en Sociale veiligheid

Onze troef

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever:  
Gemeentebestuur Oosterzele, 
Hanna Courtijn, 
schepen  voor Communicatie 
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Coördinatie 
communicatieambtenaar  
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Interesse om te adverteren 
of meer vragen? Contacteer 
communicatieambtenaar Bianca  
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Deze bestuursperiode werd ervoor gekozen om in Oos-
terzele aan het milieu “dicht bij huis” te werken. Het gaat 
dan over afvalbeleid in al zijn facetten, het rationeel en 
duurzaam omgaan met energie in de gemeentelijke ge-
bouwen, het uitbouwen van een bruikbaar trage wegen-
netwerk met respect voor het landelijk kader, het voor-
zien van een groene (speel)omgeving voor jong en oud 
en het ontwikkelen van een duurzaam (consumptie)be-
leid dat ook aandacht schenkt aan onze lokale productie.
Bovenstaande ambities die in het beleidsplan vervat zit-
ten, krijgen vorm in acties die ontwikkeld zullen worden 
en waarover je regelmatig meer zal lezen/horen. 

Specifieke milieuthema’s zullen in alle beleidsdomeinen 
aandacht krijgen:
• De afvalberg onder controle.
• Water in huis, tuin en openbaar domein.
• Natuur, bos en zijn recreatieve beleving.
• Duurzaam bouwen en verbouwen.
• De natuurlijke kringloop.
• De Oosterzelenaar in harmonie met zijn omgeving en 

zijn buurt. 

Binnen deze thema’s zal er zo breed mogelijk gewerkt 
worden om er een maximale invulling aan te geven.

Het milieu-meerjarenplan 2014 - 2019

De milieuweek is een ideaal uithangbord om de milieuacties die hierboven 
beschreven werden jaarlijks in de kijker te plaatsen en tot bij de inwoners te 
brengen. De milieuweek 2014 heeft dan ook als thema ‘De afvalberg onder 
controle houden’. 

We willen onze afvalberg verminderen en we zetten via allerlei acties onze 
vuilnisbak letterlijk op dieet. Verder binden we de strijd aan tegen rondslin-
gerend zwerfvuil en ontluisterende hopen vuil op meer afgelegen locaties. 
Ook de vuilstorters pakken we aan. 

Het is zeer belangrijk dat we van jongs af aan bewust leren omgaan met afval 
en zwerfvuil, zowel thuis als op school. Daarom organiseren we tijdens de mi-
lieuweek activiteiten voor de Oosterzeelse jeugd, want zij zullen de toekomst 
bepalen.
• Voor de kleuters pakken we het samen met GoodPlanet vzw al spelender-

wijs aan en transformeren we ze allemaal in echte afvalhelden.
• Het eerste en tweede leerjaar trekt ten aanval in de wereld van de regen-

boogprinses die geplaagd wordt door een echt afvalmonster.
• De derdeklassers leren afval correct sorteren via LABO en ook onder lei-

ding van GoodPlanet vzw.
• De vierdejaars mogen zich uitleven bij het sorteerspel ‘Mister Jekkes’, 

waarin we van sorteren een ware competitie maken. 
• En ten slotte laten we de derde graad kennis maken met een heuse sorteer-

installatie voor PMD en het containerpark. 

Uiteraard is de milieuweek niet alleen voor de schoolgaande jeugd. Ook de 
volwassenen kunnen zeker nog een en ander bijleren. Daarom wordt in het 
weekend van 17 mei een grootscheepse zwerfvuilactie georganiseerd samen 
met onze vrijwillige ruimers en zo veel mogelijk inwoners en verenigingen. 
Daarbij wordt ook op grote schaal geïnformeerd over de afvalproductie van 
inwoners (sorteren, hergebruik, bewust afval vermijden, …). Met zijn allen 
kunnen we zeker en vast het aantal kilogram afval per inwoner drastisch 
naar beneden halen en dit zonder onze levenskwaliteit te verminderen.  
Noteer alvast het weekend van 17 mei in je agenda: concrete informatie 
volgt nog via de gemeentelijke communicatiekanalen en de lokale pers. 

‘De afvalberg onder controle houden’
milieuweek van 17 tot 23 mei

Meer info of inschrijven voor de 
zwerfvuilactie? Contacteer duur-
zaamheidsambtenaar Hilde Van 
Hecke op tel. 09 363 99 36 of  
hilde.vanhecke@oosterzele.be



4 www.oosterzele.be

Zondag 25 mei 2014 worden in ons land verkiezin-
gen gehouden voor het Europees Parlement, voor 
het Vlaams en federaal parlement.

Vrijwilliger?
Ook voor deze verkiezingen wil het gemeentebestuur 
een oproep doen naar vrijwilligers voor het bemannen/
bevrouwen van de stem- en telbureaus. 
Wie interesse heeft kan zijn/haar gegevens bezorgen 
aan de dienst Burgerzaken, tel. 09 363 99 20 -  
danny.ghislain@oosterzele.be

Hoe stem ik geldig?
Om geldig te stemmen mag je per verkiezing slechts 
stemmen uitbrengen binnen één lijst. Dat kan:
• Door je stem uit te brengen in het vakje bovenaan een 

lijst (lijststem)
• Door je stem uit te brengen in het vakje naast de naam 

van één of meerdere kandidaten (naamstem)

Indien je tegelijkertijd een lijststem EN één of meerdere 
naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, dan wordt 
met de lijststem geen rekening gehouden. Breng je stem-
men (lijst- of naamstemmen) uit op verschillende lijs-
ten, dan zal je stem als ongeldig worden beschouwd en 
wordt ze niet meegeteld.

Bij volmacht stemmen
In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat 
je - om uiteenlopende redenen - op de dag van de ver-
kiezingen niet naar het stembureau kan gaan om je stem 
uit te brengen. In dat geval kan je toch stemmen door 
een volmacht te geven aan een andere kiezer. Je kan niet 
stemmen:
1. wegens ziekte of gebrekkigheid - aantonen met een 

medisch attest
2. om beroeps- of dienstredenen – aantonen met een at-

test van je werkgever
3. om studieredenen - de instelling waar je les volgt, zal 

daarvoor een attest afleveren
4. omwille van een verblijf in het buitenland wegens 

vakantie - De burgemeester van je woonplaats stelt 
deze onmogelijkheid vast na overlegging van de be-
wijsstukken of (indien je een dergelijk bewijsstuk 
niet kan overleggen) op basis van een verklaring op 
eer bij de burgemeester.

5. omwille van de uitoefening van het beroep van schip-
per, marktkramer of kermisreiziger, een toestand van 
vrijheidsbeneming of omwille van zijn geloofsover-
tuiging.

Wie kan je aanwijzen als volmachthouder?
Je kan je volmacht aan elke andere kiezer geven. Een 
kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal 
wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar de 
volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen.

Wat moet een volmachtgever doen?
Je vult het volmachtformulier in dat je vindt op  
www.verkiezingen.fgov.be of gratis te verkrijgen is in het 
gemeentehuis. Het formulier is eenvoudig in te vullen 
en er moet alleen een attest toegevoegd worden. In alle 
gevallen kan je deze volmacht geven tot op de dag van 
de verkiezingen. Enkel wanneer je op vakantie vertrekt, 
moet je deze volmacht minstens één dag op voorhand 
geven.
 
Wat moet de volmachtdrager doen?
De volmachtdrager moet voor jou gaan stemmen in het 
stembureau waar jij moet stemmen. Om de volmacht te 
kunnen gebruiken, moet hij volgende documenten bij 
zich hebben:
1) het ingevuld en ondertekend volmachtformulier
2) het bijhorende attest
3) de eigen oproepingsbrief
4) de eigen identiteitskaart

Het kan voor de volmachtdrager nuttig zijn dat hij ook 
beschikt over je oproepingskaart om te weten naar welk 
stembureau hij moet gaan.

Zit je met vragen over het verkiezingsgebeuren. 
Bezoek dan zeker eens www.verkiezingen.fgov.be, 
de officiële website van de gelijktijdige verkiezingen 
van 2014 of contacteer het callcenter: 02 518 21 16 -  
callcenter.rrn@rrn.fgov.be.
Je kan ook steeds terecht bij dienst Bevolking in het 
gemeentehuis.

25 mei 
Verkiezingen 
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Vorig jaar startte de speelpleinwerking Oosterzele 
met een inclusieproject. Dat betekent dat er sinds 
vorig jaar ook kinderen met een beperking welkom 
zijn op het speelplein. Ieder kind heeft recht op spe-
len, daarom heten de monitoren van de speelplein-
werking iedereen welkom!
Vorig jaar kwam Joke twee weken naar het speel-
plein. Joke is 18 jaar en heeft een licht mentale be-
perking. Nieuwsgierig als ze zijn, gingen de monito-
ren haar aan de tand voelen …

Joke, hoe vond jij het vorig jaar op het speelplein?
„Leuk! Ik had een heel goed contact met de begeleiders. 
Zeker Nele vond ik heel tof (Nele heeft Joke tijdens de 
eerste week individueel begeleid) en er waren ook wel 
een aantal knappe monitoren“ vertelt Joke lachend.

Hoe verliep het contact met de andere kinderen in 
de groep?
„Ook redelijk goed. In het begin voelde ik me wat onze-
ker en uitgesloten, maar op die momenten motiveerden 
mijn begeleiders me om aan te sluiten bij de groep. De 
andere meisjes zochten meteen contact met mij en dat 
vond ik natuurlijk wel prettig.“

Wat vond je van de spelletjes die de monitoren voor-
bereid hadden?
„Ik herinner me dat we bij het begin van de speelplein-
werking kampen moesten bouwen. Ik had eerst niet echt 
zin om actief mee te spelen. Dankzij Nele haar aanmoe-
digingen om toch mee te doen, werd het een heel leuke 
activiteit. We deden ook een kennismakingsspel waar-
bij je jezelf moest voorstellen en moest vertellen wat je 
graag doet en wat je niet fijn vindt. Dat spel vond ik een 
goed initiatief omdat dat volgens mij de andere kinderen 

toch geholpen heeft om mij te leren kennen. Verder had 
ik niet het gevoel dat de spelletjes niet op mij afgestemd 
waren. Ook al ben ik 18 jaar; ik speelde ze graag mee.“

Waren er ook dingen die je niet zo aangenaam vond?
„Ja, toch wel. Zo stonden er eens waterspelletjes op het 
programma. Omdat er geen water in mijn oren mag ko-
men, was dat voor mij een mindere activiteit.“

Op welke manier kunnen we de speelpleinwerking 
voor jou nog verbeteren?
„Ik vond het jammer dat ik het enige inclusiekindje was. 
Het was toffer geweest mochten er nog enkele kinderen 
met een beperking geweest zijn. En … geen waterspel-
letjes meer voor mij!“ (lacht)

Zien we je volgend jaar terug op het speelplein?
„Als ik kan, heel graag. En hopelijk zie ik Nele dan ook 
weer.“

Om te communiceren met de mama van Joke ge-
bruikten de moni’s een heen-en-weerschriftje. Zowel 
de mama van Joke als Joke zelf vonden dat een su-
per initiatief. De monitoren gingen ook even langs bij 
Jokes mama om te luisteren naar haar ervaringen.

