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Bibliotheek
Vanaf 1 januari 2011
betaal je geen leengeld
meer voor dvd’s en cd’s
Wie vanaf 1 januari 2011 een dvd of cd ontleent in de bib
van Oosterzele, hoeft daar niet meer voor te betalen.

Van bij de start van de cd-afdeling in 1994 werd er voor
de audiovisuele materialen leengeld gevraagd.  De filoso-

fie was toen dat cd’s en dvd’s duurder en minder duurzaam waren.  Vandaag is
dat niet meer het geval , een goede reden om het gratis beleid van de boeken
te volgen. 
Op advies van de raad van beheer van de bib besliste de gemeenteraad daarom
om het leengeld voor audiovisuele materialen (cd’s, dvd’s en cd-rom’s) af te
schaffen met ingang vanaf 1 januari 2011.

Bibliotheek Oosterzele onderzoekt
de tevredenheid van gebruikers
De Oosterzeelse bib vindt het belangrijk te weten wat gebruikers vinden van de
kwaliteit van de bibliotheek Oosterzele. Wat gaat er goed en waar zijn verbeter-
punten?
Zo kunnen het aanbod en de dienstverlening van de bibliotheek nog beter
afgestemd worden op de wensen van gebruikers. In samenwerking met het
Streekgericht Bibliotheekbeleid van de Provincie Oost-Vlaanderen houden we
in de maand januari dan ook een gebruikersonderzoek en peilen we de tevre-
denheid over de collecties en de dienstverlening van bibliotheekmedewerkers.
Invullen van de vragenlijst kan online via www.biboosterzele.be. 
Het invullen van de enquête duurt ongeveer tien minuten. De bibliotheek wil
de stem van zo veel mogelijk gebruikers horen en hoopt daarom op een grote
respons.
Deelnemers aan het onderzoek maken kans om een boekenbon te winnen en
werken mee aan een nog betere bibliotheek. Voor vragen kan je terecht in de
bibliotheek: 
filiep.vangrembergen@bibliotheek.be - 09 362 81 17
of bij de Provincie Oost-Vlaanderen: joris.eeraerts@oost-vlaanderen.be

Vrijwilligers gezocht in de bibliotheek!
Heb je een halve of twee halve dagen per week vrij? Wil je die tijd gebruiken om
iets zinnigs te doen? De bibliotheek zoekt vrijwilligers voor eenvoudig adminis-
tratief werk, buiten de openingsuren.
Wij bieden:
• Een vrijwilligerscontract
• Een vaste vergoeding per halve dag
• Een ongevallenverzekering
• Een aangename werksfeer
Info: 
Bibliotheek Oosterzele - Filiep Van Grembergen
Stationsstraat 13, 9860 Oosterzele - 09 362 81 17 - oosterzele@bibliotheek.be

De kerst- en nieuwjaarsperiode is voor inbrekers een favoriete periode om
inbraken te plegen. Het is dan donker, veel mensen gaan op bezoek bij familie
en vrienden, trekken er op uit met het gezin, … Het is dus belangrijk dat je je
woning zo goed mogelijk beveiligt tegen inbraken. Dat kan je al doen met heel
eenvoudige maatregelen.

Politiezone Rhode & Schelde biedt ook gratis technopreventief advies. Neem
dus gerust contact op met de dienst Preventie via tel. 09 210 34 34.

Lees meer via www.pzrhodeschelde.be

Preventie
Eindejaarsperiode geliefde periode
voor inbrekers: beveilig je woning

Beste Oosterzelenaar

Wanneer je deze krant in je brievenbus ontvangt,
is de laatste kalenderdag van 2010 aangebroken.
Dat betekent dat we volop in de eindejaarsperio-
de zitten, voor veel mensen de gezelligste perio-
de van het jaar. Kerst is voorbij en 2011 staat voor
de deur: een nieuw jaar waar iedereen er
opnieuw het beste van wil maken. Een jaar vliegt
zo voorbij, zeker in een gemeente als Oosterzele
waar er altijd wel iets te beleven valt. Dat
Oosterzele een actieve gemeente is, weet je onge-
twijfeld al. Maar Oosterzele is ook een gemeente
waar mensen elkaar helpen, waar een buur in
nood niet vergeten wordt, waar iedereen telt, …

Dat hebben we o.a. bij afgelopen wateroverlast
kunnen vaststellen. Op zo’n momenten - waar
mensen in nood zijn - komt een groot gevoel van
burgerzin en solidariteit bij onze inwoners naar
boven. Tal van vrijwilligers werkten spontaan
samen om het water weg te pompen, schoon te
maken, … Ook de gemeentelijke diensten en
hulpdiensten werkten daarbij nauw samen om
alle problemen zo snel mogelijk van de baan te
krijgen. Ik wil dan ook graag van deze gelegen-
heid gebruikmaken om iedereen die zijn steentje

