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Beste Oosterzelenaren
Vandaag hebben jullie het allereerste exemplaar van het vernieuwde 
gemeentelijk infomagazine in handen. Zoals je merkt, stapten we af van 
de krantenvorm en bieden we vanaf nu een tijdschrift aan. We hopen 
dat het in de smaak valt en kijken benieuwd uit naar je reactie!

Via dit voorwoord wil ik namens het voltallige gemeentebestuur en het ge-
meentepersoneel ook alle inwoners nog eens heel graag een gelukkig nieuw-
jaar wensen! Ik hoop van harte dat 2014 voor iedereen het beste mag bren-
gen op familiaal, professioneel en gezondheidsvlak.
Net als de meesten onder jullie, kijk ook ik met gemengde gevoelens terug op 
2013. 2013 ging intens van start met de windhoos die over onze gemeente 
trok. Het diepmenselijke en warme medeleven van familie en vrienden, het 
accurate handelen van hulpdiensten en gemeenteambtenaren lieten een 
grote indruk op me na en bevestigden wat ik al lang wist: Oosterzelenaren 
hebben het hart op de goede plaats!
Ik herinner me ook een mooie zomer met talloze dorpsfeesten en kermis-
sen, de parkconcerten in de Moortseelse pastorietuin en nog vele andere 
festiviteiten als welkome medicatie tegen het sluipend gevaar van verzuring. 
2013 was ook het jaar waarin het gebruik van een aantal nieuwe gebouwen 
in een stroomversnelling terechtkwam: GC Ijzeren Hekken en GC De Kluize 
zijn daar exponenten van. 
Op een nieuw jaar moet geklonken worden! Afgelopen zondag mochten we 
opnieuw heel wat inwoners verwelkomen op onze traditionele nieuwjaars-
receptie. In GC De Kluize genoten ruim 1 000 inwoners van een geslaagde 
receptie. Het was de manier bij uitstek om buren, kennissen, … een vreug-
devol 2014 te wensen. Op www.oosterzele.be kan je een aantal sfeerbeelden 
bekijken die je zullen overtuigen om er volgende keer (weer) bij te zijn.

Verder in dit infomagazine lees je over de krachtlijnen van ons strategisch 
meerjarenplan 2014 – 2019. Aan de basis ervan liggen het bestuursakkoord, 
de omgevingsanalyse, participatieavonden en overleg met de diverse advies-
raden.	Ondanks	de	financiële	uitdagingen	blijft	Oosterzele	investeren	en	zal	
de dienstverlening niet inboeten aan kwaliteit. We willen Oosterzele behou-
den als gemeente waar jong en oud het aangenaam vinden om te wonen. 

Het integrale meerjarenplan en budget kan je nalezen op www.oosterzele.
be of in het gemeentehuis. Aarzel dus niet om het in te kijken en ons te laten 
wat je ervan vindt.

Johan Van Durme
burgemeester van alle Oosterzelenaren

COLOFON

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

Coördinatie 
communicatieambtenaar  
Bianca De Mulder

Vormgeving & productie  
Die Keure

In de volgende edities van dit 
infomagazine bieden we de 
Oosterzeelse handelaars de 
mogelijkheid om te adverteren. 
Interesse 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.

Nieuw jaar brengt 
veranderingen met zich mee
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Gemeentehuis
Dorp 1 - tel. 09 362 50 09 – www.oosterzele.be
Administratieve diensten geopend van maandag t.e.m. vrijdag 
van 8.45 tot 12 uur; maandagavond van 18 tot 20 uur (dienst 
Bevolking vanaf 17.30 uur); woensdagnamiddag van 14 tot 
16 uur (dienst Bevolking en Burgerlijke stand) In de namid-
dag enkel op afspraak.
Bibliotheek Stationsstraat 13 - tel. 09 362 81 17 -
www.biboosterzele.be
maandag van 15 tot 20 uur, dinsdag van 15 tot 18 uur, woens-
dag van 9 tot 18 uur, donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 
15 tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 12 uur
GC De Kluize - Sportstraat 3 - tel. 09 363 83 30 -
www.gcdekluize.be
maandag t.e.m. donderdag van 8.30 tot 12 uur en 13.30 tot 16 
uur, maandagavond van 18 tot 20 uur, vrijdag van 8.30 tot 12 uur
Zaalbeheer
Gemeentelijke zaal reserveren? zaalbeheer@oosterzele.be
Sporthal De Kluize - Sportstraat 5 - tel. 09 362 48 92
• Sportdienst
• Dienst kind en jeugd
maandag t.e.m. donderdag van 8.45 tot 12 uur en van 13.30 
tot 16 uur, op maandagavond van 18 tot 20 uur, vrijdag van 
8.45 tot 12 uur.
OCMW – Gootje 2 - tel. 09 362 40 30 – www.ocmwoosterzele.be
maandag t.e.m. vrijdag van 8 tot 12 uur; op dinsdag ook van 
17 tot 19 uur
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap - Lange Am-
bachtstraat 42 - tel. 09 363 76 52 - www.pwa-gent-eeklo.be 
- maandagavond van 16 tot 18 uur, van dinsdag tot vrijdag van 
8.30 tot 11.30 uur en op afspraak.
Diensten Onderneming Oosterzele - Lange Ambachtstraat 
42 - tel. 09 363 76 56 - www.do-oosterzele.be
maandag 8.45 tot 12.30 uur en 13 tot 18.30 uur
dinsdag 8.30 tot 12.30 uur en op afspraak
woensdag 8.30 tot 12 uur
donderdag en vrijdag 8.30 tot 12.30 uur en 13 tot 16.30 uur
Politie wijkafdeling Oosterzele - Windekekouter 54
tel. 09 363 73 73 of in dringende gevallen 101 
Containerpark - Lange Ambachtstraat 38 - tel. 053 85 85 64
Maandag, woensdag en donderdag: 13 tot 19 uur
Dinsdag en vrijdag: gesloten
Zaterdag: 9 tot 16 uur
Oproepnummer grof vuil
tel.: 053 85 85 45
Belbus
tel.: 09 210 94 94 
Noodnummer dokters
tel.: 09 298 14 18 

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

Wie? Waar?
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FairTrade betekent letterlijk vertaald ‘eerlijke han-
del’, met andere woorden: de producenten in de ont-
wikkelingslanden krijgen een leefbaar loon voor hun 
teelten en producten. Maar FairTrade is meer dan en-
kel een leefbaar loon. Het zegt ook iets over de wijze 
van produceren. Zo gelden er strenge milieueisen en 
worden de mensenrechten nageleefd. Verder is de 
samenwerking tussen boeren en arbeiders van be-
lang, want samen ben je sterker dan alleen. Er zijn als 
consument heel veel producten te verkrijgen uit eer-
lijke handel, maar de gekendste zijn nog steeds koffie, 
thee, chocolade en wijn.

Hoe weet ik zeker dat mijn koffie uit eerlijke handel 
afkomstig is?
Het Max Havelaar keurmerk geeft je die garantie. Max 
Havelaar is een keurmerk - beheerd door Fairtrade In-
ternational - dat bedrijven op hun product mogen zetten 
als dat volgens fairtrade principes geproduceerd is. De 
consument kan een fairtrade product zo makkelijk her-
kennen. Max Havelaar is geen merk en brengt geen eigen 
producten op de markt.

Wat is FairTradeGemeente?
FairTradeGemeente wil op een heel concrete manier bij-
dragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in 
het Zuiden én de duurzame producent hier bij ons. Door 
middel van zes criteria wordt er ingespeeld op de vraag 
naar en het aanbod van eerlijke en lokale, duurzame pro-
ducten. Dit verhaal wil mensen in heel Vlaanderen warm 
maken voor eerlijke, duurzame landbouw en consumptie.

Een campagne over Noord en Zuid!
Op	koffie,	thee,	fruitsap	en	wijn	kan	je	niet	overleven.	
Elk gezin vult zijn maaltijden aan met melk, groenten, 
aardappelen en fruit. Al deze producten zijn lokaal te 
vinden en vormen - indien duurzaam geproduceerd - 
een mooie aanvulling op de fairtrade producten uit het 
Zuiden. Op die manier wordt een brug geslagen tussen 
Noord en Zuid.

FairTradeGemeente’t?!
Elke deelnemer aan de campagne van FairTradeGemeen-
te kan zijn of haar overtuiging van de daken schreeuwen: 
Ik meen het! Het logo zorgt voor de outing naar klan-
ten, personeel, leerlingen en inwoners. Als FairTradeGe-
meente moet je voldoen aan een aantal criteria zoals:

- Je staat achter het verhaal van FairTrade en duur-
zame lokale landbouw

- Je consumeert, koopt of verkoopt producten van eer-
lijke handel of duurzame, lokale landbouw

- Je communiceert over je engagement.

Om de titel van FairTradeGemeente glans te geven, is een 
‘trekkersgroep’ vanuit het middenveld een vereiste. Voel 
jij je aangesproken door deze boodschap? Wil je je en-
gagement meer gestalte geven? Dan ben jij de persoon 
die we nodig hebben om een sterke trekkersgroep uit 
te bouwen. De trekkersgroep zetelt in de schoot van de 
GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamen-
werking). Zij staan in voor de combinatie van ontwikke-
lingssamenwerking en Fairtrade in onze gemeente.

Het laatste wapenfeit van de GROS was de organisatie 
van	een	geslaagde	benefietactie	voor	de	slachtoffers	van	
de tyfoon in de Filipijnen. Op zaterdag 7 december ga-
ven de muzikanten van Cafeebizar, Lezzamie, Das Rock 
en Dizzy Fingers het beste van zichzelf. Achteraf kon 
iedereen nog de benen los gooien op de muziek van dj 
Jean-Pierre Ambrosius. Voor Anja Rahoens uit Schel-
dewindeke was er nog een extra verrassing. Ze was 
de enige die tot op de gram exact kon raden dat de 
Wereldwinkelmand 6,356 kg woog: ze mocht de 
mand dan ook mee naar huis nemen.
De opbrengst van deze avond bedraagt ongeveer
4 000 euro. Aan iedereen die deze actie steunde door 
aanwezig te zijn of te sponsoren: van harte bedankt! 

Wil je graag deel uitmaken van de GROS of 
wil je meer informatie?
Neem dan contact op met duurzaamheidsambtenaar 
Hilde Van Hecke op het nummer 09 363 99 36 of 
hilde.vanhecke@oosterzele.be

Wat is FairTrade eigenlijk 
en hoe kan je de producten 
herkennen?
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Vanaf 1 januari 2014 keert de Gemeente Oosterzele 
geen premies voor thermische zonne-installaties en 
warmtepompen, hoogrendementsbeglazing, dak-, 
vloer- en muurisolatie en groendaken meer uit. Die 
beslissing werd omwille van de huidige budgettaire si-
tuatie genomen in de gemeenteraad van 18 december.