Voelde u zich er comfortabel bij wanneer Joke op het 
speelplein was?
„In het begin is het natuurlijk altijd wennen en het was 
ook de eerste keer dat Joke aan zoiets deelnam. Na de 
eerste dag wilde ze niet meer teruggaan, maar ik heb 
haar toen verplicht. En gelukkig heb ik dat gedaan, want 
daarna vond ze het echt tof! Toegegeven: het voelde een 
beetje vreemd toen ik haar de eerste keer naar het speel-
plein bracht. Maar ik had wel de indruk dat jullie wis-
ten wat jullie deden en dat meisje uit de sporthal … haar 
naam ontsnapt me even …“

„Elise“, antwoorden de monitoren (Elise is jeugdconsu-
lente en begeleidt het speelplein vanuit de Gemeente)
„Ja, Elise, zij is echt fantastisch! Ze begreep mijn bekom-
mernissen, ik kon altijd bij haar terecht, ze is enorm 
vriendelijk en bekwaam en bovenal zorgt ze voor een 
goede begeleiding. Echt waar, een dikke pluim voor 
haar!“ (de moni’s voegen er nog aan toe dat ze er net zo 
over denken.)

Wat vond u als mama van het heen-en-weerschriftje 
dat we gebruikten?
„Dat vond ik echt een geweldig systeem. Zo had ik ook 
een idee van wat ze deed op het speelplein en wist ik ©

 X
ch

ng

 “Knappe monitoren en leuke spelletjes“
Joke vertelt over haar ervaring met het inclusieproject speelpleinwerking
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elke dag wat er gebeurd was. Dat schriftje is echt een 
heel nuttig instrument voor de ouders.”

Voor de speelpleinwerking van start ging, bezochten 
Elise, Nele en Thomas (de administratieve moni van 
die week) u en Joke thuis. Was dat een meerwaarde 
voor jullie?
„Dat moeten jullie zeker blijven doen want het is belang-
rijk dat er vooraf al een contact is. Het creëerde vertrou-
wen: ouders moeten toch weten bij wie hun kind is en 
wat er gebeurt op het speelplein.“

Heeft u nog suggesties om het beter te doen?
„Niet echt, de monitoren doen dat erg goed en ook de be-
geleiding door Elise is prima. Het was inderdaad jammer 
dat Joke nogal alleen was, het zou voor haar aangenamer 
zijn mochten er nog inclusiekindjes zijn. Bij deze dus een 
oproep voor volgende vakantie.“
De monitoren zijn Joke en haar mama alvast heel 
dankbaar voor het vertrouwen en ze kijken ernaar 
uit om ook volgend jaar Joke terug te zien op het 
speelplein!

Meer info over de speelplein werking? 
sporthal De Kluize, Elise Lippens,  
tel. 09 363 84 22, elise.lippens@oosterzele.be 
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In 2013 vierde het OCMW samen met de vrijwillige chauf-
feurs het 15-jarig bestaan van de Minder Mobielen Cen-
trale (MMC) Oosterzele! Het doel van deze dienst is om 
verplaatsingsmogelijkheden te bieden aan mensen met 
een laag inkomen en een beperkte mobiliteit om hen zo 
uit hun sociaal isolement te halen. Rijden als chauffeur 
voor MMC is meer dan alleen maar in de auto stappen en 
enkele kilometers de baan trotseren en je passagier ‘amu-
seren’. Het is meer dan een uurtje er tussenuit zijn. Het is 
een stukje van jezelf en vooral van je tijd geven voor een 
ander. Dit vrijwilligerswerk geeft echte voldoening. Het 
succes is het bewijs dat geld niet altijd het belangrijkste 
is. Onze chauffeurs vullen er zeker hun portemonnee niet 
mee, maar wel hun grote hart.

Een chauffeur van het eerste uur is Roger Van de Sijpe. 
Toen het OCMW in 1998 de MMC opstartte en hij met 
brugpensioen ging, sloot hij zich aan als chauffeur. Nu - 15 
jaar later - doet hij het nog altijd graag. Waarom? Omwille 
van het grote respect dat hij krijgt van de mensen die ge-
bruik maken van deze dienstverlening. Roger hoopt dit 
nog lang te mogen doen want hij is ervan overtuigd dat er 
een grote nood is aan dergelijke initiatieven.

Antoine Beeckman maakt graag deel uit van ons vrijwil-
ligersteam omdat de vraag naar deze dienstverlening veel 
groter is dan het aanbod. Als chauffeur kan hij een goede 
dienst bewijzen aan de gemeente en de inwoners die er 
nood aan hebben.

De leuze van Roger Eeckhout is ‘rust roest’. Hij helpt graag 
mensen die het nodig hebben en vindt sociaal werk heel 
belangrijk in onze maatschappij.

Johanna Rahoens maakt deel uit van het vrijwilligersteam 
omdat ze aanvoelt dat ze echt wel iets kan betekenen voor 
de mensen.

Aangezien de kinderen bij Lea Van Den Broeck het huis uit 
zijn en zij - zoals ze zelf zegt - op “non-actief” staat, rijdt ze 
voor eigen rekening te weinig kilometers om in het huidi-
ge verkeer bij te blijven. Als chauffeur voor de MMC blijft 
ze alert en leert ze zelfs nog plekjes in Oosterzele kennen, 
waar ze nooit eerder kwam. Ook de vele klanten zijn blij 
dat ze geholpen worden en dat doet deugd.

Eliane Van Damme en Pierre Van Nuffel doen het om ten 
dienste te staan van de maatschappij. Mensen uit de nood 
helpen, vrije tijd invullen en vooral het contact met de 
mensen zijn hun drijfveer.

Voor Daniël Kellens is het nog allemaal nieuw! Hij trad net 
toe als vrijwillig chauffeur. Als we hem vragen waarom 
dan antwoordt hij kort maar krachtig: onder de mensen 
komen en tegelijkertijd iets betekenen voor mensen die 
het nodig hebben. Jarenlang is hij de baan op geweest en 
dat zou hij nu moeten missen.

De MMC wil ook een aantal vrijwilligers die omwille van 
diverse redenen afscheid moesten nemen, bedanken voor 
hun jarenlange inzet: Marc De Smet, Marcel Brackenier, 
André Thienpont, Marcel De Rouck, Marcel Pien, Gerarda 
Gevaert, Roger Van Damme, Fernand Lippens, Gabriël De 
Vrieze, Marc Van Den Abeele, Etienne Bracke en Ivan Roe-
lekens.

Door het grote succes van de dienst zijn nieuwe chauf-
feurs meer dan welkom! Iedereen (studenten, werken-
den, werklozen, gepensioneerden) die iets wil doen voor 
de medemens, een geldig rijbewijs heeft en over een gel-
dige verzekering beschikt, komt in aanmerking.

Vrijwillig = zonder beloning?
Een vrijwilliger is iemand die onverplicht en onbetaald 
werkzaamheden verricht voor de maatschappij. Vrijwil-
ligerswerk is echter niet volledig belangeloos volgens de 
letterlijke interpretatie van het woord, want je haalt er 
toch wel voordelen uit.

Waarom zou je vrijwilligerswerk doen?
Vrijwilligerswerk vraagt tijd en energie maar je krijgt er 
heel wat voor terug; zowel op sociaal vlak, professioneel 
vlak als op het gebied van zelfontwikkeling! Je leert inte-
ressante mensen kennen, je breidt je sociale contacten 
uit, doet kennis en ervaring op, leert verborgen talenten 
ontdekken en vaardigheden ontwikkelen, krijgt meer 
zelfvertrouwen, … Je merkt het: veel van deze voordelen 
zijn onbetaalbaar!

Het OCMW heeft voor alle vrijwillige chauffeurs een omni-
umverzekering afgesloten. Deze dekt alle schade aan het 
voertuig van de chauffeur zelfs bij een ongeluk dat door 
hem/haar werd veroorzaakt. De chauffeur ontvangt van 
de gebruiker een vergoeding van 0,3 euro per kilometer.

Heb jij zin om aan te sluiten bij ons team van chauf-
feurs? Je bent bijzonder … welkom!
Neem vrijblijvend contact op met Els Gasthuys: 
OCMW Oosterzele, Gootje 2 in Balegem -  
tel. 09 363 88 97 - els.gasthuys@ocmwoosterzele.be

Minder Mobielen Centrale Oosterzele 
bestaat 15 jaar!
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In de vorige editie van het infomagazine stelden we de 
grote lijnen van het meerjarenplan aan je voor. In deze 
editie gaan we per doelstelling iets dieper in op een aan-
tal geplande projecten.

Oosterzele is een landelijke gemeente waar het aan-
genaam wonen is. Dat realiseren we door blijvend te 
investeren in betaalbaar wonen, functioneel veilige 
infrastructuur, vooruitstrevend kwalitatief onder-
wijs en hoogstaande dienstverlening op maat van 
onze inwoners en bezoekers.

Renovatie van het gemeentehuis
Om de inwoners een betere en moderne dienstverlening 
te kunnen aanbieden, wordt de geklasseerde vleugel 
van het gemeentehuis gerenoveerd. Zo zal het dak ver-
nieuwd worden en zal de interne structuur een andere 
indeling krijgen om zo de veiligheid en toegankelijkheid 
te verbeteren.

