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Beste inwoners
Mensen zijn dikwijls nog terughoudend als het gaat over hulp vragen bij het 
OCMW. Het Oosterzeelse OCMW doet echter veel meer dan louter de wette-
lijk verplichte taken zoals lee�loon, �inanciële steun, asielzoekers, …
Met een budget van 1 083 000 euro wil het OCMW een maximale dienstver-
lening bieden aan elke Oosterzelenaar die dat nodig heeft. Die middelen wor-
den op verschillende manieren besteed. Een misverstand bij velen is dat een 
groot deel van het budget aan het betalen van lee�lonen wordt besteed. Dat is 
niet zo: op jaarbasis ontvangen slechts een 15 à 20-tal inwoners een lee�loon 
omdat we voortdurend aandacht besteden aan de arbeidsactivatie zonder te 
vergeten dat tewerkstelling niet voor iedereen haalbaar is.

Verder besteedt het OCMW de nodige tijd en aandacht aan volgende zaken:
- Omdat het inkomen van sommige inwoners te laag is om een menswaar-

dig leven te kunnen leiden, geeft het OCMW hen �inanciële steun.
- Het OCMW heeft een vijftal dossiers voor asielzoekers en heeft ook een 

lokaal opvanginitiatief van twee appartementen en één studio.
- Via de erkende dienst voor schuldhulpbemiddeling begeleidt het OCMW 

30 à 40 gezinnen of personen en helpt hen om hun huishoudelijke �inan-
ciën te beheren.

- Samen met Eandis en TMVW belegt het OCMW ieder jaar een vijftal 
lokale adviescommissies om wanbetalers de mogelijkheid te geven een 
schorsing te vermijden en een minimale levering van elektriciteit, aardgas 
en water te garanderen.

- Ieder jaar kent het OCMW ongeveer driehonderd federale stookolie-
premies toe voor een totaal bedrag van 35 000 tot 40 000 euro.

- In Oosterzele zijn twee noodwoningen ter beschikking voor inwoners die 
getroffen worden door storm, brand, partnergeweld, …

- Ongeveer tweehonderd inwoners maken gebruik van de poetsdienst en 
klusjesdienst.

- Ieder jaar bezorgt het OCMW 20 000 warme maaltijden aan huis.
- In de uitleendienst zijn 49 personenalarmtoestellen beschikbaar.
- Meer dan 40 000 euro wordt uitgekeerd aan mantelzorgtoelagen.

Het OCMW is er niet enkel voor mensen die het omwille van bepaalde om-
standigheden (tijdelijk) minder goed hebben maar ook voor bepaalde doel-
groepen in de gemeente. Over de werking van de dienst Gezinszorg en de 
minder mobielen centrale kan u verder in dit magazine meer lezen. Het 
OCMW Oosterzele is toegankelijk voor iedereen. Wie bij ons aanklopt, mag 
er zeker van zijn dat we zijn/haar dossier met het nodige respect voor de 
privacy en aandacht voor de persoonlijke situatie van iedere burger zullen 
behandelen. Aarzel dus niet om ons te contacteren.

Els De Turck
voorzitter OCMW
schepen voor Ruimtelijke ordening, Stedenbouw, Milieuvergunning, 
Huisvesting, Land- en tuinbouw

Het OCMW is er voor u

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever: 
Gemeentebestuur Oosterzele, 
Hanna Courtijn,
schepen voor Communicatie
Dorp 1, 9860 Oosterzele

Coördinatie
communicatieambtenaar 
Bianca De Mulder

Vormgeving & productie 
die Keure

Interesse om te adverteren 
of meer vragen? Contacteer 
communicatieambtenaar Bianca 
De Mulder via info@oosterzele.be

Tarieven:
1 pagina: 400 euro btw incl.
½ pagina: 220 euro btw incl.
¼ pagina: 140 euro btw incl.
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Onder deze noemer werkt de Gemeente Oosterzele ver-
der aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage 
wegen. Een trage wegennetwerk is een belangrijke troef 
in het kader van een veilige mobiliteit voor iedereen.

Ondertussen bestaat er al een wenselijkheidskaart van 
het noordelijke deel van Oosterzele (Gijzenzele, Lands-
kouter en Moortsele - projectgebied 1). Deze kaart kwam 
tot stand in samenwerking met Trage Wegen vzw.

Op basis van de wenselijkheidskaart en bijhorende ad-
viesnota zal de Gemeente keuzes maken om voor pro-
jectgebied 1 een ‘Trage Wegen Netwerkkaart’ te rea-
liseren. Om dat te kunnen uitvoeren, moeten eerst een 
aantal prioriteiten gesteld worden. Die prioriteiten gaan 
over het verleggen, aanleggen en herstellen van tracés, 
onderhouden, verfraaien, … van deze wegen.

Voor het zomerverlof start het gemeentelijk overleg Re-
creatief en a(ttra)ctief via de Trage Weg met de inven-
tarisatie van het tweede projectgebied: het deel van 
Oosterzele gelegen ten oosten van de N42, richting Sint-
Lievens-Houtem. Net zoals bij projectgebied 1 starten 
we ook hier met een inventarisatie van alle trage wegen 
in het gebied en dat is best een omvangrijke taak. 

Wij rekenen hiervoor op vrijwilligers die willen helpen 
bij het inventariseren en documenteren van de wegen. 
Wandel je graag en heeft een topokaart voor jou 
geen geheimen? Dan ben jij de geknipte persoon! 
Uiteraard sturen we je niet op pad zonder voorafgaan-
delijke uitleg.

Geef ons een seintje als je graag wil meewerken via 
ronny.meerpoel@oosterzele.be of 09 363 99 35. De 
eerste infovergadering zal plaatsvinden in juni.

In zitting van 30 april 2014 stelde de gemeenteraad een 
retributie vast voor het heraanvragen van de pin/puk-
code voor de elektronische identiteitskaart. De nieuwe 
belasting ging in vanaf 1 mei 2014. Wie nu een nieuwe 
pin/pukcode voor de activering van de elektronische 
identiteitskaart aanvraagt, betaalt daarvoor 5 euro.

Pin- of pukcode verloren of vergeten?
Soms wordt de kaart geblokkeerd bij verkeerd gebruik 
en beschikt de eigenaar van de kaart niet meer over de 
pincode of zijn de pin- en pukcodes onvindbaar. Daarom 
bestaat de mogelijkheid om een herdruk van de pin-
pukcodes aan te vragen bij de Gemeente waar men in-
geschreven is. De nieuwe pin- en pukcodes worden naar 
de dienst Burgerzaken gestuurd, die de aanvrager op de 
hoogte brengt. De aanvrager komt de codes persoonlijk 
a�halen met de eID op zak.

In 2013 waren er 220 aanvragen. De helft van de per-
sonen die een nieuwe code aanvroeg, kwam die nieuwe 
codes echter niet a�halen. Een retributie kan aanzetten 
tot meer zorg voor de codes.

Een aanvraag die de burger zelf doet, blijft een gratis 
alternatief. Het online aanvragen van pin-pukcodes is 
namelijk ook mogelijk via www.ibz.rrn.fgov.be 

Recreatief en A(ttra)ctief via de trage weg

Vanaf nu 5 euro voor het heraanvragen van 
pin- en pukcode eID



Gemeente en FOD Financiën 
helpen bij je belastingaangifte
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De gemeente Oosterzele organiseert i.s.m. de FOD Fi-
nanciën (controle Zottegem 2) een zitdag voor het invul-
len van de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2014 
(inkomsten van het jaar 2013). Deze zitdag zal plaats-
vinden op zaterdag 21 juni tussen 9 en 12 uur in het 
gemeentehuis (Dorp 1, Oosterzele).