heeft bijgedragen, daarvoor van harte te bedan-
ken! Dergelijke burgerzin en solidariteit werken
hartverwarmend en moeten verder gestimuleerd
worden!
Eindejaar is het ideaal moment om samen met
geliefden te vieren en te feesten. Sommige inwo-
ners moeten de feestdagen wegens omstandighe-
den alleen doorbrengen. Samen met het voltalli-
ge be stuur hoop ik dat ook zij kunnen genieten
van deze mooie periode. We hopen ook dat zij
weten dat het bestuur hen een warm hart toe-
draagt. In Oosterzele wordt wie alleen is, niet ver-
geten. 
Nieuwjaar betekent heel vaak ook het maken van
goede voornemens. Misschien mag ik hier een
suggestie doen voor een voornemen dat iedereen
zich eigen zou moeten maken? Wees gelukkig
met wie je bent en met wat je hebt. Maak van
iedere dag het beste en wees vriendelijk tegen
familie, collega’s, buren, … Immers, met een
glimlach en een vriendelijk woord bereik je zo
veel meer.
Namens het college van burgemeester
en schepenen wens ik alle Oosterzelenaren 
alvast een heel gelukkig Nieuw jaar!

Johan Van Durme
Burgemeester van alle Oosterzelenaren

Gelukkig nieuwjaar!



Vergelijkbaar met de dienst Cardstop
voor bankkaarten bestaat er een  speci-
aal noodnummer om je identiteitskaart
te blokkeren. Maar slechts weinig Bel -
gen vinden de weg naar het telefoon-
nummer van Docstop. Slechts één op tien neemt contact op met die dienst.
Veelal gaat men eerst naar de politie om aangifte te doen van het verlies of de
diefstal van de kaart. 

Wie zijn identiteitskaart verliest, moet dezelfde reflex hebben als zou het om
een bankkaart gaan. “Je moet die zo snel mogelijk laten blokkeren”, zegt Luc
Vanneste van de FOD (federale overheidsdienst) Binnenlandse Zaken.
“Jaarlijks raken 150 000 mensen hun identiteitskaart kwijt. Slechts zo'n 15 000
daarvan bellen naar Docstop.”
De rest gaat eerst naar de politie. Maar die faxen op hun beurt de aangifte door
naar de administratie. Die procedure duurt natuurlijk veel langer dan de kaart
rechtstreeks te laten blokkeren. Zeker als de diefstal in het buitenland gebeurt.
Daarom raadt Binnenlandse Zaken iedereen aan zijn identiteitskaart eerst zo
snel mogelijk af te sluiten.
Bij een derde van de aangiftes gaat het om diefstal. Elk jaar worden dus 50 000
Belgische identiteitskaarten gestolen. Dikwijls gebeurt die diefstal op bestelling
bij mensen die een uiterlijke gelijkenis vertonen met een crimineel. 
Wie contact opneemt met Docstop krijgt van Binnenlandse Zaken een docu-
ment thuis gestuurd. Daarin staan de dag en het uur waarop je gebeld hebt om
je kaart te laten blokkeren. Handelaars die iets verdachts vermoeden wanneer
ze een kaart in handen krijgen, kunnen die controleren via de website
www.checkdoc.be. Van de 10 000 consultaties per maand is er bij gemiddeld vijf
procent iets aan de hand.
Zeker eens bekijken: www.docstop.be. Cardstop per telefoon: 00800-2123 2123
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Zodra de financiële instelling op de
hoogte is van een overlijden, blok-
keert ze alle rekeningen van de over-
ledene. De erfgenamen kunnen dan
niet meer beschikken over het
geplaatste geld. Dat kan voor ontred-
dering zorgen als de nabestaanden
geld nodig hebben voor het huishou-
den of om betalingen te doen. Zij
kunnen daarom beter zo spoedig
mo gelijk contact opnemen met de
financiële instelling om te bespreken
hoe het geld kan vrijgemaakt worden. 
De notaris kan bij sommige banken
met een eenvoudige brief geld vrij-
maken. Hij moet dan verklaren wie
de wettige erfgenamen zijn en dat hij
zal optreden bij de verdeling van de
erfenis. Deze oplossing is de eenvou-
digste maar ook de duurste. 
Om de meeste bank- en postrekenin-
gen vrij te geven en zeker voor grote-
re sommen zijn specifieke documen-
ten nodig.

Erfrechtverklaring
Voor bedragen tot maximum 743,68
euro kan je een erfrechtverklaring
vragen op het gemeentehuis. Dat is

gratis. Je legt het trouwboekje van de
overledene voor of - als de overlede-
ne niet gehuwd was - het trouwboek-
je van de ouders. Als de erfrechtver-
klaring moet vermelden aan wie het
te innen bedrag mag uitbetaald wor-
den, moet er ook een bewijs van bet-
aling van de begrafenisfactuur mee-
gebracht worden.
> Waar? gemeentehuis, dienst Bur -
ger lij ke stand, Dorp 1, 
9860 Oosterzele, tel. 09 363 99 20.

Verklaring van erfopvolging
Voor bedragen tussen 743,68 euro
en 50 000 euro kan het registratie-
kantoor van belastingen een verkla-
ring van erfopvolging afleveren. Ook
dat is gratis. Met een aanvraagformu-
lier, een uittreksel uit de overlijdens-
akte en het originele trouwboekje
van de overledene of - als hij niet
gehuwd was - het trouwboekje van de
ouders en (half)broers en (half)zus-
sen kan je dat persoonlijk of per post
aanvragen. Dat wordt afgeleverd als
er is geen testament is, geen huwe-
lijkscontract of als er zijn geen giften
tussen de echtgenoten gedaan zijn.