Rioleringswerken in Moortsele
Het aanleggen van een collector tussen Moortsele en 
Scheldewindeke wordt een van de grootste projecten 
voor de komende jaren. Dit jaar starten in Moortsele de 
rioleringswerken van Aquafin, waarbij onder andere een 
collector geplaatst wordt ter hoogte van het station in 
Moortsele. De Gemeente maakt gebruik van deze wer-
ken om de Van Thorenburghlaan en Spiegel te vernieu-
wen. Het totale project wordt geraamd op bijna 8 mil-
joen euro, het gemeentelijk aandeel op 1,2 miljoen euro.

Veilige fietspaden
Het ontwerp om het fietspad tussen Kalle – Boerestraat 
aan te leggen, bestaat al. Omdat de Boerestraat volledig 
gelegen is op het bovenlokaal functioneel fietsroutenet-
werk van de Provincie Oost-Vlaanderen, kan de aanleg 

van een aanliggend fietspad deels gesubsidieerd wor-
den. Er komt een gescheiden fietspad vanaf de spoor-
wegovergang tot en met het bestaand fietspad langs de 
spoorlijn in Walzegem. Het fietspad krijgt een gekleurde 
asfalt, gescheiden van de straat door een haag. De wer-
ken starten in het najaar.

Oosterzele stimuleert de economische leefbaarheid 
voor handelaars en ondernemers en faciliteert groei 
en ontwikkelingsmogelijkheden binnen het typi-
sche landelijke karakter van de gemeente. 

De lokale economie bloeit in Oosterzele! Om tegemoet te 
komen aan de stijgende nood aan ruimte realiseren we 
i.s.m. Solva een 2de ambachtelijke zone. Zo kunnen we 
de bedrijvigheid binnen de gemeente bundelen door op 
een efficiënte en ruimtelijk verantwoorde wijze ruimte 
te scheppen voor nieuwe bedrijven of voor bestaande 
bedrijven die willen herlokaliseren of uitbreiden.

Oosterzele zet in op een breed en integraal vrijetijds-
beleid met het accent op diversiteit, samenwerking 
en participatie en geënt op de open ruimte en de lan-
delijkheid. We bekijken dit ook als economische mo-
tor (buitensporten, verblijfsrecreatie, gastronomie).

Belang van trage wegen
Met het gemeentelijk overleg Recreatief en a(ttra)ctief 
via de trage weg wil Oosterzele de trage wegen in kaart 
brengen. Er zijn op dit moment een wenselijkheidskaart 
en adviesnota opgesteld, op basis waarvan de Gemeente 
keuzes zal maken om voor projectgebied 1 (Gijzenzele, 
Landskouter en Moortsele) een ‘Trage Wegen Netwerk-
kaart’ te realiseren. Om dat te kunnen uitvoeren, moeten 
eerst een aantal prioriteiten gesteld worden. Die prio-
riteiten gaan over het verleggen, aanleggen, herstellen 

MEERJARENPLAN TOEGELICHT
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van tracés, onderhouden, verfraaien, … van de wegen. 
Het gemeentelijk overleg Recreatief en a(ttra)ctief via 
de Trage Weg zal ook starten met de inventarisatie van 
het tweede projectgebied, nl. het oppervlaktedeel van de 
gemeente gelegen ten oosten van de N42.

Ruim aanbod aan kinderopvang
Oosterzele biedt een ruime dienstverlening op het vlak 
van kinderopvang:
• voor- en naschoolse opvang op schooldagen
• Het Vinkemolentje, een erkende kinderopvang op 

woensdagnamiddagen en vakantiedagen
• speelpleinwerking tijdens paas- en zomervakantie
• sportkampen tijdens paas-, zomer-, en herfstvakantie
• grabbelpasactiviteiten en –kampen in alle vakanties 

(uitgezonderd kerstvakantie)
• dienst onthaalouders van het OCMW

www.meldpuntkinderopvang.be geeft een volledig over-
zicht van de diverse opvanginitiatieven in de gemeente.
De Gemeente zet ook in op kwaliteit van de verschillen-
de initiatieven. Zo wordt bijvoorbeeld werk gemaakt van 
opleiding van de monitoren van de speelpleinwerking 
en van het BKO-personeel. Jaarlijks organiseert de Ge-
meente zelf vormingen voor deze groepen. Er wordt ook 
rekening gehouden met de kwalificaties en diploma’s 
van monitoren en personeel. Het Vinkemolentje is bo-
vendien een door Kind en Gezin erkende kinderopvang, 
wat investeringen in kwaliteit op verschillende vlakken 
met zich meebrengt.

Nieuwe muziekschool
In 2015 starten de werken voor een nieuwe muziek-
school, naast de bib. Het nieuwe gebouw zal aansluiten 
bij de gemeentelijke basisschool en de bibliotheek. 

Oosterzele profileert zich op een eenduidige, pro-
fessionele manier. We besteden daarbij de nodige 
aandacht aan toegankelijke informatie en blijven 
investeren in de gevestigde en nieuwere communica-
tiekanalen. Via participatie-initiatieven stimuleren 
we diverse doelgroepen om samen te bouwen aan het 
gemeentelijk beleid. 
Elke inwoner heeft recht op degelijke en begrijpbare 
informatie. Daarom investeert Oosterzele verder in zijn 
communicatiekanalen. Dit infomagazine valt iedere 
twee maanden in je bus, op www.oosterzele.be kan je 
heel wat zaken digitaal afhandelen zonder dat je je moet 
verplaatsen, de nieuwsbrieven houden je op de hoogte 
van het reilen en zeilen binnen de gemeente. Meerdere 
keren per jaar verschijnt een vrijetijdsbrochure, worden 
thematische publicaties voorzien, … Ook participatie en 
inspraak blijven hoog op de agenda staan; de stem van 
iedere Oosterzelenaar telt!

Oosterzele stelt duurzaamheid in de meest brede zin 
van het woord voor in alle aspecten van het beleid. 
Dit vertaalt zich in een duurzame ontwikkeling van 
de interne organisatie, een doordacht energie- en 
aankoopbeleid, vermindering van de afvalberg en 
het promoten van eerlijke handel met Zuid én Noord.
Oosterzele wil blijvend werk maken van zijn titel als 
FairTrade Gemeente. Daarom organiseert de Gemeente 
i.s.m. de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamen-
werking regelmatig activiteiten die de mondiale solida-
riteit moeten bevorderen.
De Gemeente wil het gebruik van openbaar vervoer blij-
vend stimuleren. Daarom ook voorziet het in een gedeel-
telijke terugbetaling van de schoolabonnementen van 
De Lijn en NMBS voor Oosterzeelse jongeren.

Alles binnen een strikt omlijnd financieel kader
Waar vele steden en gemeenten de aanvullende belas-
tingen op inkomen en/of op onroerend goed verhogen, 
doet Oosterzele dat niet. Je Gemeente levert ook in-
spanningen om op de werkingskosten te besparen. Het  
volledige meerjarenplan en budget kan je nalezen op 
www.oosterzele.be



E-boeken in de bib
Vanaf 22 april kan je in de bib een 
uitleenabonnement op e-boeken 
nemen. Daarmee kan je een aantal 
e-boeken naar keuze telkens voor vier 
weken ontlenen op je eigen tablet of 
smartphone. Binnen de muren van de 
bib zijn alle e-boeken uit dit project 
steeds vrij toegankelijk.

Verander de  
klimaatverandering
Filmregisseur, televisiemaker en klimaatactivist 
Nic Balthazar komt in de bib uitleggen waarom 
hij zich zo veel zorgen maakt over de klimaat-
crisis. Dat doet hij aan de hand van een hoop 
filmpjes en beeldmateriaal. Een boodschap van 
doortastend alarm , maar ook een boodschap van 
hoop. Do it now!
Maandag 5 mei om 14 uur - toegangsprijs: 
6 euro incl. koffie.
Inschrijven via de bib of via Neos  
(christiane.gabriel1@telenet.be of 09 362 75 88)Een bijenvriendelijke tuin

Honingbijen, solitaire 
bijen en hommels spelen 
een belangrijke rol bij de 
productie van onze voe-
dingsgewassen. Door het 
verdwijnen van biodiver-
siteit vinden de bijen zelf 

echter steeds moeilijker voldoende voedsel. Wat kunnen 
wij doen om de bij te helpen? Roger Van Der Maelen 
vertelt ons welke planten bijen aantrekken, op welke 
plaats en welke grondsoort deze het best gedijen, en hoe 
we kunnen zorgen voor nectar in onze tuin van de lente 
tot de herfst.
Vrijdagvond 23 mei (19.30 – 22 uur) 
in de bib van Oosterzele - 10 euro - code: 14106
i.s.m. Velt vzw, Vormingplus Gent-Eeklo - VELT-leden 
schrijven in via VELT-afdeling Land van Rode.

Lezen op de iPad  
(Mediaproject Route 42)
Op een iPad kan je een grote hoeveelheid boeken en 
tijdschriften opslaan, het aanschaffen van leesvoer gaat 
vlot en is vaak goedkoop. Maar hoe gaat dat dan precies? 
Wat heb je nodig? En zijn er ook nadelen aan verbonden? 
Tijdens deze actieve workshop kom je het te weten.
Donderdag 8 mei van 9.30 tot 12 uur 
Inschrijven via Vormingplus  
(054 41 48 02 of www.vormingplus-vlad.be)

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

Birth Day  
van Lieve Blanquaert
364 501 keer per dag begint er ergens op aarde 
een nieuw leven en een nieuw verhaal. Birth Day 
is de wereldreis van een moeder, fotografe en 
journaliste naar die verhalen en het antwoord op 
de vragen: Waarom zetten wij vandaag kinderen 
op de wereld? Wat betekent het om op een be-
paalde plek in de wereld geboren te worden? En 
hoe verwelkomt de wereld zijn kinderen? 

Lieve Blancquaert werkte twee jaar aan dit pro-
ject. Ze bezocht 14 plekken over de hele wereld. 
Een mix van arm en rijk, culturen, religies en 
gemeenschappen. Op uitnodiging van de GROS 
komt ze op 20 juni om 20 uur in de bib vertellen 
over haar reportages en stelt ze het boek voor 
dat ze erover maakte. Iedereen welkom!
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Koffie+‘BRAZILIË, aan de 
vooravond van het WK 
voetbal’ door Liesbet Walckiers

Studeren in de bib
Ben je student? Op zoek naar een rustig studeerplekje? 
Kom tijdens de paasvakantie in alle rust studeren op de 
zolder van de bib! Je kan gebruik maken van pc’s met 
internetverbinding of je eigen laptop inpluggen. Koffie en 
frisdrank aan bodemprijzen.

