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Beste inwoners

2017. We zijn er aan begonnen, vol goede moed en misschien ook
met goede voornemens.
Traditiegetrouw denken we bij de start van iets nieuw ook terug aan
wat er vooraf gegaan is. Ikzelf heb 2016 afgesloten met een verschei-
denheid aan emoties: blijdschap, verdriet, woede, verslagenheid en
trots.

22 maart. Het is een datum die in mijn geheugen – en ongetwijfeld
ook in dat van de wereld – gegrift staat. De aanslagen in Brussel
zorgden ervoor dat 2016 gebukt ging onder terreurdreiging en de
gevolgen ervan. 
Niet alleen ons eigen land kreeg te maken met aanslagen waarbij
vele onschuldige mensen het leven lieten; ook tal van andere landen
kregen te maken met zinloos geweld en bloedvergieten. Zo zien we
in het nieuws de beelden van een vrachtwagenbestuurder die in
Nice op een menigte inrijdt tijdens een vuurwerkshow voor de na-
tionale feestdag. Wanneer ik de beelden zie van de huidige toestand
in Aleppo kan ik maar een ding denken: hoe is dit mogelijk, dat wij
- mensen - elkaar zo veel ellende kunnen bezorgen?

Op politiek vlak kunnen we in 2016 natuurlijk niet om de Brexit en
de presidentsverkiezingen in de VS heen. Twee nieuwsitems die ik
– waarschijnlijk samen met heel wat van u – dagelijks gevolgd heb
in het nieuws. Mooie beelden krijgen we in augustus op de Olympi-
sche zomerspelen waar onze Belgen heel verdiend mooie plaatsen
en medailles kregen. Een terecht gevoel van trots!

2016 zal ik me ook herinneren als het jaar waarin we jammer ge-
noeg ook bij onze gemeentelijke diensten afscheid moesten nemen
van enkele mensen. Collega’s die heel plots en veel te vroeg door
ziekte uit ons midden zijn onttrokken. Het doet alleen maar het
besef groeien dat we moeten genieten van wat we hebben en niet te
vaak ongelukkig zijn om wat we misschien niet hebben. Dat is de
boodschap die ik wil uitdragen: streef niet de grote(re) zaken na
maar sta regelmatig stil bij ‘de kleine dingen van het leven’ zoals dat
zo vaak gezegd wordt. Het klinkt als een cliché maar er zit toch veel
waarheid in. 

2016 was niet alleen maar gevuld met de negatievere emoties; ik
mocht ook heel wat mooie momenten beleven. Ik denk bijvoorbeeld
terug aan die mooie dag waarop ik mijn dochter die in het huwe-
lijksbootje stapte, mocht ‘weggeven’. De vele gezellige momenten in
café ‘t Stadhuis bij Marieke, dat jammer genoeg 30 september de
deuren sloot. De zilveren verbroedering tussen Oosterzele en onze
partnerstad Oberkirch die we deze zomer mochten vieren. De vele
evenementen die in Oosterzele konden plaatsvinden dankzij de
inzet en helpende handen van onze inwoners en verenigingen. Ik
denk er met veel plezier aan terug.

Namens het bestuur en de medewerkers hoop ik dat 2017 voor ie-
dereen veel geluk, gezondheid en mooie dagen mag brengen! Ik ont-
moet u heel graag tijdens de nieuwjaarsreceptie van zondag 8
januari!

Johan Van Durme
burgemeester van alle Oosterzelenaren
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Oosterzele zet zijn vrijwilligers in de bloemetjes

5 december is de Dag van de Vrijwilliger. Zonder vrij-
willigers zouden heel wat organisaties niet, of in min-
dere mate, kunnen plaatsvinden. Dat is ook in
Oosterzele het geval: meer dan honderd mensen zetten
zich regelmatig in om van Oosterzele een aangenamer

plek om wonen, aan vrijetijdsbeleving te doen, … te
maken en te houden. Daarom nodigde het bestuur hen
ook uit op zaterdag 10 december om samen het glas te
heffen op een fijne samenwerking.

Foto: Danny De Lobelle

Sluitingsdagen 2017
De gemeentelijke diensten zullen in 2017 gesloten zijn
op onderstaande feest- en brugdagen. Op die dagen
kunnen ook geen huwelijken of begravingen plaatsvin-
den.