Bovendien moeten alle erfgenamen
meerderjarig zijn.
> Waar? Registratiekantoor van de
Federale overheidsdienst Financiën,
Hundelgemsesteenweg 620A, 
9820 Merelbeke, tel. 09 230 62 07

Akte van bekendheid
Voor bedragen hoger dan 50 000
euro kan het vredegerecht een akte
van bekendheid afleveren. Dat kost
gewoonlijk 30 euro. Je neemt het
huwelijksboekje van de overledene
mee, een uittreksel van de overlij-
densakte, een lijst met de namen en
adressen van de erfgenamen, eventu-
eel het huwelijkscontract en eventu-
ele akten van giften tijdens het leven.
De akte van bekendheid wordt ook
nog afgegeven als de overledene tij-
dens zijn leven giften heeft gedaan of
als er een huwelijkscontract is. In de
andere gevallen kan men beter
terecht bij het kantoor van de regis-
tratie voor een verklaring van erfop-
volging.
> Waar? Vrederechter,
Hundelgemsesteenweg 622-624,
9820 Merelbeke, tel. 09 310 49 10

Burgerzaken

Geldzaken bij overlijdenDocstop voor je identiteitskaart

Daar komen de volgende onderwer-
pen zeker aan bod: 
1. Welke informatie bevindt zich in
de chip? 
2. Hoe en hoe goed is die beveiligd? 
3. Wat is een certificaat? 
4. Wat is een PIN-code? 
5. Wanneer moet ik mijn PIN-code
gebruiken? 
6. Wat als ik ze niet meer ken? 
7. Wat als ik mijn eID verlies of als ze
gestolen wordt? 
8. Waarom staat het adres niet meer
op de kaart? 
9. Waar vind ik informatie over de
eID, kaartlezers, toepassingen? 
10. Wat is een digitale handtekening? 
11. Wat is authenticatie? 

12. Installatie van een kaartlezer en
de middleware 
13. De gegevens van mijn eID lezen 
14. Mijn PIN-code wijzigen 
15. Ondertekenen van een docu-
ment (PDF, doc, docx, …) 
16. Ondertekenen van een mail
(voor verschillende e-mailtoepassin-
gen) 
17. Tax-on-web en MyMinfin  met de
eID 
18. Het gemeentelijk e-loket met de
eID 
19. Mijn dossier in het Rijksregister
ondervragen 
20. Een uittreksel aanvragen 
21. Bekijken wie mijn dossier geraad-
pleegd heeft 

22. Surfen naar www.mybelgium.be
23. Een treinticket bestellen 
… en nog veel meer. 

Voor de oefeningen zal elke deelne-
mer kunnen beschikken over een pc.
De deelnemers moeten uiteraard hun
eID bijhebben en de PIN-code ken-
nen. 
Elke workshop neemt een halve dag
in beslag.  De sessies vinden plaats in
de gemeentelijke bibliotheek, Sta -
tions straat 13 in Scheldewindeke, op
maandag 28 februari 2011 en begin-
nen om 9 uur en om 13.30 uur. 

Inschrijven verplicht voor 25 februari
in de bibliotheek of via oosterzele@
bibliotheek.be of bij de dienst bur-
gerzaken van de gemeente (bevol-
king@oosterzele.be).

eID, workshops over de elektronische identiteitskaart
In 2011 zullen op de volgende dagen geen begrafenissen en geen huwe-
lijken kunnen plaats vinden.

zaterdag 1 januari Nieuwjaar

maandag 25 april Paasmaandag

vrijdagavond 18 februari Inschrijvingen jeugdwerking 

krokusvakantie

zondag 1 mei Feest van de Arbeid

zaterdagvoormiddag 26 maart Inschrijvingen jeugdwerking 

paasvakantie

zaterdagvoormiddag 14 mei Inschrijvingen jeugdwerking 

grote vakantie

donderdag 2 juni Onze-Lieve-Heer Hemelvaart

vrijdag 3 juni brugdag

maandag 13 juni Pinkstermaandag

maandag 11 juli Feest van de 

Vlaamse Gemeenschap

donderdag 21 juli Nationale feestdag

vrijdag 22 juli brugdag

maandag 15 augustus Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

dinsdag 1 november Allerheiligen

woensdag 2 november Allerzielen

vrijdag 11 november Wapenstilstand

dinsdag 15 november Feest van de Dynastie

zondag 25 december Kerstmis

maandag 26 december 2e Kerstmis

Op de volgende dagen zullen geen huwelijken kunnen plaats vinden.

vrijdagavond 18 februari Inschrijvingen jeugdwerking 

krokusvakantie

zaterdagvoormiddag 26 maart Inschrijvingen jeugdwerking 

paasvakantie

zaterdagvoormiddag 14 mei Inschrijvingen jeugdwerking 

grote vakantie

Begrafenissen en huwelijken

Onderwijs

Op zondag 30 januari 2011 ver-
zorgt Jolien De Gendt, leerkracht
zang het tweede Ridder zaal con -
cert van dit seizoen. Ze brengt
een hulde aan de onlangs overle-
den zangeres Joan Sutherland.
Anne Van Melckebeke voert een

pianorecital uit in de  Ridderzaal
op 20 maart 2011.