Natuurlijk ben je tijdens de gewone openingsuren ook 
steeds welkom om op een rustig plekje in de bib te 
studeren.

Paasontbijt met boekjes
Zaterdag 5 april kunnen kleutertjes uit de 2de 
en 3de kleuterklas in de bib gezellig ontbijten 
(9 – 9.45 uur) en daarna luisteren naar verha-
len en knutselen (9.45 – 11 uur). Inschrijven 
verplicht (max. 30 deelnemers)

Nieuw: project ‘op weg naar de bib’
Een samenwerking tussen bibliotheek Oosterzele en 
Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland m.m.v. Provincie 
Oost-Vlaanderen

De Oosterzeelse bib is gestart met een proefproject 
om moeilijk bereikbare groepen in een landelijke 
regio naar de bibliotheek te leiden. Momenteel 
organiseert de bib al diverse succesvolle activiteiten 
waaraan vooral hoger geschoolde inwoners deel-
nemen. De medewerkers willen het aanbod echter 
bekendmaken bij alle inwoners van Oosterzele.

Samen met Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland 
werken de bibmedewerkers een aantal laagdrempe-
lige activiteiten uit; op termijn zal de bib de activitei-
ten alleen organiseren. De klemtoon van dit project 

ligt vooral op de sensibilisering van betrokken dien-
sten en activering van de doelgroep in de landelijke 
regio rond ‘geletterdheid’.

Op 1 april staat een eerste activiteit op het 
programma: tijdens een lezing proberen we los te 
komen van vooroordelen en taboes. Jan Vanderhaeg-
hen, ambassadeur voor Basiseducatie, vertelt zijn 
verhaal in interactie met een educatief medewerker 
van Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland en het pu-
bliek. Om 20 uur in de bib. Inschrijven via de bib

maandag 19 mei om 14 uur

Wereldkampioen ongelijkheid, zo is Brazilië lange 
tijd genoemd. Met een reusachtige kloof tussen 
arm en rijk. De Brazilianen komen massaal op 
straat om te protesteren tegen geldverslindende 
projecten als het WK voetbal en de Olympische 
Spelen. Volgens hen zou dat geld beter worden 
besteed aan de bestrijding van de armoede.  
Liesbet Walckiers is ex-VRT-journaliste. Ze heeft 
altijd in het bijzonder de actualiteit uit Latijns-
Amerika gevolgd. In 1995 publiceerde ze Latijns-
Amerika. Dansen op de vulkaan. Info en inschrij-
ving: bibliotheek@oosterzele.be of 09 362 81 17

Tijdens het weekend van  
16, 17 en 18 mei vindt op  

de terreinen van KVV Windeke  
de 6de editie van  

het herdenkings weekend  
van KVV Windeke plaats. 

Dit wordt georganiseerd i.s.m. de 
gemeentelijke dienst Sport. Op zaterdag 

17 mei zal je vanaf 8.30 uur tal van 
internationale ploegen aan het werk 

kunnen zien: FC Twente, RSC Anderlecht, 
Vitesse Arnhem, KAA Gent, Roda JC, …

Vrijdag staat om 18 uur de match U14 
PJO Oost-Vlaanderen – Zulte-Waregem 
plaats en om 19.30 uur de match U15 

PJO Oost-Vlaanderen – Zulte-Waregem.

Op zondagochtend om 9 uur spelen de 
duiveltjes U6 hun toernooi en om 13.30 

uur de nationale duiveltjes U7.

Iedereen van harte welkom!
Bib Oosterzele - Stationsstraat 13,
Scheldewindeke - www.biboosterzele.be
tel. 09 362 81 17
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Een Buurtinformatienetwerk (BIN) voor Moortsele? 
Een BIN is een gestructureerd samenwerkings-
verband tussen burgers en de lokale politie in 
een afgelijnd gebied - in dit geval Moortsele - dat 
bijdraagt tot: het verhogen van het algemeen 
veiligheidsgevoel, het bevorderen van het 
sociaal buurtgevoel en het verspreiden van de 
preventiegedachte. Eind december 2013 zette 
Dirk De Paepe de eerste stappen om een BIN voor 
Moortsele op te richten. Hij heeft al een aantal 
geïnteresseerden maar is nog op zoek naar meer 
inwoners die bij het netwerk willen aansluiten. 
Er wordt in de loop van april – mei 2014 een 
infomoment georganiseerd voor iedereen die er 
meer over wil weten. Na dat infomoment  moet 
het BIN operationeel zijn: idealiter tegen de 
zomermaanden en ten laatste tegen de donkere 
periode 2014. Geïnteresseerde inwoners van 
Moortsele kunnen contact opnemen met Dirk via 
bin.moortsele@gmail.com of via de facebookpagina 
(zoek op ‘BIN Moortsele’). 

Hoe werkt zo’n BIN praktisch?
Dirk: “De leden van een BIN zijn gesensibiliseerd om bij 

de minste onraad (verdacht gedrag, personen, voertui-
gen of leurders) melding te maken van deze feiten via 
het gratis nummer 101. Een van de interventieploegen 
komt onmiddellijk ter plaatse om nazicht te doen. Wan-
neer de melding als ernstig wordt beschouwd en er 
voldoende concrete gegevens beschikbaar zijn, worden 
alle aangesloten inwoners op een snelle manier verwit-
tigd. De dienst 101 spreekt een telefonisch bericht in 
en verstuurt dat via een elektronisch platform naar elk 
aangesloten telefoonnummer. Zo kunnen de leden van 
een BIN via hun telefoontoestel binnen de minuut het 
ingesproken bericht beluisteren en onmiddellijk maatre-
gelen treffen (licht aansteken, sloten controleren, …).”

Wat is jouw drijfveer om een BIN voor 
Moortsele te organiseren?
Dirk: “Elk gezin probeert zijn woning zelf zo goed 
mogelijk te beschermen. De realiteit toont echter dat je 
daarmee ‘professionele’ criminelen niet afschrikt. Ik ge-
loof dat sociale controle veel efficiënter is: het is continu 
aanwezig, niet zichtbaar en flexibel aan te passen aan de 
omstandigheden.”



Voorlopig rijbewijs 
wijzigingen sinds  
3 februari
Sinds 3 februari 2014 moeten op een voorlopig 
rijbewijs categorie B (model 36) de namen van 
de begeleider(s) vermeld worden. Voordat je je 
aanmeldt bij dienst Burgerzaken, moet de rubriek 
van de begeleider(s) ingevuld en getekend worden. 
Wanneer de begeleider in een andere gemeente 
woont, moet de begeleider bij zijn/haar gemeen-
tebestuur vooraf het aanvraagformulier laten 
afstempelen. 

Een voorlopig rijbewijs dat werd afgeleverd voor 
3 februari blijft geldig tot de vermelde geldig-
heidsdatum. Nadien meld je je aan bij de dienst 
Bevolking. Je brengt je identiteitskaart mee, het 
aanvraagformulier dat je kreeg van het examen-
centrum na het slagen in het theoretisch examen 
en het bekwaamheidsattest van de rijschool als je 
gekozen hebt voor Model 18. Een voorlopig rijbe-
wijs kost 25 euro.

Meer info over de formules (modellen)  
en het examen vind je op www.oosterzele.be 
onder de rubriek ‘rijbewijzen’.
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Wat wordt er verwacht van inwoners 
die zich registreren?

Dirk: “Het BIN wordt georganiseerd op vrijwillige 
basis. Van de inwoners die zich registreren wordt 
verwacht dat zij informatie uitwisselen via een vooraf 
besproken communicatieplan en ook preventietips 
verspreiden. Met het BIN willen we de veiligheid en 
leefkwaliteit van de buurt verhogen zonder daarvoor 
grote investeringen te moeten doen.”

Is het de uiteindelijke doelstelling om 
een BIN voor Groot-Oosterzele te kun-
nen uitbouwen?
“Oosterzele heeft vandaag geen buurtinformatienet-
werken terwijl de gemeente wordt geplaagd door 
heel wat inbraken. Ik hoop dat mijn initiatief gevolgd 
wordt door gelijkaardige initiatieven in de gemeente 
zodat verschillende buurtinformatienetwerken ont-
staan die uiteindelijk in elkaar kunnen worden geklikt 
tot één BIN voor Groot-Oosterzele met verschillende 
onderliggende buurtinformatienetwerken per gebied. 
Op die manier hoop ik het veiligheidsgevoel bij de 
burger te verhogen en ook effectief een gemeente te 
verkrijgen waar het veilig is om te wonen.”



Lezing ‘adolescenten en  
hun multimediagebruik’

Op dinsdag 20 mei om 19.30 uur geeft 
kinderpsychiater-dokter Eric Schoentjes 
in de bib een lezing over ‘Wat kunnen we 
leren van onze adolescenten en hun mul-
timediagebruik? De invalshoek van deze 
voordracht is de bezorgdheid van ouders 

over het multimediagebruik van hun tieners. Veel ouders 
vragen zich af hoe ze dit moeten benaderen: jongeren die 
tv kijken, ondertussen sms’en, de tablet bij de hand heb-
ben en facebookberichten versturen. Wat is de impact 
van dit gegeven op de ontwikkeling van jongeren? Is 
dit onrustwekkend of een positief element? Vaak wordt 
dit door omstaanders als heel storend ervaren, en is er 
ongerustheid omdat het kunnen focussen op één ding 
precies niet meer mogelijk is. Is er al onderzoek verricht 
naar de impact van dit snel switchen op de ontwikkeling 
van jongeren? Hoe gaan we daar als ouder het best mee 
om?
Inschrijven voor deze lezing is verplicht via  
lok@oosterzele.be; de toegang is gratis. Deze activiteit 
is een organisatie van het Lokaal Overleg Kinderopvang 
(LOK) en kadert binnen de week van de Opvoeding.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang Oosterzele brengt 
iedereen samen die met kinderopvang te maken heeft: 
onthaalouders en crèches, scholen en oudercomités, 
ouders, het gemeentebestuur, het OCMW, K&G, … Een 
van de taken van het LOK is het verlenen van advies aan 
het gemeentebestuur. Deze adviezen kunnen gaan over 
de uitbouw van opvangvoorzieningen, over de concrete 
uitvoering van kinderopvang, …
Wil je meer info over de adviesraad of ben je als 
ouder geïnteresseerd om deel uit te maken van het 
LOK, contacteer dan voorzitter Caroline De Baets via 
caroline.debaets@telenet.be - tel. 09 236 48 69 of met 
secretaris Edith Renne via edith.renne@oosterzele.be 
tel. 09 363 84 25.