Wat breng je mee?
• de papieren aangifte (indien je er een ontvangen hebt 

- ondertekend door beide partners)
• het aanslagbiljet van het aanslagjaar 2013
• alle �iches m.b.t. lonen, pensioenen, werkloosheidsuit-

keringen, uitkeringen in geval van ziekte of invalidi-
teit, vakantiegeld, …

• de attesten i.v.m. al dan niet hypothecaire leningen
• de attesten i.v.m. pensioensparen, levensverzekerin-

gen, …
• het attest i.v.m. dienstencheques
• de attesten i.v.m. kinderopvang
• de bewijsstukken m.b.t. betaalde onderhoudsuitkerin-

gen

• de bewijsstukken (factuur, attest en bewijs van beta-
ling) m.b.t. energiebesparende uitgaven.

• …

Tot uiterlijk 26 juni kan je ook terecht in de kantoren van 
de controle Zottegem 2 – Heilig Hartplein 35, Zottegem: 
elke werkdag van de maand mei van 9 tot 12 uur en elke 
werkdag van de maand juni van 9 tot 15 uur.
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Afdeling Muziek: in Gilo en bibliotheek, 
Stationsstraat 17 en 13 in Scheldewindeke
Afdeling Dans: in Vrije Basisschool, Pelgrim 48, 
9860 Scheldewindeke
www.samwdzottegem.be - 09 364 64 35 - 
oosterzele@samwdzottegem.be 

Dansafdeling
• Dansinitiatie (vanaf het eerste leerjaar): het moment 

om de eerste danspassen te zetten. Leerlingen van 
het eerste en tweede leerjaar leren op een zeer geva-
rieerde manier de bewegingsmogelijkheden van hun 
lichaam te ontdekken en te beheersen. Er zijn heel 
vaak themalessen, er worden echte choreogra�ieën 
aangeleerd, maar ook de persoonlijke ontwikkeling 
van de kinderen is zeer belangrijk. Het is als het ware 
proeven van de verschillende dansstijlen.

• Algemene bewegingsleer en Artistieke training (vanaf 
het derde leerjaar): lessen in klassiek ballet en choreo-
gra�ieën al dan niet gelinkt aan het klassiek ballet, jazz 
ballet, moderne dans, musical, streetdance, ... Bij artis-
tieke training gaat er extra aandacht naar inleving en 
uitstraling en het dansante aspect.

• Hedendaagse dans (vanaf het eerste middelbaar): de 
leerlingen leren om de technieken te versterken en 
ook los te laten. We baseren ons op allerlei stijlen als 
Graham, Cunningham, Horton, … Emotie, verhalende 
achtergrond, abstracte stukken. De leerlingen krijgen 
een heel ruime kijk op de hedendaagse en moderne 
danswereld.

• Klassieke dans (vanaf het eerste middelbaar): tijdens 
deze lessen wordt de al aangeleerde techniek uit de 
lagere graad verder uitgediept. De balletoefeningen 
worden dansanter en nieuwe fysieke uitdagingen pre-
senteren zich. Lenigheid, coördinatie en lichaamsbe-
wustzijn zijn onmisbaar om als een echte balletdanser 
of ballerina te kunnen evolueren.

Onze dansafdeling wordt geleid door leraren met een ba-
chelor in de dans en een professionele lerarenopleiding.

Muziekafdeling (vanaf 8 jaar) 
• Instrumenten: accordeon – altviool – cello – contrabas – 

dwars�luit – fagot – gitaar – harp – hobo – hoorn – 
klarinet – koper – orgel – piano – piccolo – saxofoon – 

 slagwerk – viool – zang
• Algemene muzikale vorming (vanaf het derde leer-

jaar): zingend kennismaken met muziek, ontwikkelen 
van ritmisch gevoel en muzikaal gehoor, noten lezen 
en schrijven, hedendaagse kinderliederen in samen-
zang.

• Samenspel en algemene muziekcultuur (vanaf middel-
bare graad)

Onze muziekafdeling wordt geleid door leraren met een 
master in de muziek en een professionele lerarenoplei-
ding.

Aanbod Stedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans (SAMWD) in Oosterzele



Uit de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Kalender voorjaar 2014
Nog tot half juni vinden de jaarlijkse openbare proeven plaats. De leerlingen leggen deze proeven af in con-
certvorm. Deze concerten zijn voor het publiek gratis toegankelijk.

Ontdekkingstocht
Woensdagnamiddag 18 juni kan je vanaf 13.30 uur op ontdekkingstocht doorheen de Stedelijke Academie 
voor Muziek Woord en Dans: een voorstelling van alle instrumenten in de auditiezaal van de academie, ge-
volgd door een bezoek aan de klassen en de kans om verschillende instrumenten uit te proberen.

Succesvolle verhuis van het �iliaal Oosterzele
In afwachting van de nieuw voorziene accommodatie tussen de bibliotheek en het GILO verhuisde het Ooster-
zeelse �iliaal van de SAMWD terug naar Scheldewindeke:
• GILO Scheldewindeke voor muziek (AMV, AMC, instrument), Stationsstraat 17
• Gemeentelijke Bibliotheek Scheldewindeke voor muziek (Piano), Stationsstraat 13
• Vrije Basisschool Scheldewindeke voor dans, Pelgrim 48
De leerlingen krijgen er les in aangepaste en moderne accomodatie.

Dansvoorstelling Insomnia in GC De Kluize
De dansers uit de SAMWD Zot-
tegem en het �iliaal Oosterzele 
brachten op vrijdag 28 februari 
en zaterdag 1 maart 2014 in GC 
De Kluize de wervelende voor-
stelling Insomnia. Met Insomnia 
namen de leerlingen dans van 
de academie het publiek mee in 
een wereld waarin elke minuut 
en seconde beweging is. Alle 
leerlingen vanaf het tweede 
leerjaar, volwassenen incluis, 
droegen hun steentje bij tot 
deze voorstelling. Ze dansten 
hun dromen en nachtmerries 
tot leven.

6 www.oosterzele.be
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Wie komt er mee buitenspelen
De vele monitoren staan al klaar

Je hoeft je nooit een tel te vervelen
Kusje voor mama en rennen maar

En valt het weer een keertje tegen
Dan trek je jas en laarzen aan
Lekker sjokken door de regen

En met zijn allen door de plassen gaan

Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen van 4 tot 12 
jaar zich uitleven op het speelplein. Onder begeleiding 
van enthousiaste monitoren beleven zij een zeer �ijne 
zomer.

Op volgende data kunnen de kinderen in de namiddag 
naar het speelplein komen:

2 - 4 juli
7 - 11 juli
14 - 18 juli (inclusie week)
4 - 8 augustus (inclusie week)
11 - 14 augustus (inclusie week)
18 - 22 augustus

Er is geen speelpleinwerking op maandag 30 juni, dins-
dag 1 juli en vrijdag 15 augustus. Van maandag 21 juli tot 
en met vrijdag 1 augustus is er ook geen speelpleinwe-
ring. Dan is de sporthal gesloten.

En vergeet niet: ook kinderen met een beperking zijn 
welkom.

Meer info: www.kriebelplezier.be

Speelpleinwerking 
tijdens de zomer-
vakantie van 2014



Aan de slag met de 
Android-tablet
Misschien ben je van plan een tablet aan te schaf-
fen. Of misschien heb je er pas een gekocht. Maar 
hoe werkt alles nu precies? Kan je er ook een printer 
op aansluiten? Wat zijn apps en hoe krijg je ze op je 
toestel? In deze korte cursus ga je zelf aan de slag met 
een android-tablet en kan je zelf ervaren of het iets 
voor jou is. We stellen tablets ter beschikking om mee 
te oefenen maar je mag ook je eigen tablet meebren-
gen als je er een hebt.

19, 21, 26, 28 augustus & 2 en 4 september 
2014: telkens van 13.30 tot 16 uur
Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, Oosterzele
60 euro/12 euro - begeleiding door Wouter Eycker-
man 
i.s.m. Route 42 & Vormingplus Vlaamse Ardennen-
Dender
Inschrijven via Vormingplus (054 41 48 02 of 
www.vormingplus-vlad.be) - code 14130OZ

Introductie in 
boeddhistische meditatie
(Mieke de Lauré, Jan Deckers) 

Meditatie is een belangrijk onderdeel van het boed-
dhisme. Het helpt je de dingen te ervaren zoals ze 
werkelijk zijn of wijsheid te verwerven. Dat houdt in 
dat je rustiger en meer geconcentreerd leert te zijn. 
Daarnaast verbindt het boeddhisme de beoefening 
van meditatie ook met ethiek. Het heeft hier dan ook 
een speci�ieke en praktische kijk op. Beide facetten 
vormen een onderdeel van deze cursus.