Het was geen evidente beslissing, maar de gemeente wil 
in geen geval raken aan de dienstverlening aan ouderen 
en gezinnen (met kinderen) via het OCMW. Bovendien 
wil het bestuur ten volle zijn voorbeeldrol opnemen en 
inzetten op energiebesparing en innovatie. Uiteraard zal 
de Gemeente nog steeds de nodige informatie en preven-
tie rond energie in al zijn facetten verstrekken.

Kleine inspanningen dragen ook bij aan een beter milieu. 
Vandaar dat de Gemeente aan inwoners die investeer-
den in energiebesparende maatregelen en hernieuw-
bare	 energie	 een	bijkomende	 financiële	 ondersteuning	
bood onder de vorm van een premie. Deze premies 
waren een enorm succes. In totaal werd meer dan 
320 000 euro uitgekeerd over iets meer dan 1 000 
dossiers.
Het bestuur hoopt op deze manier zijn steentje bijgedra-
gen te hebben aan de klimaatdoelstelling. Wie energie-
besparend wil investeren, kan ook terecht bij de Vlaamse 

overheid voor subsidiëring en bij de federale overheid 
voor een belastingsaftrek. Een overzicht van de diverse 
subsidies is te raadplegen via www.energiesparen.be 
(klik op de grijze bol ‘subsidies’ rechts bovenaan)

Praktisch
De subsidiereglementen voor thermische zonne-installa-
ties en warmtepompen, hoogrendementsbeglazing, dak-, 
vloer- en muurisolatie vervallen op 31 januari 2014.
- De aanvragen voor dak-, vloer- en muurisolatie en 

hoogrendementsbeglazing worden aanvaard tot uiter-
lijk 31 januari 2014.

- Wie een thermische zonne-installatie of warmtepomp 
plaatst, kan een principiële aanvraag indienen tot 31 
januari 2014. Nadien heb je nog drie maanden tijd om 
de factuur te bezorgen aan het gemeentebestuur, na-
melijk tot 30 april 2014.

- Inwoners die al een principiële goedkeuring ontvingen 
voor deze beslissing in voege trad, worden schriftelijk 
op de hoogte gebracht van de wijzigingen. Ook zij krij-
gen tot 30 april 2014 de tijd om hun factuur in te dienen.

- Het subsidiereglement voor groendaken verviel op 
31 december 2013. Aanvragen voor het vervallen van 
het reglement worden nog behandeld. De aanvragers 
krijgen 12 maand de tijd om een betalingsaanvraag in 
te dienen.

Gemeentelijke subsidie voor thermische zonne-installaties 
en warmtepompen, hoogrendementsbeglazing, dak-, 
vloer- en muurisolatie en groendaken wordt afgeschaft 

©
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Op 1 januari 2014 wijzigden de prijzen voor het 
inzamelen van het restafval en GFT-afval. Die wij-
ziging werd doorgevoerd om het tarief dat inwo-
ners zelf voor hun huisvuil moeten betalen, regle-
mentair te maken volgens het VLAREMA (Vlaams 
Reglement betreffende het duurzaam beheer van 
Materiaalkringlopen en Afvalstoffen).

De nieuwe prijzen vanaf januari 2014
Restafval - grijze containers
container van 240 liter - 6 euro = 2 x oranje sticker
container van 140 liter - 3 euro = 1 x oranje sticker

GFT-afval - groene containers
container van 140 liter - 1,8 euro = 1 x rode sticker
container van 40 liter - 0,9 euro = 1 x gele sticker

Wie nog oude groene stickers heeft, kan die nog ge-
bruiken voor de inzameling van het restafval. Wie 
nog slechts één oude sticker van 1,5 euro over heeft, 
kan die laten terugbetalen (max. één sticker per ge-
zin) bij de dienst Financiën in het gemeentehuis.

Inwoners die dat willen, kunnen hun container van 
240 liter gratis omruilen tegen een container van 
140 liter. Daarvoor nemen ze contact met duur-
zaamheidsambtenaar Hilde Van Hecke: hilde.van-
hecke@oosterzele.be - tel. 09 363 99 36 of bellen 
ze naar het gratis nummer van ILvA 0800 94 140.

Energieleveranciers Electrabel, Essent.be en OCTA+ 
hebben het beste bod uitgebracht op de veiling van 
5 december voor de groepsaankoop 100% groene 
stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen. 
De meer dan 41 000 deelnemers kregen een per-
soonlijk voorstel dat gemiddeld 18% goedkoper is 
dan een doorsnee contract voor groene stroom. De 
uiteindelijke besparing zal voor iedereen anders zijn. 
Vooral wie nog nooit van energieleverancier veranderde, 
kan zijn energiekosten gevoelig doen dalen. Overstap-
pen kan tot 14 februari 2014.

De resultaten
• De gecombineerde contracten (gas en elektriciteit) 

zijn binnengehaald door Electrabel, met een gemid-
delde korting van 15,6%.

• Essent.be bood de laagste prijs aan voor groene stroom 
voor gezinnen, maar liefst 25,2% onder de marktprijs.

• Voor de groep van bedrijven, zelfstandigen en organi-
saties heeft Electrabel het beste bod gedaan voor de 
gecombineerde contracten. Voor alleen groene stroom 
is dit OCTA+.

Eenvoudig overstappen
Heb je ingeschreven via het gemeenteloket? Dan ont-
vang je van de Provincie Oost-Vlaanderen een brief met 
je persoonlijke besparing. Vind je deze besparing inte-
ressant, dan kan je eenvoudig overstappen. Kom vanaf 
6 januari 2014 naar het gemeentehuis en breng samen 
met de brief, je jaarafrekening en bankrekeningnummer 
mee om over te stappen. 
Je kan op afspraak terecht bij duurzaamheidsambtenaar 
Hilde Van Hecke: 09 363 99 36 -
hilde.vanhecke@oosterzele.be.

Zitdag Vlaamse Landmaatschappij

De VLM houdt op woensdag 12 februari 2014 een zitdag voor de land- en tuinbouwers uit de regio. Deze zitdag 
vindt plaats van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur in het gemeentehuis van Oosterzele (Dorp 1). Medewerkers 
van de VLM helpen bij het digitaal indienen van de mestbankaangifte (identiteitskaart en pincode nodig!), 
registreren burenregelingen en beantwoorden vragen over mestopslag, mestvervoer, mestbalans, gronden, 
derogatie, nitraatresidu, individuele bedrijfsbegeleiding i.v.m. bemestingsplanning, bemestingspraktijk, … 
Om wachttijden te vermijden, maak je het best een afspraak.
Meer info bij:
Johnny Vanspranghe  050 45 81 62  johnny.vanspranghe@vlm.be
Nathalie Van Wonterghem  050 45 90 23  nathalie.vanwonterghem@vlm.be 

Nieuwe prijzen
afvalinzameling

Groepsaankoop 100% groene stroom 
en aardgas: Oost-Vlamingen kunnen 
18% besparen op hun energiefactuur



7

Nieuw raadslid
vanaf 1 januari 

Vanaf 1 januari 2014 zal Roswitha 
Gerbosch tijdelijk raadslid Barbara 
Redant vervangen in de gemeente-
raad. De komende twee jaren zal ze 
de Groen-fractie vertegenwoordigen 
in de gemeenteraad.

In de gemeenteraad van 18 december stelde het bestuur zijn strategisch 
meerjarenplan voor. Net als vele andere steden en gemeenten moest ook 
Oosterzele	een	evenwicht	vinden	in	deze	financieel	moeilijke	tijden.	Aan	het	
eindresultaat zijn dan ook tal van overlegmomenten voorafgegaan. Niet al-
leen met het bestuur, maar ook met de inwoners tijdens de participatieavon-
den die we midden 2013 organiseerden.

Het	bestuur	definieert	voor	de	komende	zes	jaar	vijf	strategische	doelstel-
lingen waarbinnen het zal werken.
1_Oosterzele is een landelijke gemeente waar het aangenaam wonen is. Dat 

realiseren we door blijvend te investeren in betaalbaar wonen, functioneel 
veilige infrastructuur, vooruitstrevend kwalitatief onderwijs en hoog-
staande dienstverlening op maat van onze inwoners en bezoekers. 

2_Oosterzele stimuleert de economische leefbaarheid voor handelaars en 
ondernemers en faciliteert groei en ontwikkelingsmogelijkheden binnen 
het typische landelijke karakter van de gemeente.

3_Oosterzele zet in op een breed en integraal vrijetijdsbeleid met het ac-
cent op diversiteit, samenwerking en participatie en geënt op de open 
ruimte en de landelijkheid

4_Oosterzele	 profileert	 zich	 op	 een	 eenduidige,	 professionele	 manier. 
We besteden daarbij de nodige aandacht aan toegankelijke informatie 
en blijven investeren in de gevestigde en nieuwere communicatiekanalen. 
Via participatie-initiatieven stimuleren we diverse doelgroepen om samen 
te bouwen aan het gemeentelijk beleid.

5_Oosterzele stelt duurzaamheid in de meest brede zin van het woord 
voorop in alle aspecten van het beleid. Dit vertaalt zich in een duurzame 
ontwikkeling van de interne organisatie, een doordacht energie- en aan-
koopbeleid, vermindering van de afvalberg en het promoten van eerlijke 
handel met Noord en Zuid.

Aan elke strategische doelstelling koppelde het bestuur beleidsdoelstellin-
gen, en daaronder een aantal acties. Een greep uit de acties:

Het dak en buitenschrijnwerk van de geklasseerde vleugel van het 
gemeentehuis worden vernieuwd, met de nodige aandacht voor energeti-
sche	efficiëntie.
Oosterzele wil verder werk maken van het sociaal objectief en om dat te 
kunnen realiseren, verkoopt de Gemeente de gronden in zijn bezit.
OCMW en Gemeente gaan op diverse manieren samenwerken om het wo-
nen en leven in Oosterzele zo aangenaam mogelijk te maken voor senio-
ren, gezinnen met kinderen, …
Het	goed	onderhouden	van	wegen,	fiets-	en	voetpaden	blijft	prioritair.
Gebruik van het openbaar vervoer wordt verder gestimuleerd via de ge-
meentelijke tussenkomst voor schoolabonnementen bij De Lijn & NMBS.

Het volledige beleidsplan en budget zijn beschikbaar op 
www.oosterzele.be maar kan je ook  inkijken in het gemeentehuis.