De Ridderzaalconcerten vinden
plaats in het Egmontkasteel tel-
kens op zondag om 11 uur.
Toegang: 5 euro - 18-jarigen; 7

euro + 18-jarigen.  
Plaatsen beperkt, zeker reserve-
ren op tel. 09 364 64 36

In samenwerking met 
CC Zottegem 
en Davidsfonds Zottegem

Van vrijdag 18 februari tot vrij-
dag 4 maart 2011 loopt de onder-
tussen traditioneel geworden
‘Veertiendaagse van de Aca de -
mie’. Gedurende twee we ken
staan er heel wat activiteiten op
stapel. Met dit hogedrukgebied
aan activiteiten wil de academie
zijn brede maatschappelijke en
culturele rol accentueren. 
Via openlessen en vrij toeganke-
lijke klasconcerten kan je er ken-
nismaken met het reilen en zei-
len van de academie. Ouders,
familieleden en geïnteresseerden

kunnen komen kijken en luiste-
ren naar instrumentenvoorstel-
lingen, dansmomenten en
woordavonden. 

Deze activiteiten vinden plaats
o.m. in de auditiezaal van de aca-
demie, Firmin Bogaertstraat in
Zottegem en in de kapel van het
filiaal, Dorp 48-50 in Oosterzele.

Op zaterdag 19 februari 2011 ver-
zorgt de slagwerkklas van Jessica
Peel een concert in zaal Sint-
Cecilia in Velzeke.

Voor meer inlichtingen, 
bel 09 364 64 36, surf naar de webstek
www.zottegem.be of kom eens langs
voor een gedetailleerd schema.

Dag van het DKO
Op zaterdag 26 februari 2011 is het
opnieuw ‘Dag van het DKO’. Wat
er allemaal gebeurt in Vlaanderen
en Brussel kan je nalezen op
www.dagvanhetdko.be.
Thema dit jaar is ‘Lof der zot-
heid’. Onze academie doet uiter-
aard ook mee met een weekend-
programma ‘Op lichte voeten’. 

Veertiendaagse van de academie

Muziek, Woord en Dans

Het gemeentebestuur Oosterzele organiseert voor zijn inwoners workshops
over het gebruik van de elektronische identiteitskaart.

Vanaf maandag 27 december
2010 kunnen reizigers in het bel-
busgebied 140 Destelbergen -
Melle gebruik maken van een
nieuwe halte: halte Merelbeke

Industriepark. Deze halte krijgt
foldernummer 160 en is gelegen
in de Burgemeester Maen hout -
straat.

Nieuwe belbushalte
Mobiliteit

Ridderzaalconcert
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BibliotheekCultuur

Jeugd

Na de successen van de kortfilms
JEEP STL, MY DONNA en TATA is
OZ-Kort van plan zich te wagen aan
een meer ambitieus project: een
Oosterzeelse komedie. Het is de be -
doeling dat zowel de acteurs, de
spon sors als de voltallige filmcrew zal
be staan uit gemotiveerde Ooster ze le -
na ren. Het project neemt zijn start
begin februari en hoopt klaar te zijn
tegen de opening van het gloednieu-
we Cultureel Centrum begin 2012.
Vooraleer er gefilmd wordt, hebben

we uiteraard eerst een script nodig.
Een script is niet alleen de fundering
van het huis, het is de volledige ruw-
bouw! Een verhaal staat of valt bij het
scenario. Een scenario schrijven is
dan ook geen makkelijke klus. 

Graag zouden wij begin februari
2011 een werkgroep oprichten die
zal bestaan uit Oosterzeelse creatie-
vellingen. Samen met de scriptschrij-
ver zal er wekelijks gebrainstormd
worden tot het verhaal in grote lijnen

op papier staat. Met deze info zal de
scriptschrijver het verhaal verder uit-
schrijven. Graag doen wij dus een
eerste oproep aan allen die zich
graag creatief willen opstellen. 

Heb je een creatieve pen of ben je
sterk in het creëren van korte anek-
dotes? Aarzel dan niet en neem deel
aan de eerste vergadering van de cre-
atieve cel. Laat je gegevens achter bij
Nicolaas Rahoens via
n.rahoens@pandora.be. 

Een eerste Oosterzeelse langspeelfilm? 
De eerste stappen ... een oproep aan Oosterzele

Deze brochures worden verdeeld in
de Oosterzeelse lagere scholen.

Maar wist je dat je de brochures, zelfs

al vóór hun verdeling, kan vinden op
de gemeentelijke website?
Kijk eens op www.oosterzele.be >
jeugd of www.oosterzele.be > actueel.

Je vindt er een schat aan informatie!