Gedurende vier weken maken twee praktiserende 
boeddhisten van de Triratna Boeddhistische Be-
weging je wegwijs in drie boeddhistische basisme-
ditaties: ademhalingsmeditatie, metta bhavana en 
just sitting. Verder is er ook elke week ruimte voor 
gesprek, uitwisseling over het mediteren en tips voor 
de beoefening thuis.

Vier dinsdagvoormiddagen (10 - 12.30 uur): 
3, 10, 17, en 24 juni
Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, Oosterzele
Standaardprijs: 65 euro/Reductieprijs: 49 euro/Soci-
ale prijs: 32,50 euro
Code: 14120
i.s.m. Triratna Boeddhistisch Centrum Gent vzw
Meebrengen: matje, kussentje en loszittende kledij.

Zomeractie SCHATTEN VAN 
VLIEG 2014
Zoek een schat van Vlieg en ontdek je droomplek!
Straffe speurneuzen opgelet! Vlieg verstopt deze 
zomer meer dan 200 schatkisten in musea, bibs, 
kastelen, op festivalterreinen en nog veel meer leuke 
plekken in Vlaanderen. Ontdek binnenkort waar je 
een schat kan vinden en ga tussen 28 juni en 31 
augustus op schattenjacht.
Ontwerp jij bovendien de strafste droomplek, dan 
bouwt een architect ze na en wel zo groot dat je er 
zelf in past! Doe mee en maak kans op een onver-
getelijk familieweekend of een van de vele andere 
leuke prijzen.

Meer info op www.uitmetvlieg.be/schattenjacht

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

Vormingen in het kader van Mediaroute 42

Binnenkort opnieuw computerinitiaties 
in de bib: zie pagina 18.

8 www.oosterzele.be
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De breimoeders springen in 
de bres voor het OCMW en 
de kinderafdeling van het AZ 
Sint-Lucas

Van 7 tot 15 juni is het 
opnieuw bioweek - De boer-
derij, je nieuwe supermarkt

Al zo’n twee jaar lang - elke 3de woensdag van de maand 
- komen de breimoeders gezellig samen in de bib. Wie al 
eens een steek laat vallen, een beetje hulp kan gebruiken 
of niet goed weet hoe aan iets te beginnen, kan bij ons te-
recht in het breisalon. Onze breimoeders – de breinaal-
den in de aanslag – helpen er met plezier en geven er het 
beste van zichzelf: grappige knuffels, leuke popjes, een 
sjaal van tien meter … de breimoeders draaien er hun 
hand niet voor om!
Met hun creaties willen onze breimoeders graag een 
goed doel steunen. Daarom verenigen ze nu hun krach-
ten ten dienste van het OCMW en de kinderafdeling van 
het AZ Sint-Lucas, voor het breien van mutsen, truien, 
sjaals, …

Hierbij doen we een oproep aan iedereen 
die een eindje wol of knopen, ritsen, … 
kan missen, om dat materiaal aan de bib 
te bezorgen. De breimoeders zullen je er 
heel dankbaar voor zijn!

Biogroenten en –fruit zijn al algemeen verkrijgbaar. In 
de supermarkt kan je al een grote selectie vinden, maar 
veel mensen kiezen ervoor om hun groenten en fruit 
rechtstreeks bij de boer te kopen. Dat kan als lid van een 
Voedselteam, in een hoevewinkel of via groenten- en 
fruitpakketten.
Groenten en fruit kopen in pakketten biedt voordelen 
die voor de consument meteen zichtbaar zijn en dus een 
meerwaarde bieden. Ten eerste is er in deze korte ke-
tenverkoop een direct contact tussen boer en consument 
en zijn er geen tussenhandelaars die de prijs opdrijven. 
Bovendien eet je verse seizoensgroenten uit de streek. Je 
weet waar de groenten gekweekt worden en wordt op 
de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de boer-
derij. Tijdens de opendeurdagen kan je de velden bezoe-
ken en de boeren leren kennen. Tot slot wordt onnodige 
verpakking vermeden, en ook transport wordt tot een 
minimum beperkt.
Maar ook voor de producent heeft het systeem voorde-
len. Zo is hij zeker van zijn afzet en krijgt een eerlijke prijs 
voor zijn producten. Hij kan hiermee rekening houden in 
het opstellen van teeltplannen en indien nodig bijsturen.

Tijdens de bioweek kan je deelnemen aan allerhande acti-
viteiten en heel wat bedrijven bezoeken. Voor deelnemen-
de telers uit onze streek, neem je het best een kijkje op 
de site www.bioweek.be en check je de bioweekkalender.
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Samenwerking Spoorlijncomité – Oosterzele 
voor betere mobiliteit van en naar station

In 2014 zal het Spoorlijncomité Gent-Geraardsbergen - 
een overlegplatform dat het reizen langs deze spoorlijn 
aangenamer wil maken - focussen op Oosterzele. Samen 
met de inwoners van Oosterzele en reizigers die vaak ge-
bruikmaken van de verschillende haltes in de gemeente, 
wil het Spoorlijncomité onderzoeken waar er infrastruc-
turele verbeteringen mogelijk zijn in de stationsomge-
ving. Dat gebeurt a.d.h.v. een vragenlijst.

Het invullen van de vragenlijst neemt slechts 5 à 10 
minuten tijd in beslag maar helpt ons een heel eind op 
weg. Bovendien kan je kans maken op een uitstap met 
overnachting (t.w.v. 100 euro) of een van de Fnac-ca-
deaubonnen ter waarde van 25 euro. Je kan de enquête 
online invullen via http://www.spoorlijncomité.be of af-
halen aan de balie in het gemeentehuis.

De ingevulde enquête kan je gratis bezorgen via de brie-
venbus van het gemeentebestuur Oosterzele (Dorp 1) of 
opsturen (betalend) naar: TreinTramBus vzw - Kortrijk-
sesteenweg 304 in 9000 Gent

Alvast bedankt voor je medewerking!



‘Onze’ master Nele Hillewaere maakte van 25 tot 30 
maart jacht op een podiumplaats tijdens het WK mas-
ters indoor in Boedapest. Woensdag 26 maart verbe-
terde ze in de halve �inalereeksen het Belgisch record 
indoor W50 met 2’31”18! Op 28 maart zette Nele dit 
record naar een heel scherpe 2’27”67 - opnieuw een 
Belgisch record - maar net niet voldoende om 3de te 
eindigen.

Op 29 maart kwamen de reeksen 1 500 m er al aan en 
zondag 30 maart de �inale 1 500 m. De eerste en tweede 
plaatsen waren zo goed als een utopie. Voor die laatste 
medaille bleef de strijd open met vier wedstrijden op 
hoog masterniveau in vijf dagen.

In de �inale 1 500 m haalde Nele opnieuw net niet die 
begeerde en verdiende medailleplaats: dus opnieuw de 
4de plaats met wel opnieuw een goed Belgisch in-
doorrecord erbij: 5’02”80!
Nele is dus teruggekomen met twee 4de plaatsen en 
maar liefst drie Belgische records! Pro�iciat Nele!