Meerjarenplan in moeilijke 
financiële	tijden
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Waar vele steden en gemeenten zich verplicht zien om de aanvullende belas-
tingen op inkomen en/of op onroerend goed te laten stijgen, gebeurt dit in 
Oosterzele niet. De aanvullende belasting op de personenbelasting blijft 8% 
en	de	opcentiemen	op	de	onroerende	voorheffing	worden	behouden	op	1200.

Verder worden voor 2014 ook de eigen belastingen niet verhoogd:
• Algemene belasting gezinnen: 62 euro voor gezinnen, 40 euro voor alleen-

wonenden
• Algemene belasting bedrijven: 50 euro, eventueel verhoogd indien bedrijf 

VLAREM-plichtig is
• Belasting op bijkomende huisvuilcontainers: 62 euro
• Belasting op tweede verblijven: 370 euro
• Belasting op ontginnen van zand, zavel- en steengroeven
• Belasting op leegstand

Verder worden er twee retributies (kosten op gebruik of diensten) aangepast 
omdat dit opgelegd wordt door bovenlokale wetgeving 
•  Afgifte administratieve documenten: de tarieven waarvan de opbrengsten 

bestemd zijn voor de hogere overheid worden geïndexeerd. De toekom-
stige indexverhogingen worden opgevangen door een kleine verhoging 
van de gemeentelijke tarieven in te voeren. Deze bestaan voornamelijk het 
afronden tot het volgend euro-bedrag. 

Zoals je ook in dit magazine kan lezen, stijgen de kosten voor de afvalopha-
ling (Diftar)
• Er zijn nieuwe verplichtingen voorzien in het Vlaams Reglement over het 

duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen. Daardoor worden 
de tarieven op het niveau van de andere ILvA-gemeenten gebracht. Deze ope-
ratie zorgt er voor dat Oosterzele nu 40% van de betrokken kosten betaalt en 
de inwoners via de stickers 60 %. Door te letten op de hoeveelheid aangebo-
den rest- en gft-afval kunnen deze kosten zeer billijk gehouden worden. 

Voor de andere retributies blijven de bestaande tarieven behouden.

Oosterzele bedankt 
zijn vrijwilligers 

Gemeente Oosterzele nodigde 
op zaterdag 7 december zijn 
vrijwilligers uit om met het 
bestuur en met elkaar kennis 
te maken. Het bestuur kan op 
meer dan honderd vrijwilli-
gers rekenen om zijn dienst-
verlening een tikkeltje meer 
glans te geven. Bedankt!

Sta jij volgend jaar 
ook op deze foto?

We zijn nog steeds op zoek 
naar mensen die op vrijwil-
lige basis onze ploeg willen 
versterken. Het werk is ver-
spreid over diverse diensten. 
Ben jij de man/vrouw die we 
zoeken? Stuur een mailtje naar 
info@oosterzele.be met ver-
melding van je interesses. 
In ruil kom je terecht in een 
enthousiaste ploeg van vrijwil-
ligers en krijg je een vrijwilli-
gersvergoeding.

Oosterzeelse belastingen 
stijgen niet
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We maken het zelden mee dat een Oosterzelenaar 
een grootse sportprijs wint maar op 4 december 
werd Justien Grillet uit Scheldewindeke in Brussel 
door pers en vakjury verkozen tot Belgische Atle-
tiekbelofte van 2013.

Die titel is een van de hoogste nationale onderscheidin-
gen die een atleet kan winnen. Justien heeft dat te danken 
aan haar schitterend topsportparcours dat zij heeft afge-
legd. Provinciale, Vlaamse en vier Belgische kampioenen-
titels in 2013 vermeerderen haar al goed gevuld palma-
res, zowel outdoor als indoor over alle spurtnummers.

Vorig jaar al eindigde Justien als slotloopster van de 
Belgische	aflossingsploeg	4	x	100m	als	5de	op	het	we-
reldkampioenschap piste voor juniores in het Olympisch 
stadion van Barcelona. In 2013 ging ze naar het Euro-
pese Kampioenschap in het Italiaanse Rieti en behaalde 
er	een	individuele	7de	plaats	in	de	200m-finale.	Als	kapi-
tein van de nationale ploeg 4 x100m behaalde ze een 4de 
plaats op dit Europees Kampioenschap met een nieuw 
Belgisch record er bovenop.

Als	 tussendoortje	 liep	 Justien	 zonder	 specifieke	 voor-
bereiding de 4de snelste Belgische tijd ooit, over 400m! 
Voeg daarbij haar Be-gold selectie in de Belgische ploeg 
voor de Olympische Spelen 2016 in Brazilië en dan we-
ten we dat haar verkiezing tot Belgische Sportbelofte 
van 2013 geen toeval is. Wenken de Olympische Spe-
len voor het eerst voor een Oosterzeelse inwoner? 
Wij duimen alvast voor onze meervoudige Ooster-
zeelse sportlaureate!

Niet alleen onze atletiekvedette deed het knap in 2013. 
Ook onze turnclub Olympia kwam regelmatig met lau-
weren naar huis. En onze judoclub werd voor het 2de 
opeenvolgende jaar interclubkampioen en mag in 2014 
aantreden in de 2de Nationale Afdeling. Waarschijnlijk 
het hoogst haalbare resultaat met leden uit ‘eigen kweek’.

Proficiat aan alle Oosterzeelse sportambassadeurs!

Oosterzeelse Justien Grillet 
Belgische Sportbelofte Atletiek 2013
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Gopress: begin januari ook in 
bib Oosterzele

Het Gopress Krantenarchief geeft bibliothe-
ken een doorzoekbaar digitaal archief van 
krantenartikelen. De bibliotheek kan dit 
aanbieden op haar eigen toestellen (binnen 
de muren van de bib), en leden kunnen het 
archief ook thuis raadplegen. (toegangsco-
de verkrijgbaar aan de balie).

Gopress Kiosk bevat het krantenarchief en 
biedt daarenboven de dag- en weekbladen 
van de laatste zeven publicatiedagen digi-
taal aan via een visueel aantrekkelijke on-
line krantenkiosk. Deze publicaties kunnen 
enkel binnen de muren van de bib gelezen 
worden. Gebruikers kunnen via het draad-
loos netwerk van de bib ook met hun eigen 
toestellen op de kiosk.

Gopress Kiosk gaat begin 2014 in bib Ooster-
zele van start.

Gitaar voor beginners

Om mee te doen met deze reeks, heb je alleen een gitaar nodig: 
een nylon- of een folkgitaar, dat maakt niet uit. In de eerste les 
leren we meteen al onze eerste twee akkoorden. De volgende 
akkoorden worden aangeleerd aan de hand van kampvuurlie-
deren, evergreens, rockklassiekers of kinderliederen, bekende 
en minder bekende melodieën. Kennis van notenleer is niet 
vereist. Graag je eigen gitaar meebrengen.
Vier woensdagavonden (19.30 - 22 uur): 5, 12, 19 en 26 febru-
ari 2014
63 euro; Code: 14010 - i.s.m. WiSPER vzw en Vormingplus 
Gent-Eeklo

Inschrijvingen en informatie: 
Vormingplus Gent-Eeklo, Reigerstraat 8, 9000 Gent, 
09 224 22 65 / info.gent.eeklo@vormingplus.be 
www.vormingplusgent-eeklo.be

Koffie+ ‘Het 
dagelijkse leven 
tijdens de Eerste 
Wereldoorlog’

Op 17 februari om 14 
uur in de bib. Kom luis-
teren naar het verhaal 
van gewone mensen in 
ongewone omstandig-
heden. 

Graag vooraf 
inschrijven: 
bibliotheek@oosterzele.be 
of 09 362 81 17
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Grote boeken- en cd-verkoop van 
Route 42 bibliotheken

De zes bibliotheken van Route 42 organiseren op 
zaterdag 25 januari 2014 een grote boeken- en cd-
verkoop met afgevoerde werken uit de bibliotheken 
van Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Herzele, Zot-
tegem, Lierde en Geraardsbergen. Het aanbod wordt 
onderverdeeld in jeugdboeken, fiction of non-fiction 
voor volwassenen, tijdschriften, cd’s en dvd’s.
Van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur in de Beve-
gemse Vijvers. Gratis toegang.

Jeugdboekenweek
van 14 tot 29 maart 2014
Lezen is gevaarlijk
‘Wie leest, kijkt niet om zich heen (pas op!). 
Wie leest, kijkt in zijn hoofd. Nee: wie leest, laat zich het 
hoofd op hol brengen.
Wie leest, weet ook: niets is leuker dan lezen over gevaar. 
(Met de kat op schoot. En een kussen in de rug.) 
Over bij nacht en ontij op boeven jagen. 
Over de zeven zeeën bevaren in een wankele boot. 
Over broers die dreigen en vrienden waar je het be-
nauwd van krijgt. 
Over moed en durven. 
Over vampieren in je bed. 
Over akelige krokodillen, kinderlokkers en ander onheil 
in grote en kleine hoeken.’

Betreed de Jeugdboeken-
week op eigen risico!
Programma in bib Oosterzele
(voor alle Oosterzeelse scholen)
•  Voorstelling voor de 3de kleuterklas rond ‘Gevaar’ 

door de dames van Driël.
•   Leen Persijn vertelt ‘gevaarlijke’ verhalen voor 1ste en 

2de leerjaar.
•   Het 3de en 4de leerjaar spelen het Jeugdboekenweek-

spel ‘gevaar in de bib’. (3de en 4de leerjaar)
•   Wim Chielens geeft een lezing over zijn boek ‘De 

kijkkast van Kobe: een blik op de Eerste Wereldoor-
log’. (5de leerjaar)

• Karen Dierickx komt vertellen over haar werk als 
schrijfster en focust daarna op haar nieuwe boek ‘De 
grote verliezer’, een aangrijpend verhaal over WOI 
door de ogen van een 11-jarige. (6de leerjaar)

E-boeken in de bib

In het voorjaar 2014 kan je uit een driehondertal 
e-boeken kiezen. Binnen de muren van de bib lees 
je gratis. Thuis of op verplaatsing betaal je vijf euro 
voor drie boeken. 

Meer info:
bibliotheek@oosterzele.be

Gedichtendag 2014 is de 
start van de Poëzieweek
Het thema van Gedichtendag en Poëzieweek 2014 is 
verwondering. Alles begint met verwondering: de eerste 
woordjes, grote liefde, de ontdekking van het nog onge-
kende. Wie zich openstelt en onbevangen naar de wereld 
kijkt, is verbaasd: er is veel wonderlijks te zien, er is veel 
verrassends te beleven.
In bib Oosterzele kunnen jongeren van 12 tot 16 jaar op 
woensdag 29 januari 2014 (14 - 16.30 uur) een poëzie-
workshop van Artforum vzw volgen (docente Sandrine 
Lambert) 

Poëzie, dat is expressie. Dat is ook horen, zien, ruiken 
proeven en voelen. In deze workshop gebruik je vooral 
je zintuigen als inspiratiebron. Met een prent, muziek, 
geuren en smaken kom je gemakkelijker tot een gedicht 
dan met een leeg blad.
We werken stap voor stap en gaan op een veilige manier 
van een groepsgedicht naar één of meerdere persoon-
lijke gedichten. Om te delen of helemaal voor jou alleen.