FEESTDAGEN 2017

maandag 17 april paasmaandag
maandag 1 mei feest van de Arbeid
donderdag 25 mei Onze Lieve Heer Hemelvaart
vrijdag 26 mei brugdag
maandag 5 juni pinkstermaandag
maandag 10 juli brugdag
dinsdag 11 juli feest Vlaamse Gemeenschap
vrijdag 21 juli Nationale feestdag
maandag 14 augustus brugdag
dinsdag 15 augustus Onze Lieve Vrouw

Hemelvaart
woensdag 1 november Allerheiligen
donderdag 2 november Allerzielen
woensdag 15 november feest van de Dynastie
maandag 25 december Kerstmis
dinsdag 26 december 2de Kerstmis

Sluitingen in 2017

GC De Kluize is gesloten van 2 t.e.m. 8 januari; van 10
juli t.e.m. 6 augustus en van 23 t.e.m. 31 december. De
bib zal gesloten zijn op zaterdag 27 mei en zaterdag 22
juli. De sporthal sluit de deuren van 15 t.e.m. 30 juli.

Het wintert...
Net als de voorbije jaren zet Oosterzele alle materiaal
in om de gemeentelijke wegen zo veilig en berijdbaar
mogelijk te houden. Strooizout is pas effectief wanneer
er voldoende verkeer passeert; daarom worden eerst
de doorgangswegen en invalswegen gestrooid en in
laatste fase de verkavelingen en woonstraten De glad-
heidbestrijding gebeurt niet alleen machinaal; er zijn
ook steeds een aantal ploegen in de weer om met de
hand kleinere wegen en pleinen veilig te houden. Het
volledige overzicht van de strooironde vind je op
www.oosterzele.be.

Geen ijs en sneeuw op de stoep

Je bent verplicht om de eigen stoep sneeuw- en ij-

zelvrij te houden. De sneeuw die je van de stoep ver-
wijdert, veeg je het best naar de rand van het voetpad.
Op die manier kunnen de voetgangers nog comfortabel
langs. Gooi de verwijderde sneeuw in geen geval op de
rijweg want zo kunnen gevaarlijke, gladde plekken ont-
staan. 
Denk aan het milieu wanneer je strooizout gebruikt:
sommige bomen en planten zijn daar gevoelig aan.

Wat gebeurt er met de afvalinzameling?

ILvA beslist ’s morgens of de afvalwagens uitrijden, ge-
baseerd op de actuele weerssituatie. Neem regelmatig
een kijkje op www.ilva.be. Het gemeentebestuur pro-
beert zijn inwoners te informeren via een extra digitale
nieuwsbrief, facebook, in de lokale pers en via
www.oosterzele.be.

Kom samen klinken op het nieuwe jaar Zie pag. 20
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KORT

De Zelfmoordlijn 1813
wil nog meer oproepen beantwoorden! 

De vrijwilligers aan de Zelfmoordlijn 1813 hebben het
voorbije jaar meer dan 18 000 oproepen beantwoord.
Dit recordaantal is te danken aan de uitbreiding van
het aantal vrijwilligers. Verspreid over heel Vlaanderen
beantwoorden ruim 130 vrijwilligers de Zelfmoordlijn
1813 24/7. Via een op maat uitgetekend telefoniesys-
teem, een intranet en nog veel meer kunnen de vrijwil-
ligers van thuis de Zelfmoordlijn 1813 beantwoorden
en toch verbonden zijn met alle andere vrijwilligers en
de staf van de organisatie. Daarnaast bieden intervi-
sies, informele activiteiten en vormingen onmisbare
momenten van uitwisseling en ondersteuning. 

De vrijwilligers van de Zelfmoordlijn zijn een bijzon-
dere groep die er samen voor zorgen dat mensen met
zelfdodingsgedachten en hun omgeving 24/7 bij de
Zelfmoordlijn 1813 terecht kunnen. 

Omwille van de anonimiteit van de Zelfmoordlijn 1813
vragen we je om discreet om te gaan met je intentie om
vrijwilliger te worden.

Getuigenis van een vrijwilliger

Is het werk bij de Zelfmoordlijn 1813 voor iedereen weg-

gelegd?

“Het werk bij de Zelfmoordlijn is confronterend. Je
leert over zelfmoord te spreken: denk je aan zelfmoord,
hoe vaak denk je eraan? Allemaal vragen die ik niet zou
hebben durven vragen zonder dit werk. Voor je eraan
begint, krijg je ook een grondige opleiding. Ik heb heel
veel bijgeleerd over zelfdoding en ik heb mezelf beter
leren kennen. Met een open geest, laat je het verhaal
van de ander binnenkomen. Je leert op te pikken waar

mensen zich soms zelf nog niet van bewust zijn of nog
niet durven verwoorden.”