De maagd van Gent  
heeft Oosterzeelse roots 

Op 2 april gaat de film De Maagd Van Gent in première in 
Kinepolis Gent. Omdat de film Oosterzeelse roots heeft, 
speelt hij vanaf maandag 28 april t.e.m. donderdag 
1 mei in GC De Kluize! Onder het motto ‘Oosterzele is 
mijn dorp, Gent is mijn stad’ heeft filmmaker en Ooster-
zelenaar Nicolaas Rahoens samen met 400 acteurs en 
sympathisanten een nieuwe langspeelfilm klaar.
Naast acteurs uit de meer dan 35 Gentse theatergezel-
schappen, zullen ook enkele BV’s te zien zijn: Mieke 
Dobbels (Broken Circle Breakdown), Daniël Termont, 
Christophe Deborsu, Pierke Pierlala, …. Daarbovenop 
verleenden ook Daan Hugaert (Witse, thuis), Bob de 
Moor en Jo Decaluwe hun medewerking aan het pro-
ject! Maar geen Oosterzeelse roots zonder Oosterzeelse 
medewerkers … Een van de scènes speelt zich af in 
Carrefour in Scheldewindeke, met tal van Oosterzeelse 
figuranten en de burgemeester.
Reserveer tijdig je tickets aan de balie van GC De Kluize 
of via www.gcdekluize.be (9 euro – 7euro voor studen-
ten). Je kan ook de trailer op de facebookpagina ‘de 
maagd van Gent’ bekijken en delen.

Oproep aan hulpverleners, psychologen, therapeuten, … 
voor kinderen
Opvoeden is vandaag geen kinderspel. Ouders willen het beste voor hun kind, maar wat is dat? Kinderen staan 
bloot aan verschillende vormen van stress: schoolprestaties, pesten, een flitsende beeldcultuur, multimedia, …  
Soms kan dit leiden tot problemen en is er nood aan professionele hulp. Het is niet gemakkelijk voor ouders om 
de juiste hulp te vinden voor hun kind.
Daarom wil de Gemeente een inventaris maken van mensen die professioneel bezig zijn met hulpverlening voor 
kinderen en gezinnen. Ben je kinderpsycholoog, bied je therapieën of lessen aan of doe je aan gezinsbegeleiding, 
… in Oosterzele of buurgemeente(n)? Bezorg de nodige gegevens (naam en plaats van de praktijk + 
contactgegevens) aan dienst Kind en Jeugd (edith.renne@oosterzele.be/tel. 09 363 84 25).
Met de gegevens zal een overzicht gemaakt worden in de vorm van een flyer. Ouders die op zoek zijn naar 
professionele begeleiding van hun kind of gezin, kunnen de flyer bij dienst Kind en Jeugd verkrijgen. De flyer zal 
ook ter beschikking liggen op de infoavond van 20 mei (zie artikel hierboven).
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Toestand 
theater door Kristien De Proost (Tristero)  
zaterdag 29 maart om 20 uur

In Toestand maakt een vrouw een 
stand van zaken op. Ze ontleedt 
zich, afstandelijk, en toont zich in 
alle oprechtheid aan haar publiek. 
Ze belooft objectief te zijn en zich 
te beperken tot de feiten. Uiterlijke 
kenmerken zullen geverifieerd kun-
nen worden. Maar is dat geen illu-
sie? Ligt de waarheid niet net in dat 
wat ze niet laat zien? Is wat je ziet 
niet vooral jouw beeld van haar? En 
wat als ze zich nu eens niet aan de 
afspraken houdt? Toestand gaat op 
zoek naar wat er zich net onder de 
oppervlakte afspeelt.

Tarieven
14 euro (basis), 13 euro (andersvaliden, 60+), 12 euro 
(studenten, -19)

Belcanto 
door Ann De Winter, Celine Debacquer, Laure Van 
Wanzeele, Robert Goetheyn, Panache en koor De 
Gonde - zaterdag 3 mei om 20 uur

‘Italië, lente en de eerste liefde 
volstaan om zelfs de neerslach-
tigste persoon gelukkig te maken’ 
(Bertrand Russel, Engels filosoof en 
wiskundige).
GC De Kluize geeft de lente een 
Italiaans tintje met ‘Belcanto op 
zaterdag’.
Belcanto staat voor eclatante zang-
lijnen, het is een ode aan de stem 
en ze verheft haar tot een subliem 
instrument van expressie, vol 
energie,  ritmiek en dramatische 
uitdrukkingskracht.
We serveren je het beste van eigen 
bodem, als daar zijn Celine De-
bacquer (conservatoriumstudente 

Gent), Laure Van Wanzeele (conservatoriumstudente 
Amsterdam), Ann De Winter (goede wijn behoeft geen 
krans) en Robert Goetheyn (Arte Vocale Gent). Dit 
kwartet, onze eigenste ‘heilige Viervuldigheid van het 
Oosterzeelse Belcanto’ zet zijn beste beentje voor om 
nieuwe lente sprankelend in te zetten met de mooiste 
duetten en aria’s uit het spectaculaire belcantoreper-
toire.
Ze worden instrumentaal geruggensteund door sextet 

Panache. Panache staat voor een uniek concept in de 
Vlaamse muziekwereld. Geen klassiek orkest, maar 
lichtklassieke muziek gebracht als universele taal. Stijlvol 
en door iedereen verstaanbaar, krachtig en toch verteer-
baar, overtuigend en expressief.
Voor de vocale ondersteuning zorgt gemengd koor De 
Gonde uit Moortsele.

Tarieven
incl. hapje en drankje: 18 euro (basis),  
17 euro (andersvaliden, 60+), 16 euro (studenten, -19)

Bas weet het niet  
Kindertheater -  door Duo Abbraccio - vanaf 4 jaar 
zondag 4 mei om 15 uur - PREMIERE! 
Wat als vrienden maken he-
lemaal niet zo gemakkelijk 
is gewoon omdat je anders 
bent, of omdat anderen 
denken dat je anders bent? 
Een voorstelling over jezelf 
ontdekken in relatie tot de 
andere en de moeilijkheden 
die daarbij horen, over de 
eenzaamheid maar tegelijk 
de kracht en dapperheid die 
soms nodig is om hiermee 
om te gaan. 
Spel: Pieter Elias & Hannes Goffin. Muziek: Pieter Elias.
Concept & regie: Pieter Elias, Lieve Van Passen & Hannes 
Goffin. Decor: Hilke Goffin, Mark Goffin & Hannes Goffin. 
Pop: Lieve Van Vlierberghe.

Tarieven
7,5 euro (basis), 6,5 euro (andersvaliden, 60+), 5 euro 
(studenten, -19) of 5 euro voor iedereen, bij aankoop 
van een familiekaart aan 50 euro (tienbeurtenkaart 
voor familiefilm en –theater, niet op naam en onbeperkt 
bruikbaar).

Whizzz bang! 
Theater - door Leen Persijn en Eddy Peremans  
maandag 12 mei om 14 uur

i.s.m. OKRA en seniorenraad Oosterzele
Whizzz Bang! een term uit de ‘Groote Oorlog’, oorspron-
kelijk toegeschreven aan het geluid van obussen uit Duit-
se 77 mm kanonnen. De naam was afgeleid van het feit 
dat de granaten, afgevuurd vanuit veldartillerie, sneller 
dan de snelheid van het geluid reisden. In deze productie 
speelt Leen Persijn de kleindochter van een verpleegster 
in de ‘Groote Oorlog’. Samen met Eddy Peremans brengt 
zij naast bekende en minder bekende liederen uit WOI - 
ook speciaal voor deze productie geschreven - beklijven-
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Tenzij anders vermeld, vinden alle voorstellingen 
plaats in de theaterzaal van GC De Kluize  (Sport-
straat 3, Oosterzele). Tickets kan je telefonisch  
(09 363 83 30), via e-mail (tickets@gcdekluize.be) 
en online reserveren. De online ticketlink vind je 
op de homepagina van www.gcdekluize.be. Tickets 
voor film en voor familietheater zijn enkel telefo-
nisch en via e-mail te verkrijgen. Alle tickets kun-
nen ook afgehaald worden bij dienst Cultuur (1ste 
verdieping GC De Kluize) - alle dagen open van 
8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur, op maan-
dagavond van 18 tot 20 uur – gesloten op vrijdag-
namiddag. Er is geen bancontact beschikbaar.

Start ticketverkoop  
theaterseizoen 2014-2015
Hou de website en facebookpagina van GC De 
Kluize in de gaten of schrijf je in op de nieuwsbrief 
(onderaan homepagina www.gcdekluize.be) en 
kom zo als eerste te weten wanneer het nieuwe 
theaterseizoen wordt bekendgemaakt en de 
ticketverkoop start!

de nummers. 
Voor de teksten heeft Annie Van 
Keymeulen gezorgd, zelf klein-
dochter van een oud strijder 
uit WOI. Deze podiumproductie 
komt tot stand met de creatieve 
inbreng van Guido Martens, Dimi-
tri Meersschaut, Eddy Peremans, 
Leen Persijn, Ad Van den Kie-
boom, Annie Van Keymeulen en 
Jaak Vermeulen.

Tarieven 
Tickets: 13 euro (incl. taart & 
koffie) zijn te verkrijgen in GC De 
Kluize, in de bib, in het OCMW en 
bij de seniorenverenigingen (tele-
fonisch, e-mail of aan de balie).

Qui a peur de Regina Louf? 
Theater door het KIP - zaterdag 17 mei om 20 uur
i.s.m. met Davidsfonds en Culturele Kring Land van Rhode

In Qui a peur de Regina Louf? da-
len het KIP en KC De Werf af tot in 
de donkere krochten van de Bel-
gische geschiedenis. Een reporter 
op zijn retour – die zijn carrière 
op het spel zette om vermeende 
seksfeesten en pedofilienetwer-
ken aan het licht te brengen – ziet 
alle pijnlijke herinneringen aan de 
X1-dossiers opgerakeld als hij be-
zoek krijgt van een jonge ambiti-

euze theatermaker die sensatie ziet in deze geschiedenis. 
Na een explosief gesprek blijft op het einde alleen nog de 
waarheid over. Of zelfs dat niet?
Tekst: Yahya terryn & Gilles De Schryver.  
Regie: Yahya terryn.
Dramaturgie: Ellen Stynen. Spel: Rilke Eyckermans, Gilles 
De Schryver, Tom Ternest & Robrecht Vanden Thoren. 
Decor: Luc Cools & Geert Vandewalle.
Lichtontwerp: Geert Vandewalle. Techniek: Dries De 
Wulf.