Nele Hillewaere/VS: “Ik houd een dubbel gevoel aan dit 
WK over: aan de ene kant heb ik alle redenen om �ier te 
zijn over mijn prestaties, maar anderzijds ben ik toch ont-
goocheld. Uiteraard kan ik niet optornen tegen een Clare 
Elms/Gbr, die zowel op de 800 m (2’21”27) als de 1500 m 
(4’44”89) wereldrecords neerzette, en nuchter bekeken 
maak ik evenmin kans tegen Zo�ia Wieciorkowska/Pol 
(800 m, 2’23”50) of Fiona Mateson/Gbr (1500 m, 4’52”43), 
want voor mij zijn dat de Corinne Debaetsen of Nathalie 
Loubèles van de atletieksport. Maar het is wel zo dat ik 
met mijn chrono op de 800 m (2’27”67) in aanmerking 
gekomen was voor een podiumplaats bij de W45. Daaren-
boven werd ik in de 1500 m voor het brons overrompeld 
door de verbluffend sterk eindigende Wieciorkowska, die 
op 300 m van het einde een kloof van 30 m overbrugde en 
zelfs nog 20 m voor mij uitliep. Ongeloo�lijk, maar helaas 
waar.” (uit: Atletiekleven)

Nele Hillewaere op het Wereldkampioen-
schap masters indoor in Boedapest 
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De Kluize Oosterzele
PROGRAMMA
2014 – 2015

SEPTEMBER 
20/09/2014  | FAMILIETHEATER 8+  
4hoog – Kriep 
25-28/09/2014 | THEATER OP LOCATIE  
Corpus Ca. – DAAR

OKTOBER 
8/10/2014  | COMEDY   
Veerle Malschaert - Ecodiva
19/10/2014  | APERITIEFCONCERT  
Katrien Verfaillie en Emile Verstraeten – 
Pigeon on piano
29/10/2014  | JEUGDFILM 6+  
Ernest en Celestine
31/10/2014  | THEATER/HUMOR  
Action Zoo Humaine – Flandrien

NOVEMBER 
7/11/2014  | MUZIEK  
Esmé Bos – Nachtegaal *avant-première*
16/11/2014  | THEATER/HUMOR  
Warre Borgmans – Eindelijk! Hamlet
19/11/2014  | COMEDY   
Henk Rijckaert – De fun, de hits *try-out*
21/11/2014  | THEATER 
Tom Struyf – Vergeetstuk 
23/11/2014  | EXPO opening  
Verdronken herinnering – Kunst en herinnering  
in het verdronken land van Moortsele

DECEMBER 
5/12/2014   | COMEDY 
Han Solo – Bedankt 
7/12/2014   | FAMILIETHEATER 5+   
Riet Muylaert – Een rugzakje verdriet *kluizezondag*
11/12/2014  | MUZIEKTHEATERSHOW  
Belpop Bonanza Bis 
13/12/2014  | WERELDMUZIEK  
Orchestre International du Vetex – 
Rumbabalkanika 
27/12/2014  | MUZIEK OP LOCATIE  
Lieven Tavernier en United Brass Band – 
Fanfare van honger en dorst

JANUARI  
11/01/2015  | APERITIEFCONCERT  
Andy Sergeant & friends – Wintertime Music
23/01/2015  | THEATER 
Ultima Thule – Nerf

FEBRUARI 
7/02/2015 | THEATER OP LOCATIE  
Compagnie Cecilia (Johan Heldenbergh en Mieke 
Dobbels) – Soldaat-facteur en Rachel 
8/02/2015 | FAMILIETHEATER 5+  
Arthur Geesing – Wolfje *kluizezondag*
12/02/2015 | MUZIEK 
Pascale Platel, Wigbert, Senne Guns, Axl 
Peleman en Ron Reuman – Schoolgaande jeugd 
*avant-première*
18/02/2015 | JEUGDFILM 6+  
Belle en Sebastiaan 
20/02/2015 | FAMILIETHEATER 6+  
Els Trio – Kikkerkus 
21/02/2015 | COMEDY 
William Boeva – Megalomaan

MAART 
 1/03/2015 | THEATER 
Het gevolg (Jo De Meyere en Sofie Palmers) – 
Petrus en den doodendraad
14/03/2015 | DANS  
Jan Martens – Sweat baby sweat
20/03/2015 | CABARET/HUMOR 
Nele Bauwens – Ik moet beter luisteren
22/03/2015 | APERITIEFCONCERT 
Jan Lust – Pianorecital Bach

APRIL 
2/04/2015  | CABARET 
Mich Walschaerts – Duizend man sterk
4/04/2015 | CABARET OP LOCATIE 
Wim Claeys – De zwanenzang van Karel Waeri
11/04/2015 | SPEKTAKEL 11+  
Percussive – iDrum! Het humoritmisch spektakel
24/04/2015 | MUZIEK NEDERLANDSTALIG  
Hannelore Bedert – Iets dat niet komt 

MEI 
8/05/2015 | CABARET/HUMOR  
Lankmoed – Stilt
12/05/2015 | DANS   
Saïdjah Galo – Flamenco ‘La Zambra’

Gemeenschapscentrum 

www.gcdekluize.be

INFO
reservaties@oosterzele.be  
Tel. 09 363 83 30

Nieuw seizoen De Kluize 2014 - 2015



Huiskamervoorstellingen
Dit seizoen brengt dienst Cultuur theater 
en muziek bij je thuis in de vorm van een 
aantal huiskamerconcerten en –voor-
stellingen. Het opzet is eenvoudig: een 
warme, huiselijke setting, artiesten op 
schoot en veel ruimte voor ontmoeting.
Er worden een minimum aantal voor-
waarden opgelegd: je stelt ‘een podium’ 
ter beschikking (je huiskamer, een 
zolderverdieping, een schuur, …) die 
ruimte biedt aan minstens 25 personen, 
15 gasten worden door de gastheer en/of 
–vrouw uitgenodigd, de overige plaatsen 

worden ingevuld door geïnteresseerde Oosterzelenaren, 
die hun plaatsje reserveren via dienst Cultuur. Dienst 
Cultuur betaalt de kosten voor de organisatie.

Interesse? Neem contact op met dienst Cultuur in GC De 
Kluize of lees het in de nieuwe seizoensbrochure!
Praktisch: hou de website www.gcdekluize.be in de gaten 
voor de data en locaties van de huiskamerconcerten of 
abonneer je op onze nieuwsbrief (onderaan homepagina 
website) als je als eerste op de hoogte wilt zijn. Een 
kaartje voor een huiskamerconcert kost 5 euro.

theater Sarah Moens – Niks aan de hand
muziek Modern Art
muziek Captain Ego & The Nightshift Volunteers
theater Leen Roels – Geachte,

Het programma 2014 - 2015 is bekend en de seizoens-
brochure is beschikbaar! Je kan jouw exemplaar a�halen 
in het GC, het gemeentehuis, de bib, de sporthal of bestel-
len via reservaties@oosterzele.be. Je kan het programma 
ook rustig online bekijken via www.gcdekluize.be.

Op dinsdag 3 juni start de abonnementenverkoop. 
Je kan die dag tussen 18 en 21 uur terecht in De 
Kluize met al je vragen over de programmatie 2014 
- 2015 en/of om je favoriete voorstellingen in een 
uiterst voordelige abonnementsformule te reserve-
ren. De losse en online ticketverkoop start vanaf 
maandag 9 juni om 8.30 uur.
Meer info? reservaties@oosterzele.be - 09 363 83 30 
of breng ons een bezoekje! Wij zijn alle dagen open 
van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur, ook op 
maandagavond van 18 tot 20 uur. Op vrijdagnamid-
dag zijn we gesloten. Je kan ons vinden op de eerste 
verdieping van GC De Kluize, Sportstraat 3.

Wij beschikken niet over bancontact. Ons vernieuwd 
online reservatiesysteem laat wel toe om je tickets 
(met genummerde zitplaatsen) volledig autonoom 
vanop je pc in te boeken!

Wil je meewerken aan een 
uniek theaterproject op een 
bijzondere buitenlocatie in 
Oosterzele?

Het theatercollectief Corpus Ca. uit Gent en GC De Kluize 
bieden je de kans om onder leiding van een professioneel 
regisseur, samen met professionele acteurs en dorps-
genoten je eerste stappen in theater te drukken (en dat 
mag je letterlijk nemen) of er een vervolg aan te breien …
DAAR wordt een theaterproject over de vitale noodzaak 
om voortdurend in beweging te blijven en onderweg te 
zijn, over de kracht van menselijke verbondenheid en het 
belang van het collectieve ritueel waarin inwoners van 
Oosterzele en omstreken de ‘hoofdrol’ spelen.