Heb je toch nog vragen, dan kan je
ons natuurlijk ook steeds bereiken in
sporthal De Kluize - Sportstraat 5, tel.
09 362 48 92. Voor grabbelpas, swap,
buitenschoolse kinderopvang en
speelpleinwerking, vraag naar Edith
Renne, edith.renne@oosterzele.be
Voor sportkampen, vraag naar Geert
Van Wanzeele,
geert.vanwanzeele@oosterzele.be

Jaarkalender 2011 jeugdactiviteiten
Info over activiteiten voor kinderen en jongeren vind je ook steeds op de
gemeentelijke webstek. Per vakantie worden er brochures gemaakt met daarin
de verschillende gemeentelijke activiteiten voor kinderen en jongeren. Het gaat
over volgende initiatieven:
- buitenschoolse kinderopvang Het Vinkemolentje (elke vakantie)
- grabbelpas- en swappasactiviteiten (elke vakantie, behalve kerst)
- sportkampen (pasen, zomer, herfst)
- speelpleinwerking (pasen, zomer)

Alle activiteiten vinden steeds plaats op werkdagen. 
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
sport activiteiten of sportkampen voor 12+, houd de
sportkampenbrochure goed in de gaten!)

- swappas: van 13 tot en met 15 jaar

Krokusvakantie (7 t.e.m. 11 maart)

- elke dag buitenschoolse kinderopvang
- losse grabbelpas- en swapactiviteiten 

Paasvakantie (11 t.e.m. 22 april)

- week 1: 11 t.e.m. 15 april:
• elke dag buitenschoolse kinderopvang
• 1 kleutersportkamp
• 1 sportkamp lagere school
• losse grabbelpas- en swapactiviteiten 
- week 2: 18 t.e.m. 22 april:
• elke dag buitenschoolse kinderopvang
• 1 kleutersportkamp
• 1 sportkamp lagere school
• swapactiviteiten 
• speelpleinwerking

Zomervakantie (1 juli t.e.m. 31 augustus)

- buitenschoolse kinderopvang: elke werkdag geopend 

> Uitzonderingen: er is geen opvang op:
• vrijdag 1 juli (bloedinzameling)
• dinsdag en woensdag 30 en 31 augustus

- er zijn sportkampen en  speelpleinwerking in volgende
periodes:

• van 4 juli t.e.m. 15 juli (twee volle weken)
• van 1 t.e.m. 26 augustus (vier volle weken)

> Er zijn geen sportkampen en speelpleinwerking:
• op 1 juli
• van 16 t.e.m. 31 juli: de sporthal is dan volledig gesloten,

er is niemand aanwezig op de dienst Kind & Jeugd en
Sport.

• van maandag 29 t.e.m. woensdag 31 augustus

- losse grabbel- en swapactiviteiten

Opmerking sportkampen:
Voor de sportkampen werken we met bekwame, maar vrij-
willige sportmonitoren. Het is niet mogelijk om lang op
voorhand te bepalen welke sportmonitor in welke periode
vrij is om het sportkamp te geven. Daarom vind je hier nog
geen uitgebreide sportkampkalender. Wel kunnen we vol-
gende regel hanteren: in de bovenvermelde periodes zul-
len er volgende sportkampen georganiseerd worden:
- 1 kleutersportkamp per week
- 1 of meerdere sportkampen voor kinderen lagere school 
per week

- soms zijn er ook sportkampen voor 12+. 
Let goed op de vermelde leeftijdscategorie.

Inschrijvingsdagen krokus-, paas- en zomervakantie
Voor sportkampen, grabbelpas- en swapactiviteiten zijn de
plaatsen beperkt. Op voorhand inschrijven is dus gewenst. 
Volgende inschrijvingsdagen liggen al vast:
- inschrijvingsdag krokusvakantie:
vrijdagavond 18 februari 2011

- inschrijvingsdag paasvakantie:
zaterdagvoormiddag 26 maart 2011

- inschrijvingsdag zomervakantie:
zaterdagvoormiddag 14 mei 2011

De inschrijvingsdagen vinden steeds plaats in het gemeen-
tehuis, Dorp 1. De uren worden meegedeeld in de be tref -
fende brochures. Na de inschrijvingsdagen kan je tijdens
de openingsuren nog inschrijven voor activiteiten die niet
volzet zijn bij de diensten Kind & Jeugd en Sport in de
sporthal.

Meer info nodig? De jeugdgids kan je helpen! 
Deze handige gids werd vorig jaar half januari verdeeld via
de Oosterzeelse lagere scholen. De info is ook voor 2011
nog helemaal up-to-date! Heb je nog geen jeugdgids, dan
kan je deze afhalen in de sporthal en het gemeentehuis.

Het jeugdbeleidsplan 2011 - 2013
Dit plan 2011 - 2013 bevat een inventaris van het
Oosterzeelse jeugdwerk en andere items die kinderen en
jongeren aanbelangen. Vanuit de gegevens en bevragin-
gen zijn een aantal behoeften en noden bovengekomen
waarop het gemeentebestuur een antwoord heeft gefor-
muleerd in een heel aantal doelstellingen. Wil je weten
wat de plannen zijn voor de jeugd in Oosterzele het ko -
mende jaar, dan kan je met een mailtje naar jeugd-
dienst@oosterzele.be het plan opvragen en lezen wat er zal
worden georganiseerd.
Dankjewel aan iedereen die meewerkte aan een enquête,
een infoavond of een interview.