De Zelfmoordlijn 1813 kan je van thuis beantwoorden,

dan kan je zelf bepalen wanneer je het doet?

“Dat je dit vrijwilligerswerk van thuis uit kan doen, laat
toe om het te combineren, maar je moet er toch echt
bewust ruimte en tijd voor vrijmaken. Soms gaat het
wel diep en soms kan je het niet altijd loslaten. Je moet
er echt met je gedachten helemaal bij zijn.”

Als vrijwilliger doe je het werk alleen, maar hoe blijf je

bijleren?

“Je wordt hier niet zomaar in het vrijwilligerswerk ge-
dropt. Je kunt met andere vrijwilligers praten en je ont-
moet anderen op overlegmomenten. Soms steekt
twijfel de kop op en dan denk je, ben ik niet goed bezig?
Als je dat voelt dan moet je met anderen contact heb-
ben, dan kun je van elkaar leren en elkaar aanmoedi-
gen. In je eigen omgeving is het soms eenzaam.
Omwille van de anonimiteit kan je niet spreken over je
werk bij de Zelfmoordlijn, maar je voelt je gedragen
door de organisatie en de andere vrijwilligers.

”Hoe voel je je nadat je wacht bij de Zelfmoordlijn erop

zit?

“Dan voel ik me moe maar heb ik ook energie. Er zijn
altijd verhalen die aan je blijven kleven, maar als je
toch een gesprek hebt gehad waar je ergens een licht-
puntje ziet, geeft dat een enorme voldoening. Humor
helpt me om om te gaan met de zwaarte die gesprek-
ken met zich kunnen meebrengen. Ik denk dat het be-
langrijk is om elk gesprek naar waarde te schatten en
te zeggen: ik heb het beste van mezelf gegeven.”

Vrijwilliger bij de Zelfmoordlijn 1813, ook iets voor jou?

Laat het ons zo snel mogelijk weten via het aanmeldingsformulier of via cpz@preventiezelfdoding.be. We nodigen
je dan uit voor een kennismakingsgesprek en wie weet start jij binnenkort de basisopleiding tot beantwoorder
van de Zelfmoordlijn 1813 via telefoon, chat of e-mail. Meer info via  www.zelfmoord1813.be

Eerste hulp wanneer je zonder elektriciteit zit

Het kan gebeuren: plots valt thuis de elektriciteit uit.
Een probleem dat Eandis zo snel mogelijk wil oplossen.
Daarvoor lanceerde Eandis onlangs de nieuwe online
toepassing Geen stroom!

www.eandis.be/geenstroom is gemaakt voor tablet en
smartphone. De toepassing vertelt je hoe je in enkele

stappen de stroom weer inschakelt. Als dat niet lukt,
kom je te weten waar het probleem ligt: bij je eigen in-
stallatie, of bij het distributienet van Eandis. In het eer-
ste geval verwijst de toepassing je door naar je
elektricien. Ligt het probleem bij het distributienet,
dan kan je Eandis contacteren voor een oplossing. Be-
kijk het eens via www.eandis.be/geenstroom
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Defecte straatlamp melden

Een goede straatverlichting draagt bij tot de verkeers-
veiligheid en het veiligheidsgevoel in de buurt. Buurt-
bewoners zien meestal als eerste wanneer een lamp
stuk is. Eandis rekent dan ook vooral op hen om defec-
ten te melden.

Een defecte straatlamp meld je bij Eandis via www.
eandis .be. Geef het nummer dat op de paal of steun
vermeld staat. Ken je het nummer niet? Geen pro-
bleem, dan kun je het adres opgeven waar de defecte

lamp staat of die locatie aanduiden op een kaartje. Zo
kan Eandis de herstelling snel en correct uitvoeren.
Wanneer de gegevens correct en volledig aan Eandis
bezorgd zijn, herstellen ze de lamp normaal binnen de
14 dagen. 

Beschik je niet over internet? Dan kan je een defecte
straatlamp ook melden via het gratis telefoonnummer
0800 6 35 35.

Verhuizen? Denk aan je elektriciteits- en gascontract

Samira en Frederick verwachten een derde kindje. Hun
rijwoning in Aalst is te klein geworden. Het gezin heeft
z’n oog laten vallen op een groter huis op het platte-
land.
Annette is 55 jaar en woont samen met haar man Wil-
lem in Leuven. Beide partners hebben besloten hun
eigen weg te gaan. 
Ignace en Jean-Pierre zijn tweelingbroers. Onlangs is
hun vader op 83-jarige leeftijd overleden. Hij woonde
nog zelfstandig. In 2010 hebben de broers hun moeder
verloren.