Gezocht: 100-tal spelers!
Regisseur Jelle De Grauwe en GC De Kluize zoeken 
een 100-tal ‘spelers’ uit Oosterzele en omstreken, bij 
voorkeur ouder/kind duo’s, maar ook individuen zijn 
welkom. De ‘acteurs’ spelen geen rol, maar zullen in de 
voorstelling ‘zichzelf’ zijn.
Ben je tussen 8 en 99 jaar, ben je op zoek naar een 
hartverwarmende ervaring op een unieke speellocatie en 
heb je goesting om mee te werken aan dit project? Meld 
je dan aan via locatieprojectdaar@gmail.com of loop 
gewoon eens langs in De Kluize. Daar kan je terecht met 
al je vragen. Theaterervaring is niet (!) noodzakelijk.

Speeldata en locatie
DAAR speelt op 25, 26, 27 en 28 september 2014 bij 
valavond op een aparte buitenlocatie in Oosterzele. Het 
eerste ontmoetingsmoment is gepland op zondag 22 
juni van 14 tot 17 uur in Den Amb8, Lange Ambacht-
straat 42.

Meer info? Jelle De Grauwe (Corpus Ca.) via 
locatieprojectdaar@gmail.com of Els Van Nieuwenhove 
(GC De Kluize) via els.vannieuwenhove@oosterzele.be 
of 09 363 83 30.
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Parkconcerten
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The Fortunate Few 
Donderdag 7 augustus - 20.30 uur 
De Brusselse singer-songwriter Jan-Pieter Delcour brengt 
met zijn groep The Fortunate Few (�inalist Zennetoer en 
popfolio) ‘story pop’ met een heldere, meeslepende sound. 
De liedjes van The Fortunate Few neigen naar ‘sing and 
song’ en dompelen je onder in een wereld van verloren 
onschuld. Soms balancerend tussen stilte en geluid, soms 

lekker ‘groovend’, maar toch 
vooral elke keer weer aan-
grijpend. In december 2013 
bracht de groep hun eerste 
cd uit die werd opgenomen 
in Motormusic. De cd kwam 
er in samenwerking met 
producer Walter Janssens 
en sound-engineer Jasper 
Maekelberg.

Stanton 
Donderdag 21 augustus - 20.30 uur 
(i.s.m. Live in De Klokke)

Met Stanton brengt zanger-gitarist 
Geert Hellings (vaste gitarist van 
o.a. Guido Belcanto, The New Radio 
Kings) een eigen repertoire van sterke, 
stomende, maar ook licht weemoedige 
songs. Inspiratie vond hij zowel in 
traditionele als hedendaagse Ameri-
kaanse rootsmuziek en bij grootheden 
zoals Bob Dylan, Neil Young en Steve 
Earle. In gitaar en stem weerklinken 
echo’s van de rollende roots-blues van 
J.J. Cale, maar ook de rauwe kracht van 
de vroege blueszangers. De debuut-
plaat van Stanton werd geproducet 
door Amerikaans alt-country icoon Jim 
White. In Stanton wordt hij bijgestaan 
door Bert Huysentruyt (drums), Jan 
Blieck (gitaar), Nicolas Rombouts (bas), 
Stoffel Verlackt (gitaar) en Laura Huys-
mans (backing vocals).

Amoy Fanray  
Donderdag 28 augustus - 20.30 uur 
(i.s.m. Speelplein Kriebelplezier)
Afsluiten doen we met talent 
van eigen bodem. Oosterze-
lenaren Jørn Broekaert is sa-
men met Gert De Meerleer, 
Kasper Cobbaert, Guy Kok-
ken en David Van der Kelen 
Amoy Fanray.
Opgericht in 2007 en geïn-
spireerd door drie decennia 
fantastische muziek (Nick 
Cave, Crowded House, Tin-
dersticks, Eels, Mark Lanegan, Radiohead, Midlake, Jeff 
Buckley) kiezen die van Amay Fanray voor jaren van 
noeste repetiekotarbeid. Uit de intense en soms magische 
sessies kristalliseert een unieke, eigenzinnige stijl.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert dienst Cultuur gratis parkconcerten in de pastorietuin van Moortsele. 
Dit jaar gaan we voor drie edities, nl. op donderdagavonden 7, 21 en 28 augustus. De concerten starten telkens 
om 20.30 uur stipt. We slaan één weekje over zodat alle Oosterzelenaren hun krachten kunnen sparen voor 
een bruisende dag en avond. Op 15 augustus vindt immers het tweejaarlijkse Bruisend Balegem plaats. Meer 
daarover op www.bruisendbalegem.be.



Midden 2011 vindt de band de tijd rijp om de plaat te 
maken. Akoestische piano’s en Hammond orgel worden 
opgenomen in de prachtige La Chapelle studio in Waimes, 
de andere instrumenten en zang in The Sound Cabine, de 
huisstudio van producer Dejongh.

Een jaar later zijn de opnames en de mixing klaar en trekt 
de band naar de Sterling Sound studios in New York.
The Mind of Man is een plaat geworden die blijft kleven: 
songs met scherpe kantjes, soms breekbaar en herleid tot 
de essentie, dan weer onstuimig passioneel en met alle 
registers open, maar altijd recht uit de ziel.

15

GROS nodigt 
Lieve Blanquaert uit
Met Birth Day maakte Lieve Blanquaert een schitterende 
en aangrijpende tv-reeks, die getuigde van een sterk 
inlevingsvermogen en heel veel respect en schroom voor 
mensen in andere culturen. Ze bracht met de reeks niet 
alleen prachtige verhalen en beelden van de geboorte van 
kinderen in 14 landen. Ze bracht ook sterk de context en 
de omgeving, waarin de mensen in de reportages leven, 
in beeld en ter sprake en toonde hoe dit het verdere leven 
van kinderen mee bepaalt. Naast de tv-reeks maakte ze er 
ook een boek en een fototentoonstelling over.

Op uitnodiging van de GROS komt ze op 20 juni om 20 
uur in de bib. vertellen over haar reportages en stelt ze 
ook het boek voor (en signeert het voor geïnteresseerden).
Iedereen welkom. Gratis toegang, maar wel inschrijven via 
de bib: Stationsstraat 13, tel. 09 362 81 17 - 
bibliotheek@oosterzele.be

Beleg veilig bij erfgoedbank 
Land van Rode! Denk aan de 
toekomst en laat je erfgoed 
digitaliseren!
De erfgoedcel Viersprong Land van Rode lanceerde de 
erfgoedbank, een digitale beeldbank waarin het verle-
den van Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-
Houtem opnieuw zichtbaar wordt. Heb jij waardevol 
materiaal om op de erfgoedbank te plaatsen? We zijn 
op zoek naar getuigenissen van het verleden van het 
Land van Rode. Origineel beeldmateriaal over vroegere 
brouwerijen en stokerijen, de reuzen van Oosterzele, 
buurtwinkels en cafés die verdwenen zijn, volkssporten, 
het verenigingsleven zijn meer dan welkom.

We brengen de erfgoedbank tot bij jou op maandag 2 
juni. De erfgoedcel komt naar GC De Kluize met twee 
scanners en laptops. We digitaliseren je materiaal 
onmiddellijk zodat je je kostbare herinneringen meteen 
terug naar huis kan nemen. Ga alvast op zoek in oude 
schoendozen, lades of op zolder naar beelden, getuige-
nissen of overblijfselen van het verleden van je regio. 
Het cultureel erfgoed van jouw streek wordt op die 
manier zichtbaar en toegankelijk op www.erfgoedbank-
landvanrode.be.