Vorming in de bib: 
Klassieke muziek beter beleven
Luisterwijzer en concertbezoek 
Je krijgt een introductie voor het concert van Brussels Philharmonic met klas-
siekers van Mendelssohn, Liszt en Holst. Beleef het verhaal achter een muziek-
werk. Waarom is de ene uitvoering de andere niet? Vergelijk vorm en stijl.
Benoem de ‘sfeer’ die de componist creëert en ontdek hoe die verandert in de
loop van het stuk. Luister naar wat de componist vertelt. Ontdek het schilderen
met klank. Leer actief te luisteren naar de rol die de melodie, het ritme, de
samenklanken en de instrumenten hierbij spelen. Je leert hoe een stevig
geconstrueerd muzikaal bouwwerk ontstaat. 
Op zondagnamiddag 20 februari wonen we samen het concert in de Bijloke bij.  

Organisatie: Vormingplus en Bibliotheek
Plaats: Erfgoedhuis Moortsele
Tijdstip: vier donderdagavonden (19.30 - 22 uur): 10, 17, 24 februari + 3 maart 2011

Grote boekenverkoop van route 42

Intergemeentelijke drugquiz

Op 20 november organiseerden drugpreventie Rhode en Schelde i.s.m. de
jeugddiensten van Destelbergen, Merelbeke , Melle en Oosterzele opnieuw de
intergemeentelijke drugquiz. Tien groepjes van zes personen komende uit het
jeugdwerk van deze gemeenten, kwamen samen in het jeugdcentrum van
Merelbeke. De schepenen van Jeugd hadden als jury een belangrijke taak! Met
veel enthousiasme en sfeer haalden de deelnemers alle kennis en creativiteit
boven! De eerste prijs - een bon van de Mediamarkt ter waarde van 150 euro -
werd binnengehaald door Scouts Scheldewindeke; de tweede prijs - een bon
van de Mediamarkt ter waarde van 100 euro - werd verdiend in ontvangst geno-
men door chiro Tel Aviv van Scheldewindeke. De Oosterzeelse jeugdwerkers,
jeugdconsulente en schepen zijn heel fier op de behaalde prestaties en wensen
beide jeugdbewegingen een dikke proficiat !

Een overzicht van de verschillende vakantie-initiatieven tot en met de zomervakantie 2011



Onze gemeente4

Wie? • Waar?
Gemeentehuis

Dorp 1 - 9860 Oosterzele
info@oosterzele.be

• Administratieve diensten •
Administratieve diensten geopend van
maandag t.e.m. vrijdag van 8.45 tot 12
uur; maandagavond van 18 tot 20 uur;
woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur

(dienst Bevolking en Burgerlijke stand)
In de namiddag enkel op afspraak.

info@oosterzele.be
tel. 09 362 50 09 • fax  09 362 49 33

Politiedienst
tel. 09 363 73 73

lokale politie, wijkafdeling Oosterzele,
Windekekouter 54 

of in dringende gevallen 101 
Bibliotheek

Stationsstraat 13
9860 Oosterzele • tel. 09 362 81 17

oosterzele@bibliotheek.be
Open

maandag van 16 tot 18 u.,
dinsdag van 16 tot 20 u.,
woensdag van 9 tot 11 u. 

en van 14 tot 18 u.,
donderdag van 14 tot 16 u.,

vrijdag van 16 tot 19 u.
en zaterdag van 9 tot 12 u.

Sporthal De Kluize 
Sportstraat 5

9860 Oosterzele • tel. 09 362 48 92
• Sportdienst • 

iedere dag van 9 tot 23 u.
zaterdag van 9 tot 21u.

en zondag van 9 tot 12 u.
• Jeugddienst • 

maandag van 8.30 tot 16 uur 
en van 18 tot 20 uur

dinsdag van 8.30 tot 16 uur
woensdag van 8.30 tot 16 uur

donderdag van 8.30 tot 16 uur
vrijdag van 8.30 tot 12 uur

Zaalbeheer
Gemeentelijke zaal reserveren?

tel. 09 363 88 50
zaalbeheer@oosterzele.be
• GC De Kring Balegem

voor particulieren en verenigingen
• GC De Ganck Moortsele

voor verenigingen
Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap

Lange Ambachtstraat 42
9860 Oosterzele

tel.: 09 330 56 47 • fax: 09 330 56 48
christine.vandaele@pwa-oosterzele.be

Open: 
maandagavond van 16 tot 18 u., van

dinsdag tot vrijdag 
van 8.30 tot 11.30 u. en op afspraak.