Tarieven
14 euro (basis),  
13 euro (andersvaliden, 60+),  
12 euro (studenten, -19)

Oproep prospectie jeugdtheater
Ben je tussen 15 en 23 
jaar oud? Wil je mee 
het cultuuraanbod 
voor jongeren bepalen 
in Oosterzele? Je bent 
bereid om een tweetal 
keer per jaar een voor-
stelling (dans, theater, muziek,…) te gaan bekijken? 
Laat het dan snel weten via cultuur@oosterzele.
be of tel. 09 363 83 32 (Els)! Je tickets  zijn gratis 
en je verplaatsingsvergoeding wordt vergoed. Als 
tegenprestatie verwachten we je feedback over de 
voorstelling aan de hand van een invulformulier. 
We komen één keer per jaar samen.
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De jeugd leest niet langer, kritische reflecties bij jongeren 
worden van het wereldwijde web geplukt, musea zijn ar-
cheologische sites. Theater is iets waar je met de school 
naartoe moet … Ontluisterende en onthutsende vaststel-
lingen over ‘de generatie Y’ of ‘de knip- en plakgeneratie’. 
Iedereen aast op de aandacht van jongeren, maar ze lijken 
onbereikbaar. Bibliothecarissen, jeugdconsulenten en an-
dere cultuurwerkers rukken zich de haren uit het hoofd 
als het gaat om het bereiken van jongeren. Dat jongeren 
wel degelijk warm te maken zijn voor cultuur en theater 
bewijst Kevin De Wael, sinds jaren de drijvende kracht 
achter de Oosterzeelse theatergroep NU! We ontmoeten 
Kevin in Den Amb8, waar theatergroep NU! haar nieuwe 
voorstelling voorbereidt. 

Het valt meteen op dat dans en expressie een bijzon-
dere plaats kregen in het repetitieproces.
Kevin: “De voorstelling De (On-)Mogelijke vriendschap 
van Augustijn en Stef van Kopergietery die ik laatst in De 
Kluize zag, inspireerde ons. De groep besloot te experi-
menteren met dans en beweging als vorm van expressie. 
Dans wordt taal en kan een belangrijke meerwaarde ople-
veren voor de voorstelling. Zoals Stef in de voorstelling in 
zijn bewegingen werd geïnspireerd door de kleine Augus-
tijn en uit die inspiratie een choreografie werd geboren, 
zo inspireren de spelers van NU! elkaar. In een tweede 
fase gaan we samen, maar toch apart op zoek naar een 
eigen personage. In een laatste fase ontmoeten personage 
en choreografie elkaar, versmelten ze en tillen ze elkaar 
naar een hoger niveau. Dat is althans de bedoeling (lacht)”.

Je hebt – het wordt een mooie traditie – alweer voor 
een titel gekozen die de interesse aanwakkert: ‘wat 
ik altijd al wilde weten…’. Theatermaakster Sarah 
Moens stelt onomwonden dat ‘alles inspiratie is’. 
Kan je je in die stelling vinden?
Kevin: “Ik kan niet anders dan dat beamen. Zelf zoek ik 
mijn inspiratie altijd bij de spelers van het moment, zij 

inspireren door wie ze zijn, door wat ze beleven en door 
wat hen bezighoudt. Zij sturen het stuk in de richting die 
zij inslaan.”

Wat vind je van de term jongerentheater?
Kevin: “Voor mij betekent het vooral dat het gaat om the-
ater van en door jongeren, de ‘voor jongeren’ vind ik te 
beperkend. Uiteraard is het de bedoeling dat jongeren 
massaal komen kijken, maar niet exclusief.”

Klopt het dat ‘je jongeren moet verleiden om naar 
het theater te komen, ze een reden moet geven om te 
komen omdat theater als medium achterhaald zou 
zijn?’
Kevin: “Klopt als een bus. Theater van en door jongeren is 
een eerste opstap naar theaterbeleving, dat het de drem-
pel naar theater in het algemeen verlaagt, behoeft weinig 
duiding. Sommige jongeren gaan spontaan naar theater, 
velen niet. Vaak geldt - ook voor jongeren - zonder enige 
generatiekloof, dat onbekend onbemind maakt.’
Ondertussen zijn de 14 jonge talenten die de klas van ’14 
van theatergroep NU! uitmaken mee op de grond gescho-
ven. 14 jongeren, tussen 14 en 19 jaar jong, boordevol 
goesting.”

We hadden het net over onbekend en onbemind. Wat 
maakt dat iedereen naar de volgende voorstelling 
van theatergroep NU! moet komen?
De acteurs: “Omdat we Nieuw en Uitdagend zijn! We 
brengen net het tegenovergestelde van wat veel leeftijds-
genoten (foutief) verwachten van theater, we zijn hele-
maal niet saai, maar vernieuwend en boeiend. Dat we ons 
niet baseren op voorgekauwde stukken, maar alle vrijheid 
krijgen om datgene wat ons bezighoudt op de planken te 
brengen, is zo verrijkend, voor onszelf, maar ook voor zij 
die komen kijken. En we hopen op veel volk! Dans krijgt 
een bijzondere plaats in het repetitieproces en dat valt 
meer dan goed mee. Wat het gewicht van dans in de uit-

Wat wij altijd al wilden weten…  
over theatergroep NU!
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eindelijke voorstelling zal zijn, valt nog niet in te schatten, 
misschien wordt dat groot, misschien ook helemaal niet. 
We vinden het wel fijn om ons lichaam en de taal ervan te 
ontdekken en dat is hoe dan ook belangrijk voor theater.’

Waar en wanneer kan Oosterzele Nu! aan het werk 
zien?
Kevin: ‘We kozen dit keer voor het wijdse van Den Amb8: 
soberder, maar nog zo uitdagend om met licht en bewe-
ging magie te creëren. Er zijn voorstellingen op 25, 26 

en 27 april; gelet op de intimiteit van de voorstelling en 
daardoor het beperkt aantal plaatsen, zal het belangrijk 
zijn tijdig tickets te reserveren. Verdere info volgt nog via 
de websites en facebookpagina’s van theatergroep NU! en 
GC De Kluize en via mond-tot-mondreclame van de spe-
lers uiteraard.’

Fiscale attesten voor jeugdactiviteiten
De ouders van kinderen geboren in 2002 of jon-
ger ontvangen dit voorjaar automatisch een fiscaal 
attest voor de deelname van hun kind aan grab-
belpas, speelpleinwerking en buitenschoolse kin-
deropvang. Fiscale attesten vanaf 15 euro worden 
automatisch verzonden en zal je tijdig ontvangen 
voor het invullen van je belastingbrief.
Is je kind op kamp geweest met de jeugdbeweging 
(en was hij/zij op dat moment nog geen 12 jaar), 
dan kan je bij de groepsleiding terecht voor een fis-
caal attest.
Nog vragen over het fiscaal attest? Contacteer 
dienst Sport of Kind & Jeugd in de sporthal.  
Tel: 09 362 48 92

Theatermaker Kevin De Wael heeft ondertussen 
vier voorstellingen op zijn curriculum staan en ver-
zamelde met vier jongens en tien meisjes tussen 14 
en 19 de theatergroep NU!-editie 2014 rond zich. 
Tien spelers stonden vorig jaar al op het podium, 
vier 4 zijn nieuw. Theatergroep NU! biedt plaats aan 
jonge theatermakers, maar artistiek leider De Wa-
els aspiraties reiken verder: Kevin heeft ambitie om 
op termijn ook met kinderen (8 – 12 en 12 – 15 jaar) 
aan de slag te gaan, zij het dan op professionele of 
op semiprofessionele basis. Niet vooraleer echter 
een aantal aangegane engagementen na te komen. 
De Wael hoopt einde 2015 de fakkel, deels ook die 
van theatergroep NU! aan een jonge geëngageerde 
opvolger over te dragen, om zo meer tijd te hebben 
om zijn dromen na te streven. In tussentijd kunnen 
geïnteresseerde jongeren nog altijd terecht bij the-
atergroep NU! 

Interesse om het gezelschap te vervoegen? Dan 
kan je Kevin contacteren via kdewael@live.be. 
Lidmaatschap kost 25 euro voor het eerste jaar, 
vanaf het tweede jaar betaal je 15 euro. Voor dat 
bedrag ben je verzekerd en, vooral, lid van de 
Nieuwe en Uitdagende NU!-familie. Je vindt ook 
info via http://theatergroepnu.webs.com/ of via 
de facebook pagina van theatergroep NU!