De erfgoedbankautomaat reist mee!
De mobiele tentoonstellingskast, vormgegeven als 
een geldautomaat, reist rond in het Land van Rode 
en houdt halt in bibliotheken, culturele centra, 
gemeentelijke diensten of andere evenementen. 
In de erfgoedbankautomaat zit een touchscreen 
waarmee je kan surfen op www.erfgoedbankland-
vanrode.be. Zo heb je altijd en overal een zicht op 
het saldo van jouw cultureel erfgoed! De Erfgoed-
bankautomaat staat al klaar in GC De Kluize!

Praktisch
GC De Kluize: Sportstraat 3 in Oosterzele - maandag 
2 juni van 15 tot 18 uur
Mee te nemen: originele oude foto’s, documenten, 
af�iches
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Dienstverlening OCMW Aanleg collector Molenbeek 
Noord Fase 1

Door het aanbieden van diverse dienstverlening wil het 
OCMW Oosterzele ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis laten wonen. Dat gebeurt o.a. via de minder mobie-
lencentrale (MMC) en de dienst Gezinszorg.

De MMC Oosterzele werd in mei 1998 opgericht om 
mensen met verplaatsingsmoeilijkheden toch de nodige 
transportmogelijkheid te bieden. Het gaat om bejaarden, 
personen met een handicap of mensen in een sociale 
noodsituatie die boodschappen willen doen, familie wil-
len bezoeken, naar een hobbyclub gaan, … Het vervoer 
gebeurt meestal om sociale redenen.
MMC heeft een residuair karakter. Er mag voor het ge-
vraagde traject geen openbaar vervoer voorhanden zijn, 
tenzij dat voor de betrokkene niet toegankelijk is omwil-
le van fysische en/of psychische redenen.
In 2013 telde de dienst negen chauffeurs die op vrij-
willige basis het vervoer deden voor 55 leden. Sa-
men hebben ze 1 374 ritten gedaan en 28 800 km 
afgelegd.

De dienst gezinszorg van het OCMW Oosterzele be-
staat sinds 1 januari 1979 en is erkend door het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid. Een dienst gezinszorg 
biedt gebruikers met een verminderd zelfzorgvermogen 
persoonsverzorging en huishoudelijke hulp.
In 2013 telde de dienst acht fulltime equivalent ver-
zorgenden. Zij boden hulp aan 68 gezinnen in Ooster-
zele. De grootste groep gebruikers zijn alleenstaande 
vrouwen boven de 80 jaar. 
De poetsdienst van het OCMW telde vorig jaar 28 
poetsvrouwen. Zij boden hulp aan 197 gezinnen. 
62% van deze gezinnen zijn ouder dan 80 jaar. Zij 
betalen een bijdrage a�hankelijk van het inkomen en 
de gezinssituatie. De gemiddelde bijdrage bedroeg 
vorig jaar 5,25 euro.

Midden juni starten de langverwachte Aqua�inwerken 
in Moortsele en Scheldewindeke. Met deze werken wil 
Aqua�in het afvalwater van Scheldewindeke, Moortse-
le en Oosterzele, dat nu nog in de Molenbeek en in de 
Driesbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet en de 
zuiveringsinstallatie van Scheldewindeke. Het gaat om 
het afvalwater van ongeveer 3 600 inwoners dat bijko-
mend zal opgevangen en gezuiverd worden.
Om dit te realiseren, zullen Aqua�in, TMVW en de Ge-
meente Oosterzele werken uitvoeren in de Poelstraat, 
Vijverstraat, Moortselestraat, Van Thorenburghlaan, 
Meerstraat, Spiegel, Dreef, Tramstraat en Ginstberg.
De effectieve werken starten na het bouwverlof (mid-
den augustus) en zullen zeker 24 maanden duren. Het 
project is opgedeeld in verschillende fasen. In juni zullen 
voornamelijk werken gebeuren op landbouwgronden, 
vanaf augustus worden de Moortselestraat, Tramplein, 
Tramstraat en Rollebaan aangepakt. Op het einde van 
het jaar start de fase van Dreef en Meerstraat.

Voor meer info en inzage van de plannen: 
departement Infrastructuur - Tom Hofman 
tom.hofman@oosterzele.be
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Een goede gezondheid, dat 
wensen we elkaar graag toe

Sinds eind vorig jaar werkt het OCMW Oosterzele 
samen met Logo Gezond+ vzw - een netwerkorgani-
satie regio Gent - waardoor onze gemeente of�icieel 
het label van gezonde gemeente krijgt.

Het is onze taak om mensen te stimuleren gezonder 
te eten, regelmatig te bewegen en te ontspannen, 
niet (meer) te roken, zich op het gepaste tijdstip 
te laten screenen en vaccineren, de woning en om-
geving veilig te houden, kortom er gezonde leefge-
woonten op na te houden. 

Dit jaar werken we rond het thema valpreventie. De 
Week van de Valpreventie vond plaats van 21 t.e.m. 
27 april maar Oosterzele werkt een jaar lang 
rond het thema.

Het doel is sensibilisering en informatiever-
spreiding rond valpreventie. Vele mensen denken 
dat vallen onvermijdelijk bij het ouder worden 
hoort en niet kan voorkomen worden. Dat is een 
misverstand. Niet zo verwonderlijk aangezien onge-
veer één op drie van de 65-plussers en twee op vijf 
van de 75-plussers minimum één keer per jaar ten 
val komt. Soms komt de senior er met de schrik van-
af maar de gevolgen kunnen veel ernstiger zijn zoals 
een heupbreuk waardoor de oudere persoon soms 
zijn zelfstandigheid verliest. Niet alleen de senior 
moet overtuigd worden om actie te ondernemen, 
ook de hulpverleners en iedereen die in contact 
komt met ouderen kunnen het valrisico verkleinen.
Investeren in actief ouder worden, helpt om vallen 
te voorkomen. Onderzoek toont aan dat speci�ieke 
bewegingsoefeningen het evenwicht verbeteren en 
de spierkracht versterken. De algemene doelstelling 
is dan ook ouderen aansporen om zo lang mogelijk 
�it & actief te blijven.

www.ocmwoosterzele.be

Het jaarprogramma ‘Valpreventie’ 
ziet er als volgt uit

1. Verder professionaliseren van het 
personeel van de thuiszorgdiensten
Op 16 juni wordt het personeel van de thuiszorgdien-
sten bewust gemaakt van het belang van val- en frac-
tuurpreventie, gemotiveerd om val- en fractuurpreven-
tie te integreren in de dagelijkse praktijk en het thema 
val- en fractuurpreventie extra in de kijker zetten.

2. Donderdag 26 juni in de namiddag - 
‘Veilig elektrisch �ietsen’
Gratis infosessie ‘Veilig elektrisch �ietsen’ in theorie en 
praktijk + advies voor de aankoop van een elektrische 
�iets.
Doelgroep: Oosterzeelse senioren (max. 30 personen)
Plaats: Sporthal De Kluize, Sportstraat 5
Reserveren: via het OCMW Oosterzele - 09 362 40 30 tij-
dens de kantooruren (gesloten op woensdagnamiddag)

3. Oosterzele daagt Melle uit ‘Wie stapt 
het meest’
Omdat bewegen de belangrijkste valpreventiemaatre-
gel is, zal het personeel van het OCMW en de Gemeente 
het voorbeeld geven. Wij nemen deel aan de Interge-
meentelijke Stappencompetitie 2014. Het Oosterzeels 
personeel daagt het personeel van de Gemeente Melle 
uit om in de periode van 8 september tot 3 oktober 
2014 het meest aantal stappen te bereiken (zowel op 
het werk als privé). Er zal minimum een kwart van het 
personeel deelnemen. Alles wordt gecontroleerd en ge-
registreerd via een stappenteller.

Iedere deelnemer krijgt 100 stappentellers ter beschik-
king. Wie de meeste stappen doet, wint de competitie. 
Gedurende een maand mag de winnaar een wissel-
beker bijhouden tot er een volgende winnaar is en de 
beker naar deze laatste gaat.