Diensten Onderneming Oosterzele
Lange Ambachtstraat 42 

9860 Oosterzele
tel.: 09 330 56 48 • fax: 09 330 56 48

info@do-oosterzele.be
Open:

maandag 8.45 tot 12.30 u. en 13 tot 20 u.
dinsdag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 16.30 u.

woensdag 8.30 tot 12.30 u.
donderdag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 16.30 u.

vrijdag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 16.30 u.
OCMW

Gootje 2, 
tel.: 09 362 40 30 • fax: 09 363 04 35

Open: maandag t.e.m. vrijdag van 8 tot
12 uur; op dinsdag ook van 17 tot 19 uur

Containerpark
Lange Ambachtstraat 38

9860 Oosterzele • tel.: 053 85 85 64
Open

Maandag: 13 tot 19 uur
Dinsdag en vrijdag: gesloten

Woensdag en donderdag: 13 tot 19 uur
Zaterdag: 9 tot 16 uur

Oproepnummer grof vuil
tel.: 053 85 85 45

Belbus

tel.: 09 210 94 94 

Noodnummer dokters

tel.:09 298 14 18 

Deze krant
Verantwoordelijke uitgever
Gemeentebestuur Oosterzele

Johan Van Durme,
burgemeester, bevoegd voor informatie

Dorp 1 - 9860 Oosterzele
Coördinator

Communicatieambtenaar 
Bianca De Mulder

tel.: 09 362 50 09 • fax 09 362 49 33
info@oosterzele.be

Vormgeving & productie
Vormgevingsbureau JM - Oosterzele

Stromend water. Wij Oosterzelenaren staan daar niet meer bij stil. Een draai
aan de kraan en het water stroomt ons huis binnen. We hebben zelfs de
keuze tussen warm en koud, al naargelang de behoefte.
Toch is het ter beschikking hebben van zuiver water in
vele landen nog steeds een probleem. Daarom heeft de
Gemeente Oosterzele een partnerschap aangegaan via
PROTOS met de gemeente Muisne en zal zo het dorpje
El Salto aan drinkwater helpen.

Eind 2010 zijn de werken voor de drinkwater-
voorziening al heel ver gevorderd. De zandfil-
ter is gevuld en het chemicaliënhuisje is in

opbouw. Er zijn sleuven gegraven in het dorp, en het distributienet wordt
momenteel aangelegd. Verder wordt ook de elektrische aansluiting van de
pomp in de boorput aan het schooltje vernieuwd. Het watercomité bestaat
voor het grootste deel uit vrouwen en levert fantastisch werk. Zij zorgen er
voor dat de gemeente al haar beloftes nakomt en zij weten ook een groot
deel van de bevolking te mobiliseren tot het verrichten van handwerk,
zoals het graven van de sleuven. Zij hebben een eigen loodgieter in de
gemeenschap die alle huisaansluitingen maakt. Op die manier komt de
doelstelling van stromend water in elk huis weer iets dichterbij!

Om het logo fair trade gemeente te verdienen en te
behouden, moet de Gemeente voldoen aan zes ver-
schillende criteria. Het zesde criterium gaat over
lokale duurzame voeding. De Gemeente start hiervoor een initiatief op dat
de lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten aan-
moedigt.

De trekkersgroep is ervan overtuigd
dat er in onze eigen ge meente heel
wat potentieel aan lokale producen-
ten is zoals imkers, land- en tuinbou-
wers, groen tenkwekers, … Om de
be volking kennis te laten maken met
het aanbod, wil de trekkersgroep in
samenwerking met de land- en
tuinbouw raad en het gemeente-
bestuur een brochure opmaken
waarin de lokale producenten aan
bod komen, met daarbij de vermel-
ding of zij thuis of ergens anders hun
producten rechtstreeks aan de con-
sument verkopen. Deze brochure zal
in de loop van 2011 worden opge-
maakt.

Waterschap Oosterzele - Muisne:
stand van zaken 

Wie afval voorkomt, hoeft het niet te sorteren. Afvalpreventie is een
kwestie van nieuwe gewoonten aannemen. En hoe meer mensen kiezen
voor afvalvriendelijke alternatieven, hoe sneller producenten ook op
de afvalarme kar zullen springen.
Enkele tips om afvalarm door het leven te gaan …

Winkelen
• Maak vooraf een boodschappenlijstje om onnodige aankopen te ver-
mijden

• Neem een boodschappentas mee of gebruik een kartonnen doos om
je boodschappen mee naar huis te nemen. De kartonnen doos kan
ook nog van pas komen om het oud papier in te verpakken

Verpakkingen
• Koop bij voorkeur losse, onverpakte producten (dan kan je ook zelf
de hoeveelheid bepalen die je nodig hebt)

• Neem je lunch mee in een brooddoos of andere herbruikbare doos
of schaal

• Kies voor verpakkingen uit eenzelfde materiaalsoort; dat vergemak-
kelijkt het sorteren achteraf

• Kies  - indien mogelijk - voor drankverpakkingen voor een statiegeld-
systeem of navulbare verpakkingen

• Ontdek opnieuw de oude ‘veldfles’. Die is momenteel te verkrijgen
in hippe uitvoeringen

Maximaal gebruik
• Ban de wegwerpversie van sommige producten zoals wegwerp scheer-
mesjes of fototoestelletjes

• Geef de voorkeur aan de variant met het minste afval zoals oplaadba-
re batterijen, een vulpen, ...