De situaties zijn dan wel verschillend maar deze men-
sen hebben iets met elkaar gemeen.
Je verhuist? Je (ver)koopt of (ver)huurt een pand? Je
gaat scheiden of bent erfgenaam? Denk dan tijdig aan
de impact op uw elektriciteits- en gascontract.

Met behulp van energieovernamedocumenten geef je
de meterstanden door aan de leverancier. Een energie-
overnamedocument heeft een juridische waarde. Wan-
neer bijvoorbeeld een (ver)huurder of een ex-partner
de meterstanden zou betwisten, biedt het document je
bescherming. Als je de meterstanden correct door-
geeft, ontvang je een juiste slotfactuur van de leveran-
cier.

De verhuisplanner op de website van de Vlaamse Re-
gulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
geeft je gratis informatie op maat over de stappen die
je moet ondernemen bij elke wijziging op een adres. 

Raadpleeg www.vreg.be/verhuisplanner en kijk welke
situatie voor jou van toepassing is. Heb geen internet,
bel dan het gratis nummer 1700.

FINANCIËN

Aangifteplicht voor gemeentelijke belastingen: 
dien ze tijdig in

Voor welke belastingen?

• Belasting op bijkomende huisvuilcontainers
• Belasting op zand-, zavel- en steengroeves
• Belasting op 2de verblijven
• Belasting op bus-aan-busverdeling van drukwerk

Voor wie?

Elke belastingplichtige moet aangifte doen door mid-
del van het formulier dat te vinden is op www.ooster-
zele.be of bij dienst Financiën.

Wanneer moet de aangifte ten laatste ingediend

worden?

Uiterlijk tegen 31 maart 2017

Inbreuken op de aangifteplicht:

Bij gebrek aan aangifte of bij een onvolledige, onjuiste
of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige
ambtshalve belast volgens de gegevens waarover de
gemeente Oosterzele beschikt. 

Een ambtshalve inkohiering gaat steeds gepaard met
een belastingverhoging. Deze bedraagt een verdubbe-

ling van het aanslagtarief.
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VEILIGHEID

Gewijzigd retributiereglement brandweer

De brandweer helpt je graag,

maar het kan niet altijd gratis …

De wettelijke opdrachten van de
brandweer (K.B. 7/04/2003),
zoals het blussen van een brand of
het bevrijden van een slachtoffer

uit een voertuig zijn in principe
gratis. Daar betaal je immers be-
lastingen voor. Voor bepaalde an-
dere tussenkomsten, zoals het
verdelgen van een wespennest of
het opruimen van het wegdek na
een ongeval, wordt er wel een fac-

tuur opgemaakt. Sinds 1 januari
wijzigde het retributiereglement.
Het retributiereglement is te raad-
plegen via www.oosterzele.be of
www.brandweerzonecentrum.be

Nieuwe vorm van oplichting via internet

De laatste tijd krijgt de politie melding van een nieuwe
vorm van oplichting. Voornamelijk bedrijven krijgen
een e-mail toegestuurd, afkomstig van een niet-be-
staande transportfirma. Wie op de link in de mail klikt,
trekt daarmee een nieuw virus (cryptolocker) binnen
op zijn/haar pc.

De firma waarvan sprake is telkens gevestigd in Neder-
land. Ze sturen een e-mail met de melding dat ze een
bestelling niet konden afleveren. Men vraagt in de e-
mail een nieuwe afspraak maken om het pakje alsnog
te laten afleveren door het invullen van een afspraken-
formulier. De lay-out van de mails en het gewicht van
het pakje (2 300g) zijn altijd hetzelfde. De naam van de
transportfirma kan wijzigen.
Het virus zorgt ervoor dat alle bestanden op de getrof-
fen computer versleuteld worden. Vervolgens zullen de
verdachten voorstellen om de versleutelde bestanden
te ontgrendelen, tegen betaling.
Wie op de link geklikt heeft en daardoor schade heeft
geleden, doet hiervan het best aangifte bij de lokale po-
litie. Ontvang je dergelijke e-mail? Verwijder die on-
middellijk en klik nergens op.