4. Donderdag 20 november - 11.30 uur - 
Seniorenfeest
Ieder jaar organiseert de Seniorenraad Oosterzele in de 
maand november een feest van en voor senioren, dit jaar 
gebeurt dat i.k.v valpreventie bij senioren. Vlaams minis-
ter van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeur-
zen daagt alle Vlaamse senioren uit om te gaan dansen.
Doelgroep: Oosterzeelse senioren
Plaats: GC De Kluize, Sportstraat 3
Toegang: 15 euro/persoon voor aperitief, maaltijd, des-
sert, quiz met waardevolle prijzen en dansfeest
Kaarten te bekomen via de seniorenverenigingen van 
Oosterzele vanaf september 2014.
Algemene info via OCMW Oosterzele 09 362 40 30 tij-
dens de kantooruren (gesloten op woensdagnamiddag).



Superkinderdag en 
kinderrommelmarkt 
Zaterdag 28 juni 2014 wordt een bruisende dag 
vol activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar: een 
sprankelende mengelmoes van bijzondere work-
shops en leuke animaties, alles op kindermaat en 
helemaal gratis! 

Voor de vele workshops moet je inschrijven, dat 
kan vanaf 13 juni. Daarnaast kan je gratis spelen 
op de openluchtsite en eens rondsnuffelen op de 
kinderrommelmarkt.

Alle info vind je in de fl yer die we verdelen via de 
scholen en vanaf 26 mei op www.oosterzele.be

Sluiting gemeentelijke 
diensten
De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
- donderdag 29 mei: O.L.H.-Hemelvaart
- vrijdag 30 mei: brugdag (OCMW geopend)
- pinkstermaandag 9 juni
- vrijdag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap
- maandag 21 juli: Nationale Feestdag

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

Binnenkort 
opnieuw in
Computerinitiaties op dinsdagnamiddag of donder-
dagvoormiddag:
- muis en klavier
- windows 8
- word
- internet
- e-mail

Elke workshop duurt twee uur. Inschrijven via ooster-
zele@bibliotheek.be, 09 362 81 17 of aan de balie. De 
enige voorwaarde om deel te nemen = lid zijn van de 
bib. Het lidmaatschap is gratis.

KORTJES

Je kind en gamen: 
hoe ga je ermee om?
Internet en online games maken deel uit van de leefwe-
reld van elk kind. In de folder ‘mijn kind en gamen’ van 
de Vereniging voor Alcohol en Andere Drugproblemen 
(VAD) vind je meer info over vaak gestelde vragen rond 
gamen. Je vindt de folder via http://www.vad.be/materi-
aal/folders�lyers/mijn-kind-en-gamen-de-meest-gestel-
de-vragen.aspx?from=1196 .

Voor professioneel advies of een gesprek kan je terecht 
bij Drugpunt Rhode en Schelde: christophe.vanhuyse@
drugpunt.be of rhode-schelde@drugpunt.be - 0473 65 
65 95.
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De vakantie komt eraan … 
Kom dus tijdig langs in het gemeentehuis om je reis-
documenten aan te vragen.
In juli en augustus kan je in de bib materialen 
ontlenen gedurende vier weken in plaats van drie. Zo 
kan je met een gerust hart op reis vertrekken! Je kan 
de ontleende werken ook verlengen: zelf online via 
www.mijnovinob.be, via bibliotheek@oosterzele.be 
of 09 362 81 17.

superkinderdagsuperkinderdag
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graag beeld opvragen in betere kwaliteit

Ga met een gerust hart op reis

Recycle! De ILvA-afvalkalen-
der op je smartphone

Inwoners van de politiezone Regio Rhode & Schelde die 
voor langere tijd de woning verlaten (vakantie, ziekte, …) 
kunnen bij de politie afwezigheidstoezicht aanvragen. 
De politiepatrouilles voegen je woning toe aan hun toe-
zichtlijst en controleren tijdens een rondgang of alles in 
orde is rond je woning. De controle kan op elk ogenblik 
van de dag of de nacht gebeuren.

Indien er onregelmatigheden vastgesteld worden, ver-
wittigt de politie een door jou aangeduide vertrou-
wenspersoon die eventueel maatregelen kan treffen in 
afwachting van je thuiskomst. Deze service van de po-
litiezone is volledig gratis. Print het aanvraagformulier, 
vul het in en geef het af in het wijkkantoor. Je kan het ook 
online invullen via het digitaal loket van de politiezone. 
Doe dat bij voorkeur een paar dagen voor je vertrek. Zo 
komt de politie al vanaf de eerste dag dat je weg bent op 
controle.

www.lokalepolitie.be/5418

België behoort tot de best scorende landen ter wereld 
wat selectieve inzameling en recyclage betreft. Toch 
twijfelen we soms nog over de sorteerregels, over hoe 
we op een correcte manier bepaalde afvalfracties kwijt 
kunnen, of we vergeten gewoon ons afval tijdig buiten 
te zetten. Daarom hebben Bebat, Fost Plus en Recupel 
samen met ILvA en de andere afvalintercommunales de 
app Recycle! ontwikkeld. Deze app brengt alle informa-
tie over correct sorteren en inzamelen van de verschil-
lende afvalfracties naar je smartphone of tablet.

De app heeft drie functionaliteiten: de afvalkalender, een 
sorteerwijzer en een raadpleging van de inzamelpunten 
(recyclageparken en dergelijke).

Afvalkalender
De app geeft de afvalkalender van je afvalinzamelingen 
weer. Je kan herinneringen instellen, zodat je nooit meer 
vergeet wanneer je je afval moet aanbieden.

Sorteerwijzer
Daarnaast vind je bij de sorteerwijzer een overzichte-
lijke lijst met de sorteerregels voor de meest uiteenlo-
pende types afval – van huishoudelijke verpakkingen, 
over batterijen, tot elektronische toestellen.

Inzamelpunten
Je kan ten slotte ook alle inzamelpunten in je buurt raad-
plegen, inclusief de openingsuren van de recyclagepar-
ken. Vanuit de kaartweergave krijg je bovendien de snel-
ste weg ernaartoe meteen op je scherm.

Download Recycle! gratis via 
de Apple App Store of 
de Google Play Store.



 

 vrijdag 30 mei, zaterdag 31 mei 
om 19 uur en zondag 1 juni om 18 
uur: Met twee op één kamer - De 
Platte beurzen - volwassenen: 9 euro, 
kinderen <12: 6 euro – tickets bestel-
len via deplattebeurzen@hotmail.com

 nog tot 31 mei: ‘met belgerinkel 
naar de winkel’ – afsluitende tombola 
op vrijdag 13 juni om 18.30 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis

 zondag 1 juni 2014 - 7.45 uur: 
daguitstap met bus naar Westerlo en 
Tongerlo – Markant. Info: 
blondeel.bombeke@telenet.be of 
09 3629428

 maandag 2 juni – 19 tot 22 uur: 
kruidenverwennerij voor het 
lichaam – Femma - femma.oosterzele@
gmail.com

 zondagen 1, 8, 15, 22 en 29 juni; 
6, 13, 20 en 27 juli; 3, 10, 17, 24 en 
31 augustus; 7, 14, 21 en 28 septem-
ber; 5, 12, 19 en 26 oktober - 9.30 
uur: nordic walking – KVLV Schelde-
windeke - info@kvlv_scheldewindeke.be

 dinsdag 3 juni: gewestelijke 
activiteit ‘Rendez-vous met de West-
hoek’ – KVLV Scheldewindeke - 
info@kvlv_scheldewindeke.be

 dinsdag 3 juni om 14 uur en 
donderdag 5 juni om 14 en 20 uur: 
Geanimeerde vertelwandeling 
Grimmig met acteur Frank De Gruyter 
– Markant. Info: blondeel.bombeke@
telenet.be of 09 3629428

 vrijdag 6, zaterdag 7, zondag 8, 
maandag 9, dinsdag 10, woensdag 
11 en vrijdag 13 juni: pinkster-
kermis in Oosterzele. Volledige pro-
gramma op www.oosterzele.be