Terugbetaling kadervorming jeugdwerk
Jongeren die een cursus volgen om het brevet 
‘Animator in het jeugdwerk’ te behalen, kunnen 
onder bepaalde voorwaarden een gedeelte van 
het cursusgeld terugbetaald krijgen. Dien voor 
30 september je attest van deelname volledig 
ingevuld in bij dienst Kind & Jeugd
Meer info? Dienst Kind & Jeugd 
sporthal De Kluize – Sportstraat 5, Oosterzele
Het reglement vind je op www.oosterzele.be/
Vrijetijd/Kinderenenjeugd/Subsidiesensociale 
tarieven

Inschrijvingsdag zomervakantie
Op zaterdagvoormiddag 10 mei 2014 kan je je kind(eren) in het gemeentehuis inschrijven voor de  
activiteiten tijdens de zomervakantie. De uren worden meegedeeld in de zomerbrochure die kort  
na de paasvakantie verdeeld wordt en kan je vanaf dan ook raadplegen op www.oosterzele.be

Na de inschrijvingsdag kan je tijdens de openingsuren van dienst Kind & Jeugd en Sport in de sporthal nog 
inschrijven voor activiteiten die niet volzet zijn. Wil je graag weten voor welke activiteiten er nog plaatsen vrij 
zijn? Bekijk dan de activiteitenkalender op www.studiograbbel.oosterzele.be.
Om in te schrijven voor een sportkamp of grabbelpasactiviteit heb je een grabbelpas nodig. 
Tip: koop op voorhand je grabbelpas in de sporthal!
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Superkinderdag
Kinderen, mama’s, papa’s, grootouders, … duid alvast 
zaterdag 28 juni 2014 in jullie agenda aan want ook dit 
jaar is er opnieuw een Superkinderdag! Een dag boor-
devol leuke workshops en randanimatie voor kinderen 
van 6 t.e.m. 12 jaar. De inschrijvingsdag zal plaatsvin-
den op 13 juni en de flyer met alle info wordt verdeeld 
vanaf eind mei.

superkinderdagsuperkinderdag

Erfgoeddag 2014 
in het Land van Rode met  
als thema Grenzeloos 
Op zondag 27 april is Erfgoeddag aan zijn 14de editie toe! Het thema van 
Erfgoeddag 2014 is Grenzeloos en nodigt uit om te focussen op grens-
overschrijdende dynamieken en de schijnwerpers te richten op roerend 
en immaterieel erfgoed als symbool voor het overstijgen van het eigene, 
het bekende, het afgelijnde en het afgebakende. We laten ons - bewust en 
onbewust - door vele soorten grenzen voorschrijven wie we zijn en wat we 
als ‘van ons’ en ‘eigen’ willen of durven (h)erkennen.

In het Land van Rode kan je heel wat boeiende activiteiten bezoeken. Het 
programma in Merelbeke, Melle en Sint-Lievens-Houtem kan je raadple-
gen op www.erfgoedcelviersprong.be en in de krant van ‘t Rhodeland.

‘Fans of Land van Rode’ 
toont filmpjes waarin nieuwkomers (niet-Belgen) 
vertellen welk cultureel erfgoed hen opgevallen is bij hun 
aankomst in Vlaanderen en meer bepaald in het Land 
van Rode. Grappig & leerrijk!

Waar? GC De Kluize, Sportstraat 3, 9860 Oosterzele  
Wanneer? Doorlopend van 10 -18 uur 

Kindertheater UMM 
voor kinderen van 4 tot 7 jaar

door de Kolonie en Moussem  
om 15 uur in GC De Kluize in Oosterzele

Paul Verrept liet zich leiden door het levensverhaal van 
de legendarische zangeres Umm Kulthum, een excen-
trieke persoonlijkheid die met haar zoetgevooisde stem 
nog steeds vele harten weet te raken. Hij portretteert haar 
als klein meisje dat ondanks felle tegenstand kiest voor 
haar grootste passie: zingen. Thaïs Scholiers kruipt in 
de huid van deze grootse diva en inspireert al zingend en 

spelend kinderen van overal. Over het verhaal wordt een 
vurige saus van Arabische klanken gegoten, samengesteld 
door Bo Spaenc en Osama Abdulrasol. Samen nemen ze 
een heel arsenaal van instrumenten ter hand, van allerlei 
orgeltjes en percussie tot de zangerige oed en de qanûn. 
Verder in het team van UMM: Benjamin Van Tourhout 
die regisseert, Filip Peeters voor de poppen, Steven Brys 
voor de vormgeving, Viola Vandomme voor de kostuums 
en Taha Adnan die een voorbereidende gedichtencyclus 
schreef. 

De voorstelling duurt ongeveer 40 min. en wordt onmid-
dellijk gevolgd door een educatieve mini-workshop waar-
in de kinderen worden uitgenodigd om met de spelers in 
interactie te gaan (duur ca. 10 min.). Bij de voorstelling 
hoort een mooi boekje met cd, om thuis na te genieten 
van deze voorstelling.

Waar? GC De Kluize, Sportstraat 3, 9860 Oosterzele
Wanneer? Om 15 uur, reserveren verplicht. 

Meer info over de tarieven en hoe tickets te reserve-
ren op pag. 16

Activiteiten in Oosterzele 



Laat gratis je fiets graveren
Ook in 2014 kan je op verschillende momenten gratis 
je fiets laten graveren door een vrijwillige medewer-
ker van Zonale Misdrijf Preventie Oosterzele (ZMPO). 
Breng zeker je identiteitskaart of SIS-kaart mee want 
de vrijwilliger heeft je rijksregisternummer nodig 
voor de registratie.
- zaterdag 12 april van 9.30 tot 11.30 uur 

politiekantoor Oosterzele
- zaterdag 10 mei van 9.30 tot 11.30 uur 

politiekantoor Oosterzele

Meer info: André Thienpont 
tel. 0476 50 66 49 of 09 362 63 10

Nieuws uit de GROS
De levensomstandigheden van kinderen in Noord-Oeganda 
zijn schrijnend (misbruik, ontvoeringen, …) Onderwijs is 
de beste manier om de kinderen te rehabiliteren en te re-
integreren in de samenleving. Met dat doel werd in 2000 de 
vzw Sponsoring Kinderen Oeganda opgericht. De Ge-
meentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking draagt 
financieel zijn steentje bij; in ruil daarvoor zetelt iemand van 
de vzw mee in de GROS. Het begon met het financieren van 
de studies van 25 ex-kindsoldaten. Dankzij allerlei solidari-
teitsacties in Belgie en Nederland kon de vzw al meer dan  
3 300 ex-kindsoldaten naar school laten gaan. Het schoolgeld 
wordt rechtstreeks gestort aan de scholen in Noord-Oegan-
da. Daarnaast krijgt elk kind per trimester een schoolpakket.

Meer weten? www.childsoldiers.net

Gewijzigde reglementering 
bouwaanvragen
Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2014 moet 
elke nieuwe woning in Vlaanderen een min. hoeveel-
heid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Die 
verplichting is geïntegreerd in de energieprestatie-
regelgeving (EPB). Daarnaast wordt ook het E-peil 
aangescherpt. Wie van plan is om te bouwen,  
kan voor meer info terecht bij zijn architect.  
Op www.energiesparen.be vind je ook meer info.

Biometrische paspoorten
Sinds 14 januari levert Gemeente Oosterzele het bio-
metrisch paspoort af. Vanaf nu zal je bij het aanvragen 
van je reispas dus je handtekening met een speciale pen 
moeten zetten (digitaal), moet je je vingerafdrukken 
laten scannen en een goede pasfoto afleveren. De foto-
grafen werden door de gemeente en hun beroepsorga-
nisaties op de hoogte gebracht. Deze wijziging komt er 
nadat de federale overheid besliste om het biometrisch 
paspoort in te voeren in navolging van een Europese 
verordening.

Sluitingsdagen gemeente-
lijke en OCMW diensten
De gemeentelijke en OCMW diensten zijn gesloten op 
volgende dagen
- Paasmaandag 21 april
- feest van de arbeid: donderdag 1 mei
- brugdag: vrijdag 2 mei (OCMW geopend)
- O.L.H.-Hemelvaart: donderdag 29 mei
- brugdag: vrijdag 30 mei (OCMW geopend)

Het digitaal loket op www.oosterzele.be blijft steeds 
geopend.

KORTJES

Papierinzameling:  
goed samenbinden!

Bij slecht en nat weer gebeurt het dat het pa-
pier dat je aanbiedt voor de inzameling weg-
waait. Het is een hele en vervelende opgave om 
dat weggewaaide papier op te ruimen. Daarom 
deze oproep om je aangeboden papier stevig sa-
men te binden met plakband of touw

Uit de gemeenteraad
In het vorige magazine kondigden we een wissel aan bij de 
Groen!-raadsleden. In dat artikel kon de indruk ontstaan dat 
Groen! één raadslid in de gemeenteraad heeft; er zijn echter 
twee raadsleden voor Groen!, twee voor NV-A, 13 voor CD&V, 
zes voor Open VLD plus en één onafhankelijk raadslid.
De volledige samenstelling vind je op www.oosterzele.be.
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Zitdag belastingen
Hulp nodig bij het invullen van je belastingaan-
gifte? Noteer alvast zaterdag 20 juni in je agenda. 
In de voormiddag komen dan twee medewerkers 
van FOD Financiën langs in het gemeentehuis om 
je te helpen bij het invullen van je aangifte. In het 
volgende magazine lees je wat je allemaal moet 
meebrengen.

Afscheid van  
twee sportfiguren
Begin 2014 moesten we afscheid 
nemen van Marc De Corte en Fernand 
Stevens; twee inwoners met een groot 
hart voor sport. Beiden hebben ze elk 
op hun terrein heel wat verdienste. 
Marc als langdurig sponsor van plaat-
selijke voetbalclubs en Fernand als 
meervoudig Belgisch kampioen tafel-
tennis bij de andersvaliden, deelnemer 
aan de paralympics, een wereldtitel in 
1966, nationaal trofee voor sportver-
dienste als andersvalide. Tijdens het 
gemeentelijk sportgala van 2008 werd 
Fernand ook gelauwerd met de trofee 
‘sportcarrière’. Oosterzele bedankt 
beiden oprecht voor hun jarenlange 
sportieve inzet.

Herdenking Wereldoorlogen
In samenwerking met Vlamo (Vlaamse amateurmu-
ziekorganisatie), WAK (Week van de Amateurkunsten) 
en UITagenda Groote Oorlog nemen KMV Voor God en 
Vlaanderland, de sympathisanten van de NSB en Ge-
schiedkundige Kring WWOO deel aan de Last Post.

Op zaterdag 3 mei brengen ze hulde aan de gesneuvelde 
soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Ze blazen de Last 
Post op het Marktplein van Scheldewindeke om:
• 16 uur op de calvarieberg op de begraafplaats
• 16.15 uur aan het graf van Lt John Douglas Lightbody
• 16.30 uur aan het oorlogsmonument

Op zaterdag 17 mei wordt in Gijzenzele WOII herdacht. 
De plechtigheid start om 10 uur met koffie in de kerk, om 
11 uur een gebedsdienst en om 11.30 uur een plechtig-
heid aan het monument. In de namiddag om 16 uur is er 
dan de plechtigheid aan het monument in Gijzenzele.

Iedereen is van harte welkom bij beide herdenkings-
momenten.

Films uit de oude doos bij de 
seniorenraad
Op maandagnamiddag 7 april projecteert de Senioren-
raad om 14 uur in GC De Kluize De Witte. Na de film volgt 
koffie met taart. Grootouders kunnen hun kleinkinderen 
meebrengen; zij krijgen chocomelk bij de taart. Kostprijs: 
4 euro/persoon. Kaarten zijn t.e.m. 2 april te koop in De 
Kluize, de bibliotheek en bij de seniorenverenigingen.