INFRASTRUCTUUR & MOBILITEIT

Oosterzele ondertekent SAVE-charter

De gemeenteraad ging op 16 no-
vember principieel akkoord met
het ondertekenen van het SAVE-
charter. Via dit charter wil de vzw
Ouders van Verongelukte Kinderen
(OVK) de steden en gemeenten te
betrekken bij haar strijd voor meer
verkeersveiligheid via een speci-

fiek SAVE-charter Het charter be-
staat uit zeven doelstellingen;
daarmee wil OVK lokale besturen
blijvend aansporen een beter en
veiliger mobiliteitsbeleid te voe-
ren. Daarbij ligt de nadruk op
plaatsen waar kinderen en jonge-
ren vaak aan het verkeer deelne-

men, opdat er geen (jonge) ver-
keersslachtoffers zouden vallen.

Oosterzele kan nu starten met het
maken van een inventaris en actie-
plan.

Zeventig jaar markt

In 2017 viert de wekelijkse markt in Scheldewindeke zijn 70ste verjaardag. Dit wordt tijdens de paasvakantie fees-
telijk gevierd met onder meer een tentoonstelling.
Heb je nog oude foto’s of andere marktgoederen op zolder staan? Dan nemen wij deze heel graag mee in onze ten-
toonstelling. Dit is een unieke kans deze pareltjes te delen met je buren en andere inwoners van Oosterzele.
Meer info? Henky Martens via henky.martens@oosterzele.be of tel. 09 363 99 31
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Gewijzigde snelheidszones

Begin dit jaar worden de snelheidsregimes in Ooster-
zele grondig aangepast. De standaard rijsnelheid in
onze gemeente wordt 30km/u en 50 km/u. Enkel op
de grotere wegen in onze gemeente (zoals bv. Lange
Munte) is nog een uitzondering van toepassing en
wordt nog 70 km/u toegelaten. Op de N42 wordt de
snelheid van 90 km/u aangehouden.
Alle wegen worden opgenomen in een snelheidszone.
Dit betekent dat de aangegeven snelheid van toepas-
sing is totdat je de zone verlaat. Een opstelling die veel
zal voorkomen, is het instellen van een zone 50 bij het
buitenrijden van de bebouwde kom. Ook de omge-
keerde opstelling van einde zone 50 en begin be-
bouwde kom is mogelijk. Dit beeld kan de eerste keer
vreemd overkomen maar als wegbeheerder is de Ge-
meente verplicht de regels van de wegcode te volgen.
Er moet dus altijd een bord geplaatst worden die een
zone afsluit en een tweede bord die het begin van een
andere zoneregeling aanduidt.
Ben je benieuwd welke maximum rijsnelheid in je
straat wordt ingesteld? Op www.oosterzele.be kan je
het plan met de snelheidszones raadplegen.

WELZIJN

Nieuws uit de Gemeentelijke Raad 
voor Ontwikkelingssamenwerking

Op 18 november vond in GC De
Kluize de filmvoorstelling van
Backup Butembo plaats, een acti-
viteit georganiseerd door de GROS.
De film was een documentaire ge-
maakt door Elien Spillebeen en
vertelt over de situatie in Butembo

in Oost-Kongo. Daar hebben de in-
woners dagelijks te maken met ar-
moede, uitbuiting, onveiligheid en
gebrek aan zorg en onderwijs.
Walter Zinzen – gewezen VRT-
journalist in Kongo - ging na de
voorstelling in gesprek met het pu-

bliek. Vanuit zijn jarenlange aan-
wezigheid en contacten vervolle-
digde Walter Zinzen het verhaal
van de film met zijn duidelijke ana-
lyse van de huidige situatie en zijn
prognose van de toekomst.
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Een bijzondere ontmoeting

Van 28 tot 30 oktober organiseerden de Vlaamse en internationale
vereniging voor spina bifida en de afdeling van het volwassenen-
team spina bifida in UZ Gent een internationaal congres. Prinses
Astrid bracht een bezoek aan dit congres en ontving uit handen van
Hugo Van den Berge en pleegzoon David een kader met herinne-
ringen aan haar grootmoeder koningin Astrid. De prinses bleek
aangenaam verrast door dit geschenk.

Tournée Minérale:
een maand zonder
alcohol

De DrugLijn en Stichting tegen Kanker
slaan de handen in elkaar voor de nieuwe
sensibiliseringscampagne Tournée Miné-
rale. De campagne roept alle Belgen op om
in februari 2017 alcohol een maand lang af
te zweren.