Gratis - max. 15 inschrijvingen
Inschrijven via bibliotheek@oosterzele.be.
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Alle activiteiten hebben steeds plaats op werkdagen 
(uitzondering: soms kunnen er grabbelpasactiviteiten 
plaatsvinden op een zaterdag, neem daarvoor een kijkje 
in de vrijetijdsbrochure)

De leeftijden per initiatief:
- buitenschoolse kinderopvang: van 2,5 tot 12 jaar
- grabbelpas: van 4 tot 12 jaar
- speelpleinwerking: van 4 tot 12 jaar
- sportkampen: van 4 tot 12 jaar (opgelet: soms zijn er 

sportactiviteiten of sportkampen voor 12+, houd de 
vrijetijdsbrochure goed in de gaten!)

Krokusvakantie (3 t.e.m. 7 maart)
- elke dag buitenschoolse kinderopvang
- losse grabbelpasactiviteiten en -kampen

Paasvakantie (7 t.e.m. 18 april)
- week 1 - 7 t.e.m 11 april:
 • elke dag buitenschoolse kinderopvang
 • elke dag speelpleinwerking
 • één kleutersportkamp
 • één sportkamp lagere school

- week 2 - 14 t.e.m 18 april:
 • elke dag buitenschoolse kinderopvang 
 • losse grabbelpasactiviteiten 
 • één kleutersportkamp
 • één sportkamp lagere school

Zomervakantie
Alle initiatieven eindigen op vrijdag 22 augustus. De laat-
ste week van de vakantie zijn alle initiatieven gesloten.

- buitenschoolse kinderopvang: elke werkdag geopend 
(ook op maandag 30 juni)

 Uitzonderingen: er is geen opvang
• vrijdag 4 juli (bloedinzameling)
• maandag 21 juli
• vrijdag 15 augustus
• van maandag 25 augustus tot en
 met vrijdag 29 augustus

- er is speelpleinwerking:
 • van 2 t.e.m 18 juli
 • van 4 t.e.m 22 augustus

 Er is geen speelpleinwerking:
• op 30 juni
• op 1 en 2 juli
• van 19 juli tem 3 augustus; de sporthal is
 dan volledig gesloten
• op vrijdag 15 augustus
• van maandag 25 augustus tot en met
 vrijdag 29 augustus

- losse grabbelpasactiviteiten

- er zijn sportkampen:
 • van 1 t.e.m. 18 juli
 • van 4 t.e.m. 22 augustus

Er zijn geen sportkampen:
• op maandag 30 juni
• van 19 juli t.e.m. 3 augustus; de sporthal is
 dan volledig gesloten
• op vrijdag 15 augustus
• van maandag 25 augustus t.e.m.
 vrijdag 29 augustus

Opmerking sportkampen
Voor de sportkampen werken we met bekwame, maar 
vrijwillige sportmonitoren. Het is niet mogelijk om lang 
op voorhand te bepalen welke sportmonitor in welke pe-
riode vrij is om het sportkamp te geven. Daarom kunnen 
we je nog geen uitgebreide sportkampkalender voorleg-
gen. Wel kunnen we volgende regel hanteren: in de bo-
venvermelde periodes zullen er volgende sportkampen 
georganiseerd worden:
- één kleutersportkamp per week
- één of meerdere sportkampen voor kinderen lagere 

school per week
- soms zijn er ook sportkampen voor 12+. Let goed op 

de vermelde leeftijdscategorie.

Info over activiteiten voor kinderen én
volwassenen? Ook steeds op de website!
Drie keer per jaar bundelen de gemeentelijke vrijetijds-
diensten hun activiteiten in een gezamenlijke vrijetijds-
brochure. De brochures worden steeds verdeeld via de 
Oosterzeelse lagere scholen. Maar wist je dat je - zelfs al 
voor de verdeling - de vrijetijdsbrochure kan vinden op 
de website van de gemeente? Kijk eens op www.ooster-
zele.be en zoek onder het trefwoord ‘vrijetijdsbrochure’.

Overzicht van de verschillende vakantie-
initiatieven tot en met de zomervakantie
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Inschrijvingsdagen krokus-, paas- 
en zomervakantie
Voor sportkampen en grabbelpa-
sactiviteiten zijn de plaatsen be-
perkt. Op voorhand inschrijven is 
dus aangewezen.
Volgende inschrijvingsdagen liggen 
al vast:
- inschrijvingsdag krokusvakantie:
 vrijdagavond 31 januari
- inschrijvingsdag paasvakantie:
 zaterdagvoormiddag 15 maart
- inschrijvingsdag zomervakantie:
 zaterdagvoormiddag 10 mei

De inschrijvingsdagen vinden 
steeds plaats in het gemeentehuis, 
Dorp 1. De uren worden meege-
deeld in de betreffende brochures. 
Na de inschrijvingsdagen kan je tij-
dens de openingsuren nog inschrij-
ven voor activiteiten die niet volzet 
zijn bij de diensten Kind & Jeugd en 
Sport in de sporthal.

Om in te schrijven voor een sport-
kamp of grabbelpasactiviteit heb je 
een grabbelpas nodig. Tip: koop op 
voorhand je grabbelpas in de sporthal!

Nieuwe grabbelpassen te ver-
krijgen vanaf 8 januari 2014
Vanaf 8 januari kan je je grabbelpas 
voor 2014 kopen bij de diensten 
Kind & Jeugd en Sport in de sporthal. 
Kom je pas al kopen voordat je een 
eerste keer naar een inschrijvings-
dag gaat. Zo vermijd je dat je moet 
aanschuiven om je pas te kopen. Je 
kan meteen doorschuiven naar een 
inschrijfbalie.
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Kinderopvang Het Vinkemo-
lentje uitzonderlijk gesloten 
op woensdagnamiddag 29 
januari 2014
Wegens een gezamenlijke pedagogische 
studiedag van alle Oosterzeelse scholen, 
is ook de woensdagnamiddagopvang 
van Het Vinkemolentje gesloten op 29 
januari. Onze begeleidsters genieten die 
dag ook van een opleiding.

Moni worden op speelplein 
kriebelplezier Oosterzele?
Dit jaar word je 16 jaar? Oud genoeg 
om monitor te zijn bij de speelplein-
werking! Maar waaraan moet je je 
verwachten?

Kriebelplezier is de swingende naam 
van onze al even swingende gemeen-
telijke speelpleinwerking. Deze speel-
pleinwerking vindt plaats in en rond 
sporthal De Kluize. Iedere paasvakan-
tie en zomervakantie komen er heel 
wat kinderen tussen 4 en 12 jaar een 
namiddag plezier beleven op ons speel-
plein. We hebben dus veel monitoren 

nodig om de kinderen een heerlijk za-
lige vakantiedag te bieden! Zelf kan je 
heel wat nieuwe mensen leren kennen. 
De moni-ploeg is een toffe groep jonge-
ren bij wie je je meteen thuis voelt.

Schuilt er in jou een verborgen mo-
nitor? En heb je zin om bij die moni-
ploeg te horen? Of weet je het nog niet 
en wil je om te beginnen gewoon wat 
info? Noteer dan alvast woensdag 
12 februari van 19 tot 21 uur in je 
agenda.

Dan organiseren we een infoavond in 
de vergaderzaal van sporthal De Kluize 
voor alle nieuwe monitoren en geïnte-
resseerden.

Wil je meer weten over die infoavond 
of over het speelplein? 
Of kan je die avond niet komen, maar 
heb je wel interesse? 
Contacteer dan jeugdconsulente 
Elise Lippens via tel. 09 363 84 22 - 
elise.lippens@oosterzele.be of  surf 
naar www.kriebelplezier.be.
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Africa

NTGent - vrijdag 17 januari om 20 uur - Africa – thea-
ter. GROS-intro om 19.15 uur

Het lijkt wel of Peter Ver-
helst met elke monoloog die 
hij maakt zijn publiek ster-
ker  in het hart raakt en tege-
lijkertijd toch steeds toegan-
kelijker	 werk	 aflevert.	 Dat	
hij voor Africa ditmaal Oscar 
Van Rompay als bijzonder 
getalenteerd acteur onder 
zijn hoede kreeg – een jonge 

acteur die bovendien door zijn persoonlijk engagement in 
Kenia deze monoloog ook inhoudelijk sterk kleurt– is een 
surplus dat de toeschouwer verbluft achterlaat.

Voorafgaand aan deze voorstelling zal GROS-voorzitter 
Frans Kenis om 19.15 uur a.h.v. beeldmateriaal vertel-
len over het werk dat hij en zijn vrouw Lut Vandamme 
voor Broederlijk Delen in Oeganda verricht hebben. Na 
de voorstelling is er nog kans om bij een glas wat na te 
praten en zorgt de GROS voor een gratis knabbel uit de 
Wereldwinkel.

Tarieven 
18 euro (basis), 17 euro (andersvaliden, 60+), 16 euro 
(studenten, -19) 

(on)mogelijke vriendschap…

Kopergietery - zondag 26 januari om 15 uur
De (on)mogelijke vriendschap van Augustijn en Stef - 
lunch + familietheater 8+

Een voorstelling over de 
(on?)mogelijke vriendschap 
tussen een jongen en een 
volwassen man, die elkaar in 
de loop van het creatiepro-
ces – dat over een periode 
van een jaar loopt – leren 
kennen. Misschien worden 
de twee vrienden, misschien 
ook niet. Misschien is de één 

te jong en de ander te oud. Misschien zijn ze te verschil-
lend. Want waarom mensen vrienden worden, valt nooit 
te verklaren …

regie/choreografie Seppe Baeyens - spel/ dans/ muziek 
Stef Heeren, Augustijn de four - video Pascal Poissonnier 
- dramaturgie Mieke Versyp - productie KOPERGIETERY

Tarieven
7,5 euro (basis), 6,5 euro (andersvaliden, 60+), 5 euro 
(studenten, -19) of met een familiekaart (tienbeurten-
kaart aan 50 euro, onbeperkt geldig, niet op naam). 
Lunch vanaf 12.30 uur (frietjes met stoofvlees of balle-
tjes in tomatensaus): 7,5 euro voor volwassenen, 5 euro 
voor kinderen tot 12 jaar.