 zaterdag 7 juni - 20 uur: 
muziekquiz - Con Animo - 
peter@conanimo.be

 8 juni, 13 juli, 10 augustus, 14 
september: antiek- en cultuurmarkt 
op het marktplein Scheldewindeke; 
zowel marktkramers als particulieren 
zijn welkom. vzw Vuenteca - 
Van Heegde, Hoeksken 1 Scheldewin-
deke (0475 362 372 - c.degussem@
gmail.com) 20 euro per stand (4 x 4m) 
parking inbegrepen

 woensdagen 4, 11, 18, 25 juni; 
9, 16, 23 en 30 juli; 6, 13, 20 en 27 
augustus – 20 uur (in augustus start 
om 19.30 uur): woensdagavond�iets-
tocht met start op het Marktplein – 
KVLV Scheldewindeke - 
info@kvlv_scheldewindeke.be

 maandag 9 juni: Pure for Fun en 
om 20.15 uur: A world of Comedy 
met Koen Dewulf - Con Animo - 
peter@conanimo.be

 dinsdag 10 juni tijdens de 
avondmarkt: Brassed Up – 
Con Animo - peter@conanimo.be

 woensdag 11 juni – 7 tot 15 uur: 
jenevertocht – start aan het parochie-
centrum Balegem – 1,5 euro – WSV 
Land Van Rhode - www.landvanrhode.be 
– erik-lievens@skynet.be

 vrijdag 20 – dinsdag 24 juni: 
braderie in Oosterzele – Gemeente-
lijke Raad voor Lokale Economie - 
www.grle.be

Activiteitenkalender oosterzele actief
Meer info over deze en andere activiteiten vind je in de activiteitenkalender op www.oosterzele.be.
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Openingsuren :
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 zondag 15 juni – 13.30 tot 18 
uur: spelnamiddag De Strateeg in Erf-
goedhuis. Meer info: Eline Van Bever, 
eline@destrateeg.be. Deelnameprijs: 
1,5 euro

 woensdagen 18 juni, 17 septem-
ber en 15 oktober- 15 tot 17 uur: 
breisalon in de bib

 zaterdag 21 juni – 14.30 tot 
17.30 uur: zomerwandeling - Femma 
- femma.oosterzele@gmail.com

 zondag 22 juni: schoolfeest GILO 
Windeke, dineren vanaf 11.30 uur 
(15 euro, optreden incl.), optreden om 
14.30 uur (3 euro). Meer info: 
isabelleschelstraete@hotmail.com - 
09 363 83 71

 maandag 23 juni: 24 uur van de 
mantelzorger - KVLV

 dinsdag 24 tot vrijdag 27 juni - 
van 18.30 uur tot 21 uur: bloemen-
actie KMV Voor God en Vlaanderland - 
kmv.scheldewindeke@gmail.com

 vrijdag 27 juni: De zomer tege-
moet op Brasilian Vibes! - Femma - 
femma.oosterzele@gmail.com

 vrijdag 27 juni: After Work bbq 
van vzw Ambachtelijke Zones (AZOs) 
i.s.m. de (bestuurs)leden van de GRLE 
in Den Amb8. Vanaf 17.30 uur Happy 
Hour, start bbq om 18.30 uur met live 
music van The Honeys. 15 euro voor 
AZOs-leden, 20 euro voor niet-leden; 
meer info via www.grle.be

 zondag 29 juni - 10 tot 16 uur: 
Garageverkoop in Moortsele - Gezins-
bond Moortsele. Meer info: K.Lenssens 
- 0479 38 92 06

 vrijdag 4 juli - 16.30 tot 19.30 
uur: bloedinzameling Rode Kruis-
Vlaanderen, afdeling Oosterzele in 
GILO Oosterzele. Meer info:
http://oosterzele.rodekruis.be – 
chrismonique1@telenet.be

 vrijdag 4 – woensdag 9 juli: 
Windeke kermis

 4 juli: Doggy Dog Show 
voor de kinderen, gevolgd door 
optredens van de Backseat Bop-
pers, Marcels en Gene Thomas + 
kermisfuif met dj William.

 zaterdag 5 juli - 17 uur: 
Groenbuikreus gaat samen met 
de reus van Moortsele en KMV 
Voor God en Vlaanderland door de 
straten van Windeke. Vanaf 20.30 
uur: ‘tussen pot, pint en moord’. 
Van café tot café gaan we op zoek 
naar de moordenaar …

 zondag 6 juli: dorpsontbijt 
met aansluitend aperitiefconcert 
van Yah Tararah, een 20 koppig 
orkest – ‘tweede leven – beurs’ op 
en rond de kermis

 dinsdag 8 juli - 14.30 uur: 
ontspanningsnamiddag voor de 
3de leeftijd met Juul Kabas.

 woensdag 9 juli: braderie 
met muzikale animatie

 vrijdag 11, zaterdag 12 en zon-
dag 13 juli: kunst op het hof (Deinze - 
Leiestreek) – KVLV Scheldewindeke - 
info@kvlv_scheldewindeke.be

 maandag 18, dinsdag 19 en 
woensdag 20 juli: �ietsdriedaagse– 
KVLV Scheldewindeke - 
info@kvlv_scheldewindeke.be

 zondag 20 juli - 7 tot 15 uur: 
Midzomertocht – start aan ontmoe-
tingscentrum Oordegem (Oordegem-
dorp 29) – WSV Land Van Rhode. Meer 
info: www.landvanrhode.be – 
erik-lievens@skynet.be – 1,5 euro

 zondag 27 juli – 13.30 tot 18 
uur: spelnamiddag De Strateeg in 
IJzeren Hekken (Rooberg 38, Lands-
kouter). Meer info: Eline Van Bever, 
eline@destrateeg.be. Deelnameprijs: 
1,5 euro

 zondag 27 juli: menevent t.v.v. 
Ziekenzorg Oosterzele –
www.menwedstrijdbalegem.be 

 zaterdag 2 en zondag 3 augus-
tus: 23ste Rochustochten. Meer info: 
www.wtc-de-zwervers.com

 zaterdag 9 augustus: Mega Open 
Air Landskouter

 15 augustus: Bruisend Balegem
oldtimer tractorshow, oude ambach-
ten, rommelmarkt, ‘marché aux bon 
vivants’, �iat-rondrit, straattheater, 
vuurwerk, optredens van: Cat�ish, 
Paul Michiels, harmonie Con Animo, 
Johan Verminnen, vedettenparade met 
Lindsay, Robby Longo, Swoop, …
www.bruisendbalegem.be 

 vrijdag 15 augustus - 7 tot 15 
uur: Ankertocht – Tent Ankerwijk, 
Bavegemstraat Oosterzele – 1,5 euro – 
WSV Land Van Rhode. Meer info: 
www.landvanrhode.be – erik-lievens@
skynet.be

 zondag 24 augustus – 13.30 tot 
18 uur: spelnamiddag De Strateeg in 
IJzeren Hekken (Rooberg 38, Lands-
kouter). Meer info: Eline Van Bever, 
eline@destrateeg.be. Deelnameprijs: 
1,5 euro

 zondag 24 augustus: 18de editie 
van Levend Erfgoed Expo in provin-
ciaal domein Puyenbroeck in Wachte-
beke. www.sle.be

 vrijdag 29 augustus: women@
work in Technopolis Mechelen – KVLV 
Scheldewindeke - 
info@kvlv_scheldewindeke.be

 zondag 31 augustus - 11.30 tot 
14 uur: eetfestijn KMV Voor God en 
Vlaanderland in De Kluize - 
kmv.scheldewindeke@gmail.com

 vrijdag 29 augustus t.e.m. 
maandag 1 september: kermis 
Gijzenzele
www.gijzenzele.be
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Issegem 2 • 9860 Balegem • T. 09-362 50 25 • info@stokerijvandamme.be • www.stokerijvandamme.be

bij Stokerij Van Damme

Koffies, Balegemse jenever, gebak, streekbieren… en warme gezelligheid!

Elke dag open van 14 u tot 18.30 u

LEKKER NIEUW!

Koffiehuis_advert160x117,5.indd   2 28-02-14   23:06



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- & Duurzaamheidsbeleid, 
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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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

 �ietspad
 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.