Alcohol: geen onschuldig product

Alcohol drinken is heel normaal geworden.
Een glas wijn bij het eten, een pint na het
sporten, voor velen maakt het deel uit van
de (dagelijkse) routine. Toch zijn er heel
wat risico’s aan verbonden. Alcohol heeft
invloed op bijna alle organen in het li-
chaam en hangt samen met ongeveer zes-
tig verschillende aandoeningen.

Op je gezondheid

Redenen genoeg dus om alcohol een
maand lang aan de kant te zetten. Je li-
chaam krijgt zo de tijd om te recupereren
van je gebruikelijke alcoholconsumptie.
Heel wat mensen merken die maand dat ze
beter slapen en zich fitter voelen. Je spaart
ook heel wat geld uit. En je krijgt minder
calorieën binnen, je kan dus zelfs gewicht
verliezen door even ‘nee’ te zeggen. 

Februari zonder alcohol

Februari 2017 wordt de alcoholvrije
maand. Na de eindejaarsfeesten en de re-
cepties is februari een ideaal moment om
even te bekomen en het jaar fris in te zet-
ten. Ga de uitdaging aan! Je zal zien: je hebt
geen alcohol nodig om je te amuseren.
Meer info en inschrijven kan via
www.tourneeminerale.be  

Bezorgd over je alcoholgebruik?

Let op: Meedoen aan de campagne Tour-
née Minérale is geen oplossing voor wie
problemen ervaart met zijn of haar alco-
holgebruik. Ben je bezorgd over je alcohol-
gebruik of dat van iemand rondom jou? Bij
Drugpunt kan je terecht voor een eerste
advies op maat. Anoniem, zonder taboe en
zonder oordeel. Wil je aan de slag met je
gebruik? Neem een kijkje op www.drug-
punt.be of neem contact met de lokale pre-
ventiewerker Christophe Vanhuyse via
0473 65 65 95.

Noord-Zuidprojecten

Dankzij financiële ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen
en de GROS realiseerde Hugo Van den Berge in september een
nieuw project rond spina bifida in Rwanda. Zijn ervaring na gelijk-
aardige projecten in Uganda zorgde ervoor dat hij ook Rwanda
enige expertise kon bijbrengen aan kinderen met spina bifida. Ook
in het kader van verslavingszorg kon hij na 36 jaar directeur ge-
weest te zijn in De Pelgrim zijn ervaring delen met verpleegkundi-
gen gedurende een workshop georganiseerd samen met Veronique
Coppin (hoofdverpleegkundige in De Pelgrim) en David Kalenda
(directeur van een ontwenningscentrum in Kampela in Uganda.
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SPORT

Onze Oosterzeelse sportbeloften bevestigen!

Sportbelofte van 2016 Luna Renders en die van 2015
Katrijn De Clercq reden op zaterdag 3 december het
Vlaams kampioenschap Omnium in Gent. Zij kwamen
tegen elkaar uit in een peloton van 17 meisjes van wie
er 12 kans maakten op de titel van nieuwelingenkam-
pioen. Het omnium werd gereden volgens de nieuwe
UCI-regels, d.w.z. scratch, temporonden en afvallen met
punten volgens behaalde plaats en daarna en punten-
koers waarvan de punten worden opgeteld bij het eer-
der behaalde totaal. Katrijn haalde de titel binnen met
145 punten, Luna werd knap tweede met 123 punten.
In het openingsnummer, gewonnen door Katrijn werd
Luna pas vijfde, maar in alle volgende nummers was
het Oosterzele boven met Katrijn als eerste en Luna als
tweede. In het regelmatigheidscriterium de AVS-cup
staan beide meisjes intussen ook op de eerste twee

plaatsen. Daarmee bevestigen ze eens te meer dat Oos-
terzele goede grond is om als wielrenner te gedijen.

NIEUWS UIT DE SAMWD

SAMWD Zottegem/filiaal Oosterzele behaalt record
aantal inschrijvingen

1 070. Met zo veel zijn de leerlin-
gen nu! De SAMWD Zottegem en
het Filiaal Oosterzele blijven al-
maar meer leerlingen aantrekken.
In de academie voor muziek,
woord en dans werden bij de in-
schrijvingen absolute records ge-
broken. Er is een blijvende sterke
instroom in de lagere graad, een
zeer goede graadmeter voor de
‘gezondheid’ van de school. In het
filiaal Oosterzele groeien alle in-
strumentklassen en boomen de
dansklassen. Met het filiaal willen
wij graag op deze ingeslagen weg
verdergaan.