Caveman

Philippe De Maertelaere - zaterdag 1 februari om 20 
uur - Leve papa, Caveman wordt vader – humor - i.s.m. 
Gezinsbond Oosterzele en Scheldewindeke
Caveman observeert en ver-
telt hoe zijn relatie verder 
evolueert. En zoals bij veel 
koppels is er ook in Leve 
Papa een baby op komst. Op 
het eerste gezicht logisch, 
maar op het tweede gezicht 
een aardverschuiving. De 
verschillen tussen man en 
vrouw steken opnieuw de 
kop op, maar deze keer in het kwadraat! En Caveman, hij 
stond erbij en keek ernaar …

auteur Bjarni Thorsson & Philippe De Maertelaere
coaching Walter Janssens (ManManMan)

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

Moi! Non! Plus!

Ann Ceurvels, Tania Poppe en Ianka Fleerackers - vrij-
dag 7 februari om 20 uur
Moi! Non! Plus! - muzikaal cabaret - i.s.m. Femma, 
Markant en KVLV Scheldewindeke
Wat is een liefdesmaand 
zonder een knap stukje ero-
tiek? Madame MOI, Madame 
NON en Madame PLUS den-
ken dat het erbij hoort. Maar 
is erotiek wel voor iedereen 
hetzelfde, vragen ze zich 
kreunend af ? En zijn deze 
drie opwindende vrouwen 
wel wie ze lijken te zijn?
Drie lezende vrouwen, die over de letters heen het pu-
bliek laten meegenieten van hun kirrende kronkels en 
hun verborgen verlangens. Twee glurende muzikanten 
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die beats beuken en slepende dreunen toveren op het 
trillende vel van hun drie leading ladies.

Tania Poppe, Ianka Fleerackers en Ann Ceurvels nodigen 
je met ‘aandrang’ uit op deze februarivoorstelling vol 
passioneel	 gelezen	 en	 stomend	 gefluisterde	 literatuur.	
Tim Visterin en Dries Verhaert proberen zich al musice-
rend staande te houden tussen al dat prikkelend lekkers.

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

An old monk

LOD met Josse De Pauw en Kris Defoort -
dinsdag 11 februari om 20 uur
An old monk – muziektheater

“Over lijf en geest en hoe die 
maar niet op elkaar afge-
stemd geraken. Behalve tij-
dens een dansje misschien.” 
(Josse De Pauw)
Het is een oud plan. Agenda’s 
stonden de samenwerking 
tussen Kris Defoort en Josse 
De Pauw lang in de weg, maar 
nu is er eindelijk: An Old Monk.

Josse De Pauw brengt een eigen tekst op muziek van Kris 
Defoort, geïnspireerd door het werk van Thelonious Monk. 
Een voorstelling over koste wat het kost willen leven.

Tarieven 
18 euro (basis), 17 euro (andersvaliden, 60+), 16 euro 
(studenten, -19)

Eat me alive! audiovisuele 
performance + tentoonstelling

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 januari, telkens om 20.30 
uur. Reservatie gewenst via 09 363 83 30 of ticketsgc-
dekluize@oosterzele.be. Vrije bijdrage.

Twee Oosterzeelse kunste-
naars, Djuro Ongena, mu-
zikant en acteur, en Geert 
Lenssens, fotograaf en ont-
werper van digitale collages 
en videokunst, bundelen in 
Eat me alive! hun krachten. 
Samen brengen ze in een 
aparte, intense audio-visu-
ele voorstelling een fantasy-

wereld vol passie met enkele horror toetsen.
Eat me alive! brengt het verhaal van een fervente rok-
kenjager die begin 20ste eeuw van Brazilië het concept 
van Pomba Gira’s meenam naar Vlaanderen en het mis-
bruikte om vrouwen in zijn bed te krijgen.
www.eatmealive.gerart.eu

Opera The turn of the screw

Opera The turn of the screw van Benjamin Britten op 
een libretto van Myfanwy Piper naar de gelijknamige 
novelle van Henry James - zondag 2 februari om 14.30 
en 19 uur.
Een jonge gouvernante 
komt aan in een eenzaam 
Engels landhuis om de op-
voeding van de kinderen 
Flora en Miles over te ne-
men. Zij moet de voogd van 
de kinderen beloven hem 
nooit met problemen lastig 
te vallen. Ze merkt snel dat 
de kinderen door de geest 
van hun vroegere opvoeders Miss Jessel en Peter Quint 
bezeten zijn. De studenten van Conservatorium School 
of Arts Gent eren Benjamin Britten naar aanleiding van 
zijn eeuwfeest door zijn kameropera The Turn of the 
Screw te presenteren. Deze opera wordt beschouwd 
als zijn grootste meesterwerk. 14 jonge zangers en 13 
orkestleden hebben gepassioneerd gewerkt aan deze 
waanzinnige muziek en beklemmende tekst. Het is voor 
hen een groot genoegen en een privilege om de vrucht 
van deze intense voorbereidingen in première te bren-
gen voor het Oosterzeelse publiek.

Dirigent: Hans Vercauteren
Regie/Ontwerp: Gidon Saks
Voorstelling om 14.30 uur met Diana Aivia, Tristan Faes, 
Louise Kuyvenhoven, Jorge Carlo Sandoval Moreno, Emma 
Posman, Esther-Elisabeth Rispens en Mieke Van Uytvanck
Voorstelling om 19 uur met Celine Debacquer, Marnie De-
weer, Alejandro Fonte, Tatiana Irizarry, Jorge Sandoval 
Moreno, Liesbeth Plasqui en Mieke Segers

Tarieven
14 euro (basis), 13 euro (andersvaliden, 60+), 12 euro 
(studenten, -19)
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Film in De Kluize
Aaltra

Aaltra, de keuze van Jean-Pierre Fack - woensdag 22 
januari om 20 uur

Ben en Gus - de één boer 
en de ander kaderlid - 
zijn buren in een klein 
gehucht, maar ze kunnen 
elkaar niet horen of zien. 
Een samenloop van om-
standigheden leidt tot een 
vechtpartij en een onge-
luk met een landbouwma-
chine. In het ziekenhuis 
blijkt dat ze beiden onder 
hun middel verlamd zijn 

en de rest van hun leven in een rolstoel zullen doorbren-
gen. Ze verwerpen de mogelijkheid tot zelfmoord en 
ondernemen in plaats daarvan een vreemde reis naar 
Finland, om de fabrikant te zoeken van het landbouw-
werktuig dat hun handicap veroorzaakte. Tijdens hun 
reis veranderen de verhoudingen tussen de twee kemp-
hanen en geleidelijk gaan ze de wereld anders bekijken.

Dit	speelfilmdebuut	van	Benoît	Delépine	en	Gustave	de	
Kervern is consequent en oneerbiedig, droogkomisch en 
innemend.

Epic

Epic - woensdag 5 maart om 14.30 uur - i.s.m. dienst 
Kind & Jeugd 

De	animatiefilm	Epic	-	een	
fantastisch avontuur van 
de makers van Ice Age en 
Rio - neemt je mee naar 
een verborgen wereld zo-
als je nog niet eerder hebt 
gezien. Epic gaat over de 
aanhoudende strijd tus-
sen goed en kwaad in het 
bos. Het Bladervolk wil 
hun verborgen wereld 
beschermen tegen de ver-

nietigende Boggans.
Als de tiener MK op magische wijze naar deze samenle-
ving wordt getransporteerd, zal ze moeten samenwer-
ken met een bont gezelschap om hun wereld te redden 
– en die van ons.

Les Intouchables

Les Intouchables, de keuze van Celine Debacquer - 
donderdag 6 maart om 20 uur

Een tot aan zijn nek ver-
lamde aristocraat in een 
rolstoel neemt de werklo-
ze Driss in dienst die hem 
moet verzorgen en bege-
leiden. Die gedraagt zich 
als een olifant in een por-
seleinkast in het luxueuze 
herenhuis van de miljar-
dair, en houdt roekeloze 
ritten met diens Maserati. 
Maar vreemd genoeg ont-

staat er toch een sterke vriendschapsband tussen deze 
twee heel uiteenlopende karakters.
Een plezante kruising tussen The King’s Speech en Dri-
ving Miss Daisy.

Tarieven
6 euro voor individuele tickets, 5 euro met een 35mm-
kaart (zesbeurtenkaart aan 30 euro, onbeperkt geldig, 
niet op naam)
voor	 de	 jeugdfilm	 met	 een	 familiekaart	 (tienbeurten-
kaart aan 50 euro, onbeperkt geldig, niet op naam, voor 
jeugdfilm	en	–theater).

Voor tickets en zaalverhuur kan je terecht bij de cultuur-
dienst op de eerste verdieping van GC De Kluize, Sport-
straat 3. Openingsuren: dagelijks van 8.30 tot 12 uur, van 
13.30 tot 16 uur, op maandag van 18 tot 20 uur, gesloten 
op vrijdagnamiddag. Er is geen bancontact beschikbaar.

Nieuws uit de Kluize:
gewijzigd gebruiksreglement!
Vanaf 1 januari 2014 wijzigde het gebruikersregle-
ment voor de gemeentelijke vrije tijdsinfrastructuur. 
De wijzigingen gelden voor aanvragen vanaf 1 de-
cember 2013. De wijzigingen gaan o.m. over een meer 
divers en geproportioneerd gebruik van foyer en po-
lyvalente zaal van GC De Kluize en den Amb8 en de 
mogelijkheid voor particulieren om ook GC De Ganck 
in Moortsele te huren voor bepaalde activiteiten.

Meer info? www.oosterzele.be -
www.gcdekluize.be - cultuurdienst in GC De Kluize.
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Het PWA Oosterzele streeft ernaar - om binnen zijn mo-
gelijkheden – inwoners die dat nodig hebben, te helpen. 
Naast de diensten die het PWA nu al aanbiedt (kleine 
werkjes in en om het huis, kleine tuinwerken, land- en 
tuinbouwhulp, … .) lanceert het een aantal nieuwe dien-
sten, hoofdzakelijk voor senioren.

Seniorengezelschapsdienst

Geconfronteerd met het fenomeen van de vergrijzing 
van	 de	 bevolking	 starten	we	met	 financiële	 steun	 van	
het OCMW een seniorengezelschapsdienst. De dienst-
verlening sluit aan op die van het OCMW en Dienstenon-
derneming (poetsdienst, gezinszorg, klusjesdienst, …). 
Een tiental PWA-medewerkers kregen een opleiding om 
deze dienstverlening te bieden.

Voor wie?
Alle inwoners gedomicilieerd in Oosterzele, vanaf de 
leeftijd van 7O jaar. Alleenstaanden krijgen voorrang. 
Maximum 20 uur per maand en een minimale dagpres-
tatie van twee uren.