Meer info op www.oosterzele.be

Valpreventie
jaarthema in Oosterzele
Van 21 tot 27 april vindt opnieuw de week van de valpre-
ventie plaats. In Oosterzele wordt er gedurende het hele 
jaar aandacht besteed aan het thema. Zo komt op 20 mei 
om 14 uur een ergotherapeute heel concrete tips geven 
over valpreventie, de gevaren van vallen uitleggen, … De 
namiddag staat open voor iedereen met interesse maar 
richt zich hoofdzakelijk op senioren & mantelzorgers. 
Later dit jaar worden nog activiteiten gepland; je leest er 
meer over in de volgende edities van dit magazine.

Theaterzaal GC De Kluize – toegang: 3 euro/persoon, 
koffie en taart inbegrepen. Kaarten t.e.m. 14 mei in het 
OCMW.

Bedankt!
Ieder jaar organiseert de Gemeente Oosterzele een bedankingsetentje 
voor de hulpdiensten. Dit jaar vond dat plaats op 24 februari.
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Contacteer ons

voorzitter gemeenteraad  
Jean-Marie De Groote
tel. 0477 55 71 97 - jmdg@telenet.be

burgemeester Johan Van Durme
Algemeen beleid - Politie - Burgerlijke 
Stand & Bevolking - Personeel - Lokale 
economie - Toerisme
tel. 09 362 00 10 - 0477 62 00 99 
johanvandurme@skynet.be
spreekuur in het gemeentehuis:  
maandag van 19 tot 20.30 uur,  
woensdag van 9.30 tot 10.30 uur  
of na telefonische afspraak

schepen Christ Meuleman
Openbare werken - Energiebeleid &  
Nutsvoorzieningen - Mobiliteit & Verkeer
tel. 0497 48 08 51 
christ.meuleman@skynet.be

spreekuur in het gemeentehuis:  
maandag van 18.30 tot 20 uur

schepen Marleen Verdonck
Onderwijs, Cultuur, Erfgoed, Senioren,  
Gezins- en kinderopvangbeleid
tel. 0474 68 60 65
marleen.verdonck@hotmail.com
spreekuur in het gemeentehuis:  
maandag van 18 tot 20 uur

schepen Wilfried Verspeeten
Openbaar groen, Kerkhoven,  
Feestelijkheden & Markten, Sport
tel. 0497 94 53 98
wilfried.verspeeten@hotmail.com
spreekuur in het gemeentehuis:  
maandag van 18 tot 20 uur

schepen Hanna Courtijn
Jeugdzaken, Communicatie & ICT,
Ontwikkelingssamenwerking
tel. 0492 65 34 98 
hanna.courtijn@oosterzele.be
spreekuur in het gemeentehuis:  

op afspraak

schepen Jan Martens
Financiën, Milieu-, Afval- & Duurzaam-
heidsbeleid, Gebouwen (AGB),  
Jumelages, Sociale Veiligheid
tel. 09 362 74 33 
jan.martens@oosterzele.be
spreekuur in het gemeentehuis:  
op afspraak

schepen /ocmw-voorzitter Els De Turck
OCMW
schepenbevoegdheden: Ruimtelijke 
ordening, Stedenbouw, Milieuvergunning, 
Huisvesting, Land- en tuinbouw
tel. 0496 58 54 27 
de.turck.els@telenet.be
spreekuur in het gemeentehuis:  
maandag van 18 tot 20 uur of op afspraak

Gemeentesecretaris Borchert Beliën
afspraak via dienst Secretariaat en  
onthaal: tel. 09 362 50 09
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Welke diensten van de  
brandweer zijn gratis en  
welke zijn betalend?

De brandweer is er niet alleen bij brand en ontploffingen maar ook voor 
problemen met gevaarlijke stoffen, het verwijderen van wespennesten, 
… Een deel van de dienstverlening van de brandweer gebeurt gratis; voor 
bepaalde diensten moet je een retributie betalen. 

Het verwijderen van wespennesten gebeurt gratis.
Normaal tarief: van maandagochtend 0 uur tot vrijdagavond 24 uur. 
Weekendtarief: van zaterdagochtend 0 uur tot zondagavond 24 uur.  
Op wettelijke feestdagen wordt het weekendtarief aangerekend.

Tarief

Personeel en materiaal Normaal Weekend

Werken in regie:

basistarief: inzet van 2 personeelsleden  
met een voertuig (de eerste 2 uren)

150 euro 250 euro

voor elk begonnen bijkomend uur 75 euro 125 euro

Supplementen bovenop het basistarief:

voor elk bijkomend  
personeelslid/begonnen uur

25 euro 50 euro

inzet elevator/ladderwagen  
per begonnen uur

50 euro 150 euro

Inzet van een tankwagen voor het leveren van water: 

8 000 liter voor de eerste levering 150 euro 250 euro

per aansluitende bijkomende levering 75 euro 125 euro

Opruimen openbare weg in regie in regie

Leegpompen kelder,  
niet bij wateroverlast

in regie in regie

Alarminstallaties

uitschakelen inbraakalarminstallatie: in regie in regie

Loos branddetectie-alarm

eerste alarm gratis gratis

elk alarm binnen een periode van 12 
maanden na het vorige eerste alarm

250 euro 400 euro

brandwacht in regie in regie

materiaal prijs

Salvage - Steunvijzels:

De eerste 30 dagen en mits terugbren-
gen uiterlijk 8 acht dagen nadien

gratis

daarna worden ze als verloren be-
schouw en is een vergoeding per stuk 
verschuldigd

65 euro

Slangen

De eerste 30 dagen en mits terugbren-
gen uiterlijk 8 acht dagen nadien

gratis

daarna worden ze als verloren be-
schouwd en is een vergoeding per stuk 
verschuldigd

100 euro

balken: worden als verloren beschouwd 
- per begonnen meter

5 euro

dekzeilen: worden als verloren be-
schouwd – per begonnen m²

3 euro

platen (1,25 x 2,50m): worden als verlo-
ren beschouwd - per stuk

25 euro

Perslucht (geen zuurstof)

hervullen van luchtflessen t.b.v. derden 
max. 7 liter, per fles

15 euro

reinigen persluchtmasker 25 euro

testen van toestel en ontspanners  
(per vest)

25 euro

zandzakjes (niet bij wateroverlast): 
worden als verloren beschouwd - per 
zandzakje, ongevuld

1 euro

gebruik/leveren van producten andere 
dan brandstof (water, schuimvloeistof, 
CO², …-

volgens 
kostprijs

Brandweer contacteren? Voor dringende zaken bel je 100  
of 112. Voor minder dringende gevallen (bv. verwijderen van 
wespennest) bel je 09 210 59 81 (brandweer Merelbeke).
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Meldingskaart
Oosterzele
Met deze kaart kun je problemen melden die 
betrekking hebben op het straatbeeld.  

Kruis het probleem aan.

Geef zo mogelijk de exacte locatie aan
(vb. huisnummer)

Toelichting  

Je persoonlijke gegevens

Naam

Voornaam  

Adres   

Telefoon/gsm

e-mailadres  

 geurhinder
 zwerfvuil
 sluikstort
 rijweg
 beplanting
 parkeren
 lawaaihinder
 ongedierte

 fietspad
 onkruid
 snelheid
 hondenpoep
 voetpad
 speelplein
 verkeersbord
 verkeerslicht

 andere

Stuur deze meldingskaart onder gesloten omslag naar gemeente 
Oosterzele, Dorp 1, 9860 Oosterzele.

Anonieme meldingen worden niet behandeld.



Het gemeentebestuur zoekt voor de komende zomermaanden

3 jobstudenten 
Sportdienst - één voltijdse technisch/administratieve jobstudent

Wil je meewerken aan een uniek theaterproject op een 
bijzondere buitenlocatie in Oosterzele? Een project rond 
verbondenheid waarin je de rol van je leven kan spelen, nl. die 
van jezelf? Jelle De Grauwe, regisseur, dramadocent en student 
KASK, zoekt minimum 100 figuranten (onder wie ouder/kind 
duo’s) voor een beeldende, woordeloze en fysieke voorstelling 
die plaatsvindt eind september 2014.

Oproep volksvergadering DAAR

Benieuwd, twijfels, meer weten? Mail naar 
locatieprojectdaar@gmail.com of kom eens luisteren tijdens 
de volksvergadering op woensdag 2 april om 19 uur in 
Den Amb8, Lange Ambachtstraat 42, Oosterzele.

Taken:
• toezicht
• assistentie tijdens sportkampen
• administratie (sportkampen, opmaken kalenders, …)
• onderhoud (schoonmaak) kleedkamers, burelen en 

sportzalen
• algemene werking sportdienst

Kwalificaties en profiel: 
Er zijn geen specifieke kwalificaties. Een student in een 
studierichting LO of sportmanagement beschikt wel over 
een extra troef.
Wij zoeken een student die sportminded is, flexibel is 
ingesteld, die zowel zelfstandig als in teamverband kan 
werken en die zin voor initiatief heeft. Een basiskennis 
van Microsoft Office-toepassingen is vereist.

Het Vinkemolentje: twee voltijdse jobstudenten (juli en augustus)
Buitenschoolse kinderopvang
Taken: toezicht en begeleiding van kinderen in de buitenschoolse kinderopvang
Kwalificaties: 20 jaar worden in 2014 - ervaring in jeugdwerk en/of student in pedagogische richting

Het gemeentebestuur vindt het noodzakelijk zo veel 
mogelijk een beroep te doen op relevant gekwalificeerde 
jobstudenten d.w.z. studenten die studies hebben 
aangevat die op termijn tot de nodige kwalificaties 
leiden. Om zo veel mogelijk studenten een kans te 
bieden om een vakantiejob bij het gemeentebestuur uit 
te oefenen, kan een student maximaal twee vakanties 
worden aangeworven.

Alle kandidaturen worden gestuurd naar het college 
van burgemeester en schepenen,  
Dorp 1 in 9860 Oosterzele en dit ten laatste op 15 
april 2014 (verzendingsdatum geldt). 
Meer info? dienst Personeel & Organisatie (09 363 99 
54 of  09 363 99 55 - personeel@oosterzele.be).
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