Filiaalconcert In vuur en vlam

Op vrijdag 10 februari om 19.30 uurin GC De Kluize or-
ganiseert het filiaal Oosterzele de  hartverwarmende
wintervoorstelling In vuur en vlam. De leerlingen mu-

ziek en dans van de lagere en middelbare graad zingen,
dansen en spelen in dit winterthema. Info en tickets:
www.gcdekluize.be
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Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs

Zaterdag 18 februari 2017 om 10 uur organiseert de
academie een instrumentenvoorstelling  voor de leer-
lingen muziekinitiatie 2 en de eerstejaars notenleer ter
gelegenheid van de dag van het DKO. In de namiddag

danst onze jongensklas in de Vooruit in Gent. Deze jon-
gensklas is uniek in Vlaanderen. Dit optreden wordt
live gestreamd tijdens een uitzending die gewijd is aan
alle DKO-scholen uit Oost-Vlaanderen.

Lang en Gelukkig: Totaalproject Muziek Woord en
Dans door leerlingen hogere graad

Onze drie afdelingen, muziek,
woord en dans, spelen elk een
voorname rol in dit totaalproject:
alle instrumenten uit de academie
zijn vertegenwoordigd, er is klas-
sieke en hedendaagse dans en de
leerlingen woord hanteren virtu-
oos alle mogelijke stijlen.

Lang en Gelukkig is een warme
lappendeken van slapstick, confe-
rence, sing-a-long en magische
transformaties. De sprankelende
voorstelling is een verzameling

van klassieke sprookjes en een pa-
rade aan bekende sprookjesfigu-
ren. Maar niets is wat het lijkt.
Assepoester wordt gekleineerd
door haar boze stiefzussen Paris
en Hilton, Roodkapje heeft een re-
latie met een boze wolf met imag-
oproblemen en prins Roderick
wordt door zijn moeder uitgehu-
welijkt.

Alle ontwikkelingen komen tot een
climax op het Grote Bal. Het pu-
bliek in de zaal hoeft allesbehalve

stil te zijn: jong en oud mag mee-
zingen, de helden op het toneel
waarschuwen voor dreigend ge-
vaar ("Kijk uit, achter je!") of ein-
deloos kibbelen met gemene
snoodaards ... Wees gewaar-
schuwd: theatraal vuurwerk, spec-
taculaire acts of heerlijk flauwe
grappen worden niet geschuwd!

Vrijdag 10 maart om 20 uur en za-
terdag 11 maart om 15 uur in GC
De Kluize
Info & tickets: www.gcdekluize.be

CULTUUR

Repetities locatieproject Buiten De Lijnen gestart

Na een druk bijgewoond infomoment eind september,
startten op 7 november de repetities voor het locatie-
project Buiten De Lijnen.
Dominique Collet* regisseert  een enthousiaste kern-
groep van ruim twintig spelers. Achter de schermen
werken een aantal enthousiastelingen nu al aan pas-
sende muziek bij de voorstelling.  Ook voor dit project
kleuren we buiten de lijnen en kijken we over de gren-
zen; zo mogen we rekenen op de dynamische inbreng
van de buren uit Gavere.
GC De Kluize fungeert als vaste repetitieplek op maan-
dagavond. In een latere fase wordt de focus verlegd
naar de effectieve speelplek. Dit locatieproject kadert
in de herdenking van WOI en vindt dan ook plaats in
de ruime omgeving van de site van ‘t Vliegplein in
Scheldewindeke. En dit op 12, 13 en 14 mei 2017. Tic-
kets kan je nu al reserveren via www.gcdekluize.be, 09
363 83 30 of reservaties@oosterzele.be.

*Dominique, uit Bottelare, is Germaniste en volgde de

opleiding Drama aan het KASK in Gent. Ze is freelance

actrice (NTGent, BRONKS, Ontroerend Goed, Ultima

Thule, …) en heeft de artistieke leiding over de theater-

ateliers van Kopergietery in Gent.