Welke diensten?
Het	 takenpakket	 bestaat	 uit:	 samen	wandelen,	 fietsen,	
kaarten,	 koffie	 drinken,	 muziek	 beluisteren,	 tv-kijken,	
een praatje slaan, voorlezen uit krant of boek, occasio-
nele hulp bij het nemen van maaltijden, eenvoudige ad-
ministratieve hulp, ophalen van medicijnen bij de lokale 
apotheker en boodschappen doen binnen de gemeente 
(al dan niet met het voertuig van de PWA-medewerker).

Hoeveel kost het?
De	kostprijs	is	afhankelijk	van	de	categorie	waartoe	de	
gebruiker behoort:

• Categorie 1: de gebruikers die genieten van de ver-
hoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering beta-
len 2 euro/uur (voor een cheque met zichtwaarde van 
5,95 euro) voor de tien eerste uren per maand – voor 
de volgende uren betalen ze 2,5 euro/uur.

• Categorie 2: de gebruikers die genieten van het stel-
sel van de maximumfactuur in de ziekteverzekering 
betalen 3 euro/uur( voor een cheque met zichtwaarde 
van 5,95 euro) te verhogen met 1 euro per dagpres-
tatie voor de verplaatsingskosten. Het OCMW zal het 
verschil tussen de zichtwaarde van de cheques van 
5,95 euro en de prijs te betalen door de gebruikers van 
categorie 1 en 2 (2 euro, 2,5 euro of 3 euro) bijpassen.

• Categorie 3: de overige gebruikers betalen 7,45 euro/uur, 
(cheques met  zichtwaarde van 7,45 euro) te verhogen 
met 1 euro per dagprestatie voor de verplaatsingskosten.

Hoe betalen?
De betaling gebeurt met PWA-cheques met een zicht-
waarde van 5,95 euro of 7,45 euro. Je bestelt de cheques 
op voorhand in het PWA-kantoor.

Onderhoud van grafzerken
Inwoners die zelf niet kunnen instaan voor het onderhoud 
van de rustplaats van hun dierbaren, kunnen terecht bij 
het PWA. Voor een onderhoudsbeurt wordt één uur aange-
rekend, te betalen met een cheque van 7,45 euro (of 5,95 
euro voor personen die genieten van de verhoogde tege-
moetkoming in de ziekteverzekering) plus een verplaat-
singskost van 1 euro.
De PWA-medewerker beschikt over de nodige gereed-
schappen (emmer, schoonmaakmiddelen en producten, 
harkje, ...). De grafsteen wordt schoongemaakt, de gedenk-
tekens gepoetst en het onkruid op het graf verwijderd.

Ruimen van sneeuw
Inwoners moeten bij sneeuwval het voetpad voor hun 
huis sneeuwvrij maken. Voor personen op leeftijd of 
personen met verminderde arbeidsgeschiktheid kan 
dat een zeer moeilijke opdracht zijn. Het PWA kan - in 
de mate van de beschikbare medewerkers - hulp bieden 
om deze taak uit te voeren. Deze werkzaamheden kun-
nen echter niet uitgevoerd worden tijdens het weekend 
of op feestdagen.

De betaling gebeurt met PWA -cheques van 7,45 euro 
(of van 5,95 euro voor personen die genieten van de ver-
hoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering) à rato 

PWA Oosterzele biedt vanaf 2014 
nieuwe diensten aan
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van 1 cheque per uur of begonnen uur plus een verplaatsingskost van 1 euro 
per dagprestatie. De gebruikers moeten zelf zorgen voor de nodige gereed-
schappen (schop, borstel, ...). Wie nog geen beroep doet op de diensten van 
het PWA, betaalt ook een jaarlijks inschrijvingsbedrag van 7,45 euro voor het 
reinigen van grafzerken of ruimen van sneeuw. 
Cheques met een zichtwaarde van 7,45 euro kunnen ook op naam besteld wor-
den	bij	het	uitgiftekantoor	van	de	PWA-cheques	en	zijn	fiscaal	aftrekbaar.

Meer info of een van de aangeboden diensten aanvragen? Contacteer dan 
PWA-beambte Christine Van Daele: Lange Ambachtstraat 42 - elke voor-
middag van 8.30 tot 11.30 uur ( behalve op woensdag) en op maandagna-
middag van 14 tot 16 uur – tel. 09 363 76 52 - info@pwa-oosterzele.be

PWA/DIENSTEN-
ONDERNEMING 
OOSTERZELE
zoekt een schoon-
maker (M/V)

Ben jij iemand die graag poetst 
en houdt van orde en netheid? 
Dan zijn wij de ideale werkgever 
voor jou!

Als huishoudhulp sta je in voor de 
wekelijkse schoonmaak van de wo-
ning en voer je licht huishoudelijke 
taken uit (poetsen, strijken, bood-
schappen doen, ...) bij mensen thuis 
in het kader van dienstencheques. 
Je werkt individueel bij meerdere 
gezinnen. Je organiseert je werk 
zelfstandig, met respect voor de 
gewoontes, privacy en hygiënische 
normen van de klant. Je staat er niet 
alleen voor! Jouw persoonlijke me-
ter of peter zorgt voor een persoon-
lijke begeleiding.

Voordelen
Je kiest zelf hoeveel uur je wil werken 
en op welke dagen. Wij maken voor 
jou een planning op maat! Wij bieden 
een contract van onbepaalde duur na 
drie maanden dienst en  garanderen 
een stipte en correcte verloning.
Maaltijdcheques, kilometervergoe-
ding, kledijvergoeding, eindejaars-
premie, vakantiegeld behoren tot 
ons pakket. Je werkt in Oosterzele.

Solliciteren kan bij 
Dienstenonderneming Oosterzele 
t.a.v. OCMW-voorzitter Els De Turck 
of Elke De Clippeleer:
Lange Ambachtstraat 42,
9860 Oosterzele
info@do-oosterzele.be
09 363 76 56

Maak jij binnenkort deel uit van
de zorgraad?

De zorgraad is een stuurgroep van vrijwillige en professionele zorgverstrek-
kers met als leidraad het lokaal sociaal beleidsplan en heeft als opdracht:
- Het gemeentebestuur adviseren via opvolging van het lokaal sociaal be-

leidsplan en zorgprojecten in de gemeente.
- De sociale noden in Oosterzele detecteren.
- Meewerken aan preventieve zorgacties.

De verenigingen en de instellingen die tot het werkveld behoren en de pro-
fessionele hulpverleners die in de gemeente actief zijn, maken deel uit van de 
raad. De raad komt een drietal keer per jaar samen.

Heb jij interesse om in de zorgraad actief te zijn. Stuur dan uiterlijk tegen 
15 februari 2014 jouw kandidatuur naar OCMW-voorzitter Els De Turck: 
Gootje 2 , 9860 Oosterzele - de.turck.els@gmail.com 

Vergeet zeker niet je persoonlijke motivatie toe te voegen en als dat het 
geval is, vermeld je ook de vereniging of organisatie die je vertegenwoor-
digt. We nodigen je later ook persoonlijk uit.
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• zaterdag 11 januari – 19 uur: kerst-
boomverbranding van de Windeekse 
Groenbuiken op het Marktplein van 
Scheldewindeke. Iedereen mag vanaf 
donderdag 9 januari zijn oude kerst-
boom naar het Marktplein brengen. 
Inwoners van Scheldewindeke die 
geen vervoer hebben om de kerst-
boom te brengen, geven vooraf een 
seintje, bij hen wordt de boom dan 
opgehaald. Meer info:

 kermis.windeke@gmail.com
 0498 50 01 04 (Filip Michiels)
• zondag 12 januari: nieuwjaarsrecep-

tie voor de inwoners van Gijzenzele 
in het zaaltje. Meer info:

 fernand.berckmoes@gmail.com
• zondagen 12, 19, 26 januari – 2, 9, 

16 en 23 februari – 2, 9, 16, 23 en 30 
maart – 6, 13, 20 en 27 april om 9.30 
uur: Nordic Walking bij KVLV Schel-
dewindeke. Meer info:

 info@kvlv-scheldewindeke.be
• dinsdagen 14, 21 januari – 4, 11, 18 en 

25 februari – 4 , 11, 18 en 25 maart 
om 20.30 uur: Energetics bij KVLV 
Scheldewindeke – sporthal De Kluize. 
Meer info:

 info@kvlv-scheldewindeke.be
• maandagen 13, 20, 27 januari, 3, 10, 

17, 24 februari en 10 maart van 19 – 
20 uur: Start to yoga: reeks van acht 
lessen in sporthal De Kluize.

 femma.oosterzele@gmail.com
• woensdag 15 januari – 19.30 uur: 

jaaropener KVLV Gijzenzele ‘Samen 
op naar een merk met vaart’ paro-
chiezaaltje Gijzenzele. Meer info:

 agnesenmarc@gmail.com
• woensdagen 15 januari, 12 februari, 

15 maart, 16 april – 15 uur: breisalon 
in bib Scheldewindeke. Meer info:

 bibliotheek@oosterzele.be

• donderdag 16 januari – 19 uur: Ons 
kookboek voor beginners, workshop 
voor jongeren door KVLV Schelde-
windeke in De Rots. Meer info:

 info@kvlv-scheldewindeke.be
• zaterdag 18 januari - 18.30 uur: mis-

viering en nieuwjaarsreceptie KVLV 
Scheldewindeke, kerk en De Rots. 
Meer info: info@kvlv-scheldewindeke.be

• zaterdag 18 januari – 19 uur: winter-
kermis Heemkring Moortsele. Gratis 
toegang, met receptie en optreden 
White Van Men en dj Codde. Meer 
info: heemkring.moortsele@gmail.com

• zondag 19 januari - 9 uur: Toast Li-
terair Davidsfonds Oosterzele met 
Luc Drapier. Prijsuitreiking Junior 
Journalistwedstrijd, in het paro-
chiecentrum Balegem. Meer info: 
Etienne Gevaert - 0472 75 20 27 -

 etienne.gevaert@skynet.be
• maandag 20 januari - 14 uur: winter-

kermis Heemkring Moortsele Sinten 
Teun	-	gezellig	samenzijn	met	koffie	
en wafels, gratis toegang, i.s.m. OKRA 
Moortsele. Meer info:

 etienne.de.block@telenet.be
• donderdagen 23 januari, 6 en 20 fe-

bruari van 19 – 22 uur: mutsen breien 
(reeks van drie lessen) in de parochi-
ale kring. Meer info: femma.ooster-
zele@gmail.com

• zondagen 26 januari, 23 februari, 23 
maart en 27 april van 14 tot 18 uur: 
spelnamiddag van spellenclub De 
Strateeg in het Erfgoedhuis Moortse-
le. Deelnameprijs: 1,5 euro. Meer info 
bij Eline Van Bever, eline@destra-
teeg.be

• maandag 27 januari – 19 tot 22 uur: 
lezing ‘maak me niet down’. Voor ou-
ders en familieleden, leerkrachten, 
begeleiders en andere professione-
len die betrokken zijn bij de zorg en 
begeleiding van kinderen of volwas-

senen met Downsyndroom. In GC De 
Kluize; inschrijven via www.ooster-
zele.be (activiteiten).