• Kopieer, print en schrijf dubbelzijdig
• Geef de voorkeur aan kwaliteit boven kwantiteit

Hergebruik zelf
• De achterzijde van bedrukt papier is fantastisch kladpapier
• Haal je neus niet op voor tweedehands goederen
• Gebruik kringlooppapier

Papier
• De hoeveelheid oud papier zal drastisch verkleinen als je het recla-
medrukwerk achterwege laat. Je kan een anti-reclamesticker aanvra-
gen bij het gemeentebestuur

• Reclamedrukwerk op naam kan enkel tegengehouden worden als je
je laat inschrijven op de Robinsonlijst (www.robinson.be)

• Maak zo veel mogelijk gebruik van e-post

Afval voorkomen is beter dan
het milieu te genezen!

Milieu en duurzaamheid

Een baby, een wonder voor de kersverse ouders, een fikse bron van inkom-
sten voor goede marketeers. Het is evident dat een klein persoontje erbij,
de was, plas en afvalberg doet groeien, maar hebben we echt al deze aan-
geboden producten nodig? Vele alternatieven gaan gebukt onder vooroor-
delen, terwijl ze interessant zijn voor het milieu, fijn voor de portemonnee
en ook  goed voor de gezondheid van de kleine uk.

We kunnen uitweiden over voeding (potjes of zelf bereiden), vochtige
doekjes, verzorgingsproducten, maar we beperken ons tot de luiers! Het
ultieme product waar de marketing haar werk zo goed heeft gedaan, dat
wie niet voor wegwerp kiest een zonderling is. 

Enkele voordelen van herbruikbare luiers op een rijtje:
• Wasbare en dus herbruikbare luiers zijn op termijn zeker niet duurder
dan wegwerpluiers over de volledige periode. Bovendien geeft de
Gemeente Oosterzele subsidie aan ouders die kiezen voor herbruikbare
luiers. De helft van kostprijs wordt terugbe-
taald. Voor meer info en de aanvraagproce-
dure kan je terecht bij duurzaamheidsamb-
tenaar Hilde Van Hecke:
hilde.vanhecke@oosterzele.be of 
tel. 09 363 99 36)
• Herbruikbare luiers bestaan in allerlei
kleuren, vormen, maten en soorten zoals
volledig voorgevormd, met drukknoopjes of
velcro, meegroeiluiers, …
• Herbruikbare luiers moeten natuurlijk gewassen en gedroogd worden
maar als het zonnetje schijnt, kan je ze makkelijk buiten laten drogen. 
• Wegwerpluiers moet je voortdurend aanslepen in grote pakken en dan
in grote bergen verschepen naar je afvalcontainer.
• Bovendien reageren steeds meer baby’s allergisch op de producten die
in luiers worden gebruikt om de billetjes droog te houden. Het vocht in de
stoelgang wordt ook geabsorbeerd door de luier en dat bemoeilijkt het
schoonmaken van de billetjes.

Ecobaby’s - een nieuwe trendOp technologische ontwikkelingen van wagens hebben we weinig invloed,
maar toch kunnen we zelf iets doen om ons zuiniger, milieuvriendelijker, vei-
liger en efficiënter te kunnen verplaatsen. De sleutel hiervoor is ecodriving!
Ecodriving staat voor een an dere kijk op verplaatsen. Denk niet altijd in
termen van de auto, maar hou voor kleine verplaatsingen ook rekening
met de fiets of ga eens te voet. Ook onze rijstijl heeft een invloed op het
verbruik. Schakelen bij hoge toerentallen, plots afremmen en hoge snelhe-
den kunnen leiden tot 30 % extra brandstofverbruik en bovendien zijn we
daarom niet sneller ter plaatse.
Verder zijn er nog een aantal technische aspecten die je makkelijk kunt
controleren en die zorgen voor een veiliger en vlotter (milieu)vriendelijk
verkeer. Hier alvast enkele tips!
• Beter 105 km/u dan 120 km/u. Dit bespaart je ongeveer 1 liter per 100 km
• Kijk vooruit in het verkeer, zodoende je de remafstanden beter kunt
inschatten
• Schakelen is toeren tellen, voor een benzinemotor ligt dit rond de 2500
toeren, bij een dieselmotor is dit rond de 2000 toeren
• Laat je bandenspanning controleren - Op 24 november kon je op de par-
king van de sporthal gratis de bandenspanning van
je wagen laten controleren door Ecolife. In totaal
hebben zich 32 wagens aangeboden, waarvan geen
enkele met de correcte spanning rondreed. Alle
chauffeurs kregen een geheugensteuntje mee met
de juiste spanning erop vermeld, samen met een
folder met het hoe en waarom van deze actie.
• Hou stroomvreters in de gaten zoals achterruitverwarming, airco en mist-
lampen. Gebruik ze enkel indien nodig
• Stapel slim, … blijf niet rondrijden met een lege skibox of haal die zware
gereedschapskist die er al een half jaar instaat uit je kofferbak

Registreer je brandstofverbruik, want meten is weten. Het zal je verbazen
hoeveel je kunt besparen! Momenteel proberen we ‘ecologie’ ook ingang te
laten vinden in het gemeentelijk wagenpark. In eerste instantie is een
inventaris opgemaakt van alle voertuigen en aan de hand daarvan is per
voertuig de ecoscore bepaald. Zodoende kunnen we gerichter per voertuig
gaan werken om deze ecoscore te verbeteren.

Hou je rijstijl in toom en
bespaar aan de pomp!