• maandag 27 januari: prijsuitreiking 
eindejaarsactie GRLE in de raadzaal.

• dinsdag 28 januari – 20 uur: startver-
gadering Naar een merk met vaart, 
KVLV Scheldewindeke in GC De 
Steenoven Herzele. Meer info:

 info@kvlv-scheldewindeke.be
• dinsdag 28 januari – 19 uur: kookles 

kvlv Balegem ‘burgers en balletjes’ 
in parochiecentrum Balegem. Meer 
info: Mieke Sepelie, 09 324 53 64 , 
mieke.sepelie@pandora.be

• donderdag 30 januari: wafelfeest + 
voorstelling ‘Blijven reizen’ bij Zie-
kenzorg Oosterzele - demeyer.ju-
lien@telenet.be

• zaterdag 1 februari van 8 tot 15 uur: 
sprokkeltocht WSV Land Van Rhode 
met vertrek aan Sint-Antoniuskring 
(Borsbekestraat 215 in Borsbeke). 
Meer info: www.landvanrhode.be – 
erik-lievens@skynet.be – 1,50 euro

• woensdag 5 februari: quiz KVG Oos-
terzele – demeyer.julien@telenet.be

• donderdag 6 februari: concert Café 
Chantant in CC Stroming in Evergem. 
Meer info:

 www.neosvzw.be/oosterzele
• dinsdag 11 februari – 20 uur: cursus 

‘Zacht bewegen’ KVLV Gijzenzele 
(vier lessen), in het zaaltje. Meer info: 
agnesenmarc@gmail.com

• woensdag 12 februari – 19.30 - 22 
uur: veggiebroodbeleg zelf maken, in 
de parochiale kring. Meer info:

 femma.oosterzele@gmail.com 
• woensdag 12 februari – 13.30 en 19 

uur: kookdemo ‘burgers en balletjes’ 
bij KVLV Scheldewindeke, De Rots 
Scheldewindeke. Meer info:

 info@kvlv-scheldewindeke.be

Activiteitenkalender oosterzele actief
Meer info over deze en andere activiteiten vind je in de activiteitenkalender op www.oosterzele.be.
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• zaterdag 15 februari: Derek & Vis 20 
jaar! in Heemkring Moortsele - i.s.m. 
Jean-Pierre Fack. Meer info:

 jpfack@telenet.be
• dinsdag 18 februari: voordracht ‘het 

menselijk brein’ door prof. Michaël 
Portzky in zaal De Rots in Schelde-
windeke. Meer info:

 www.neosvzw.be/oosterzele
• dinsdag 18 februari – 19.30 uur: leer 

met KVLV Balegem hoe je sjaals op 
een mooie manier kan knopen, in pa-
rochiecentrum Balegem. Meer info: 
Mieke Sepelie, 09 324 53 64,

 mieke.sepelie@pandora.be
• dinsdag 18 februari - 20 uur: Davids-

fonds Oosterzele: Christendom en Is-
lam, eenzelfde geloof? Door E.H. Ka-
nunnik Frans Hitchinson, in De Rots 
Scheldewindeke. Meer info:

 Etienne Gevaert - 0472 75 20 27 -
 etienne.gevaert@skynet.be
• donderdag 20 februari: mosselfestijn 

- demeyer.julien@telenet.be
• vrijdag 21 februari: H-bar goes Rus-

sia; driemaandelijks praatcafé in zaal 
Heemkring Moortsele, deze keer in 
een Russisch kleedje, gratis toegang. 
Meer info:

 heemkring.moortsele@gmail.com
• zaterdag 15 maart van 16 - 22 uur en 

zondag 16 maart van 11 tot 19 uur: 
Lentebeurs GRLE in Den Amb8 (Lan-
ge Ambachtstraat 42 in Oosterzele). 
Meer info: www.grle.be – kris.vande-
reecken.15343@axa-bank.be – gratis 
toegang

• zaterdag 22 maart: infonamiddag 
KVG - demeyer.julien@telenet.be

• zaterdag 22 en zondag 23 februari: 
Citytrip Den Haag, KVLV Scheldewin-
deke. Meer info:

 info@kvlv-scheldewindeke.be
• donderdag 27 februari: Steven Ma-

riën (tenor) en Ellen Schafraet (har-
pen): Dancer before God over har-
pen, heidenen, heiligen en Apollo.

 Tickets 14 euro – 10 euro (leden).
 Meer info: 09 360 39 25 –
 theater.leenpersijn@telenet.be

• dinsdag 4, 11, 18 en 25 maart- 19 uur: 
knuffeldiertjes leren haken met KVLV 
Balegem in parochiecentrum Bale-
gem. Meer info: Mieke Sepelie,

 09 324 53 64,
 mieke.sepelie@pandora.be
• woensdag 5 maart – 19.15 uur: kook-

les KVLV Gijzenzele ‘Burgers en bal-
lekes’ in het zaaltje. Meer info: agne-
senmarc@gmail.com

• maandag 10 maart: Voordracht: ‘Te 
voet naar de bronnen van de stilte’ 
(diaverslag van voettocht naar As-
sisi) - demeyer.julien@telenet.be

• dinsdag 11 maart: daguitstap. Meer 
info: www.neosvzw.be/oosterzele

• woensdag 12 maart van 19.30 – 22.30 
uur: een avondje ‘Strippen’in de Pa-
rochiale Kring. Meer info: femma.
oosterzele@gmail.com

• donderdag 13 maart – 20 uur: work-
shop djembé en percussie KVLV 
Scheldewindeke, in Dikkelvenne. 
Meer info:

 info@kvlv-scheldewindeke.be
• donderdag 13 maart van 8 tot 15 

uur: Vuentecatocht (WSV Land Van 
Rhode) met vertrek aan zaal De Rots. 
Meer info: www.landvanrhode.be – 
erik-lievens@skynet.be – 1,50 euro

• zaterdag 15 maart - 20 uur: Quiz cul-
turele kring Land van Rode in paro-
chiecentrum Balegem, kostprijs:

 15 euro per ploeg (betaling ter 
plaatse), inschrijven: 0498 69 31 26 
- quiz@cklvr.be, met vermelding van 
ploegnaam en -verantwoordelijke, 
adres en telefoonnummer.

• woensdag 19 maart: Lezing ‘Tieners, 
hou ze vast’ door Peter Adriaenssens 
voor KVLV Scheldewindeke,

 De Rekkel, Deinze. Meer info:
 info@kvlv-scheldewindeke.be
• woensdag 19 maart – 20 uur: Bele-

vingslezing ‘100% IJS’ – Antarctica, 
het beklijvende poolcontinent, door 
Johan Lambrechts, reisjournalist/
auteur, in foyer GC De Kluize - voor 
lezing, drank en hapjes : leden en 
partners 5 euro; niet-leden 10 euro 
Inschrijven voor 17 maart bij Mari-
anne Bombeke blondeel.bombeke@
telenet.be of 09 362 94 28.

• woensdagen 19 en 26 maart van 19 
– 22 uur: mozaïek met eierschalen 
(twee lessen) in de Parochiale Kring. 
Meer info:

 femma.oosterzele@gmail.com
• vrijdag 21 maart – 14 uur : ‘tweemaal 

oorlog, driemaal honger’ door Eddie 
Niesten bij KVLV Scheldewindeke, 
De Rots Scheldewindeke. Meer info: 
info@kvlv-scheldewindeke.be

• zondag 23 maart (11.30uur en 18 
uur): eetfestijn gemengd koor De Gon-
de van Moortsele, zaal De Rots Schel-
dewindeke. Kaarten tot 16 maart te 
verkrijgen via de koorleden of bestel-
len via dirkvanhijfte@scarlet.be

• maandag 24 maart – 19.30 uur: 
EHBO Fiets KVLV Scheldewindeke, in 
De Rots Scheldewindeke. Meer info: 
info@kvlv-scheldewindeke.be

• dinsdagen 25 maart – 1, 8, 15, 22, 
29 april – 20 uur: Linedansen KVLV 
Scheldewindeke in Vrije basisschool 
Scheldewindeke. Meer info:

 info@kvlv-scheldewindeke.be
• dinsdag 25 maart: voordracht ‘Mada-

me est servie’ door Diane De Keyzer 
in zaal De Rots Scheldewindeke. Meer 
info: www.neosvzw.be/oosterzele

• dinsdag 25 maart 2014 - 20 uur:
 Davidsfonds Oosterzele ‘Nacht van 

de Geschiedenis, ‘Belgen maken 
bommen’ door Lucien De Smet in het 
zaaltje Gijzenzele. Meer info:

 Etienne Gevaert - 0472 75 20 27 -
 etienne.gevaert@skynet.be
• woensdag 26 maart 2014:	 film	 zie-

kenzorg Oosterzele - demeyer.ju-
lien@telenet.be

• donderdag 27 maart: Guernica - the-
atermonoloog met Bob De Moor. 
Tickets 14 euro – 10 euro (leden).

 Meer info: 09 360 39 25 –
 theater.leenpersijn@telenet.be
• zondag 30 maart – 15 uur: subsidie-

toernooi Con Animo Oosterzele in 
cultuurcentrum De Herbakker (Pas-
toor De Nevestraat 10 in Eeklo). Meer 
info: pieter.vermassen@icloud.com



22 www.oosterzele.be

• maandagen 31 maart – 14 april – 14 
mei – 19.30 uur: Leren naaien met de 
naaimachine KVLV Scheldewindeke, 
De Rots Scheldewindeke. Meer info: 
info@kvlv-scheldewindeke.be

• woensdag 2 april – 19.30 uur: lezing 
KVLV Gijzenzele ‘Kwaadheid als bron 
van energie’ in het zaaltje. Meer info: 
agnesenmarc@gmail.com

• woensdag 2 april van 19.30 – 22.30 
uur: bloemschikken het jaar rond 
in de Parochiale Kring. Meer info: 
femma.oosterzele@gmail.com

• woensdag 2 april - 20 uur: ‘Heerlijk 
ontspannen met aromatherapie’ 
door Creosa Govaers, in stokerij Van 
Damme. Toegang voor relaxlezing, 
drank en hapjes: leden 5 euro; niet-
leden 10 euro. Inschrijven voor

 31 maart bij Marianne Bombeke 
blondeel.bombeke@telenet.be of

 09 362 94 28.
• donderdag 3 april – 20 uur: ‘Omge-

keerd ouderschap’ door prof. Van den 
Ven, KVLV Scheldewindeke i.s.m. Ge-
zinsbond Scheldewindeke, in De Rots 
Scheldewindeke. Meer info:

 info@kvlv-scheldewindeke.be
• vrijdag 4 april van 16.30 tot 19.30 

uur: bloedinzameling Rode Kruis-
Vlaanderen, afdeling Oosterzele. 
Meer info: http://oosterzele.rode-
kruis.be – chrismonique@skynet.be

• zaterdag 5 april: bezoek aan het Red 
Star Line-museum in Antwerpen 
vertrek om 9.30 en terug om 18 uur 
aan de parochiale kring. Meer info: 
femma.oosterzele@gmail.com

• zaterdag 5 april van 7 tot 15 uur: Bur-
sitiatocht WSV Land Van Rhode met 
vertrek aan zaal Baskuul (Stations-
straat 1 in Burst). Meer info:

 www.landvanrhode.be –
 erik-lievens@skynet.be – 1,50 euro
• zondag 6 april 2014: jubileumfeest 60 

jaar KVG Oosterzele in feestzaal De Zil-
verreiger - demeyer.julien@telenet.be

• woensdag 9 april – 19 uur: bloem-
schikken voor Pasen met KVLV Ba-
legem, parochiecentrum Balegem. 
Meer info: Lutgarde De Sutter, 

 09 362 27 34 , luthartje@telenet.be

• woensdag 16 april – 19.15 uur: groen-
decoratie ‘paasbloemstuk’ KVLV Gij-
zenzele in het zaaltje. Meer info:

 agnesenmarc@gmail.com
• zaterdag 19 april: musical ’14-18’ 

Nekkerhal Mechelen. Meer info: 
www.neosvzw.be/oosterzele

• maandag 21 april: paasfeest - demey-
er.julien@telenet.be

• donderdag 24 april - 20 uur: Davids-
fonds Oosterzele Wijnen uit Pië-
monte, wijnproeverij met Gido Van 
Imschoot in GC De Kluize. Meer info: 
Etienne Gevaert - 0472 75 20 27 - eti-
enne.gevaert@skynet.be

• donderdag 24 april: Dialogen, mu-
zikale gesprekken voor viool en alt-
viool door Claire Bourdet & Karel 
Coninx. . Tickets 14 euro – 10 euro 
(leden). Meer info: 09 360 39 25 – 
theater.leenpersijn@telenet.be

• vrijdag 25 april: opera in de cinema: 
La Bohème van Puccini in Kinepolis 
Gent. Meer info: www.neosvzw.be/
oosterzele

• vrijdag 25 april - 20 uur: culturele 
kring Land van Rode: ‘algemene dia-
lecten’ door Johan Taeldeman, in zaal 
De Rots in Scheldewindeke, Info en 
inschrijving: Martine Verdonck

 09 362 94 25
• zaterdag 26 april – 20 uur: lentecon-

cert Con Animo Oosterzele in GC De 
Kluize – 7 euro. Meer info:

 pieter.vermassen@icloud.com
• zaterdag 26 april: familiedag in die-

renpark Planckendael -
 demeyer.julien@telenet.be
• zondag 27 april vanaf 11.30 uur: 

KVLV-restaurant in het parochiecen-
trum Balegem. Meer info: Mieke Se-
pelie, 09 324 53 64 ,

 mieke.sepelie@pandora.be
• zondagen 27 april – 4 en 11 mei – 9.30 

uur: Nordic Walking & Loop mee met 
KVLV Scheldewindeke. Meer info: 
info@kvlv-scheldewindeke.be

• maandag 28 april – 10 uur of don-
derdag 8 mei om 19 uur: bezoek aan 
‘la	fille	d’O	boutique’,	lingerielijn	van	
Muriëlle Scherre in Gent. Inschrijven 
voor 15 april bij Marianne Bombeke 
blondeel.bombeke@telenet.be of 09 
362 94 28. Leden genieten voorrang! 
Max. 20 deelnemers per bezoek.

• dinsdag 29 april: paasfeest in zaal 
Agathea met optreden van Sol Meu-
nière Meer info:

 www.neosvzw.be/oosterzele
• woensdag 30 april – 20 uur: ‘pimp je 

teenslippers’ bij KVLV Scheldewinde-
ke in De Rots Scheldewindeke. Meer 
info: info@kvlv-scheldewindeke.be

• woensdag 7 mei – 19 uur: ‘pimp je 
teenslippers’ bij KVLV Balegem in pa-
rochiecentrum Balegem. Meer info: 
Mieke Sepelie, 09 324 53 64 ,

 mieke.sepelie@pandora.be 
• woensdag 7 mei – 13.30 en 19 uur: 

kookdemo ‘picknick menu’, KVLV 
Scheldewindeke in De Rots Schelde-
windeke. Meer info:

 info@kvlv-scheldewindeke.be
• dinsdag 13 mei: bezoek aan OLV
 kliniek in Aalst -
 demeyer.julien@telenet.be
• dinsdag 13 mei – 19 uur: kookles 

KVLV Balegem ‘picknick’. Meer info: 
Mieke Sepelie, 09 324 53 64 ,

 mieke.sepelie@pandora.be
• woensdag 14 mei – 20 uur: ‘Het mo-

despektakel te Gent door de eeuwen 
heen’, door Lut De Paepe, historica/
stadsgids in foyer GC De Kluize. Toe-
gang voor lezing, met portie humor, 
drank en hapjes: 5 euro voor leden; 
10 euro voor niet-leden. Inschrijven 
voor 12 mei bij Marianne Bombeke 
blondeel.bombeke@telenet.be of

 09 362 94 28.
• donderdag 15 mei: voordracht ‘Vrij-

metselarij, het verhaal van passer en 
winkelhaak’ door Gandante vzw in 
zaal De Rots Scheldewindeke. Meer 
info: www.neosvzw.be/oosterzele
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• zondag 18 mei van 7 tot 15 uur: len-
tetocht (wisselbeker) WSV Land Van 
Rhode met vertrek aan parochiecen-
trum Sint-Michaël (Kloosterstraat in 
Sint-lievens-Houtem)

 Meer info: www.landvanrhode.be – 
erik-lievens@skynet.be – 1,50 euro

• dinsdag 20 mei – 19.30 uur: traag be-
wegen KVLV Balegem (vier lessen), 
parochiecentrum Balegem. Meer 
info: Mieke Sepelie, 09 324 53 64 , 
mieke.sepelie@pandora.be

• donderdag 22 mei – 19 uur: meibede-
vaart KVLV Balegem Lourdes Oostak-
ker aan het Parochiecentrum, om

 20 uur in Oostakker.  Meer info: Trees 
Roos, 09 360 61 18

• donderdag 22 mei 2014: ‘daar sta ie-
mand’ van en door Vitalski. Tickets 
14 euro – 10 euro (leden).

 Meer info: 09 360 39 25 –
 theater.leenpersijn@telenet.be
• donderdag 22 mei: bedevaart Dadi-

zele + bezoek Kortrijk -
 demeyer.julien@telenet.be
• woensdag 28 mei: halve daguitstap - 

demeyer.julien@telenet.be
• zaterdag 31 mei en zondag 1 juni: eet-

festijn ten voordele van KVG Ooster-
zele -demeyer.julien@telenet.be

• Seniorenraad organiseert filmnamid-
dagen met films uit de oude doos op 
maandagnamiddagen 3 februari, 17 
maart en 7 april om 14 uur in GC De 
Kluize.	 Na	 de	 film	 volgt	 koffie	 met	
taart; 4 euro per persoon.

 Op 3 februari speelt The Man Who 
Knew Too Much, een Amerikaanse 
thriller/drama/avonturenfilm	 uit	
1956 onder regie van Alfred Hitch-
cock. De hoofdrollen worden vertolkt 
door James Stewart en Doris Day.

 Een typisch Amerikaans gezin is op 
vakantie in Marokko met hun tien-
jarig zoontje. Ze worden bij toeval 
betrokken bij een internationaal 
complot. Hun zoon wordt daarna 
ontvoerd om hen het zwijgen op te 
leggen …

 Kaarten zijn te koop tot en met 29 ja-
nuari in GC De Kluize, de bib en bij de 
seniorenverenigingen.

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.



Elk jaar zijn er data waarop om bijzondere redenen geen huwelijken of be-
grafenissen kunnen plaatsvinden. Meestal vallen die data samen met de wet-
telijke feestdagen van dat jaar. Om de inschrijvingen voor de jeugdwerking in 
de vakanties mogelijk te maken, worden ook enkele dagdelen gereserveerd.

Het overzicht
vrijdagavond 31 januari inschrijven jeugdwerking krokusvakantie
    geen huwelijken

zaterdag- 15 maart  inschrijven jeugdwerking paasvakantie
voormiddag tot 13 uur geen huwelijken

zaterdag- 10 mei  inschrijven jeugdwerking grote vakantie
voormiddag tot 13 uur geen huwelijken

maandag 21 april  Paasmaandag

donderdag 1 mei  Feest van de Arbeid

donderdag 29 mei  Onze-Lieve-Heer Hemelvaart

maandag 9 juni  Pinkstermaandag

vrijdag  11 juli  Feest van de Vlaamse Gemeenschap

maandag 21 juli  Nationale feestdag

vrijdag  15 augustus Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

zaterdag  1 november Allerheiligen

zondag  2 november Allerzielen

dinsdag  11 november Wapenstilstand

zaterdag  15 november Feest van de Dynastie

donderdag 25 december Kerstmis

vrijdag  26 december tweede Kerstmis

Twee nieuwe straten 
in Oosterzele 

Na goedkeuring door de ge-
meenteraad in zitting van 27 
november 2013 telt Oosterzele 
twee nieuwe straten nl. Korte 
Streekt in Scheldewindeke en 
Zesde Liniestraat in Gijzenzele.

Subsidiereglement
funerair erfgoed 

De provincieraad keurde op 
9 oktober 2013 het subsidie-
reglement voor funerair erf-
goed goed. De aanvrager kan 
voor werken tot 12 500 euro 
een subsidie tot 40% krijgen; 
voor werken tussen 12 500 en 
25 000 euro is dat max. 25%, 
voor een totaalbedrag van 
max. 8 125 euro. Het aan-
vraagformulier vind je op 
www.oost-vlaanderen.be.

Dagen waarop geen 
huwelijken en begrafenissen 
plaatsvinden in 2014