11

Laure Van Wanzeele en Lester Van Loock  - Aperitiefconcert - zondag 15 januari om 11 uur

In samenwerking met SAMWD en CC Zoetegem

Laure en Lester vormen sinds septem-
ber 2016 een pril duo. Het aperitiefcon-
cert wordt hun eerste concert samen. Zij
brengen o.a. een van de allermooiste lie-
derencycli uit de liedkunst, Frauenliebe
und Leben. Prachtige muziek van de
hand van Robert Schumann op gedich-
ten van Adelbert de Chamisso. Soms be-
zonken en contemplatief; dan weer
hartstochtelijk en heel poëtisch van
sfeer. Verder brengen ze een Franse, eer-
der onbekende cyclus Chansons de Mon-
sieur Bleu, gecomponeerd door Manuel
Rosenthal. In het tweede deel van het
aperitiefconcert komt het operareper-
toire meer aan bod. Van Händel tot Mo-
zart en Bizet. Een programma om naar
uit te kijken.

Waar:
Theaterzaal GC De Kluize, Sportstraat 3

Tickets: 10 euro (standaard), 6 euro (-19, studenten) incl. zondags aperitief, via 09 363 83 30,
reservaties@oosterzele.be, www.gcdekluize.be

Marble Sounds – Tautou (+ support) – concert - zaterdag 28 januari om 20 uur

Als het aantal hits op Youtube een referentie zou zijn
voor het commerciële succes van een band, dan zaten
Pieter Van Dessel en de zijnen nu ergens op de Maledi-
ven met een cocktail in de hand te rentenieren. Maar
gelukkig voor ons wordt er in het repetitiehok van
Marble Sounds nog steeds bloedmooie, melancholische
muziek gemaakt. Dromerige indiepop met filmische ta-
ferelen.

Marble Sounds slaat, twee jaar na hitsingle Leave a
Light on, een nieuwe straat in met Tautou – een piano
bepaalt er het verkeer en strijkers huilen er melancho-
lisch.

Een stijlbreuk is het niet, maar Tautou klinkt wel án-
ders dan het voorgaande werk van Marble Sounds:
groots in zijn eenvoud - soms bombastisch, soms in-
tens - met tien songs die in het gebied tussen post-rock
en keurig georkestreerde pop wonen. Death Cab For
Cutie, Elbow en Frightened Rabbit zouden buurtbewo-
ners kunnen zijn.

Waar: Theaterzaal GC De Kluize, Sportstraat 3
Tickets: 18 euro (standaard), 17 euro (60+), 16 euro (-
19, studenten) via 09 363 83 30, reservaties@ooster-
zele.be, www.gcdekluize.be ® Agathe Danon
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Achter De Wolken – Film - zondag 5 februari om 15 uur

In samenwerking met NEOS

Emma en Gerard komen elkaar na meer dan vijftig jaar
weer tegen. Ooit waren ze geliefden, maar het leven
liep anders. Zij trouwde met zijn beste vriend. Vijftig
jaar later vinden ze elkaar terug en worden opnieuw
verliefd. Kan je aanknopen met wat je vijftig jaar eerder
achterliet? Het verhaal van een overweldigende laatste
liefde, beleefd met de intensiteit van de eerste.

Achter De Wolken is het langspeelfilmdebuut van Ce-
cilia Verheyden, gebaseerd op het theaterstuk van Mi-
chaël De Cock dat in het eerste Kluizeseizoen te zien
was. Met in de hoofdrol twee van de meest fantastische
acteurs die Vlaanderen ooit gekend heeft: Jo De Meyere
en Chris Lomme.

Regisseur: Cecilia Verheyden
Scenario: Michaël De Cock
Producent: Eyeworks NV – Peter Bouckaert

Met: Chris Lomme, Jo De Meyere, Katelijne Verbeke,
Charlotte De Bruyne, Lucas Van den Eynde

Waar: Theaterzaal GC De Kluize, Sportstraat 3
Tickets: 6 euro via 09 363 83 30, reservaties@ooster-
zele.be, www.gcdekluize.be

De GVR – Jeugdfilm - woensdag 1 maart om 14.30 uur

De Grote Vriendelijke Reus is een van de bekendste kinderboeken van Roald
Dahl, die dit seizoen honderd jaar oud zou zijn geworden.
Sophie, de koningin van Engeland, ligt 's nachts in bed, maar slapen is wel het
laatste waar ze aan denkt. Voor haar raam staat een reus zo hoog als een huis,
die haar uit bed plukt en ontvoert! Maar Sophie heeft geluk met de GVR. Deze
Grote Vriendelijke Reus spreekt eigenaardig en gebruikt de raarste woorden,
maar is wel heel aardig. Wat hij Sophie echter vertelt over de andere reuzen is
vreselijk. Sophie en de GVR bedenken een slim plan, waardoor elk kind weer
veilig in bed kan liggen.

Regie: Steven Spielberg
Productie: Walt Disney/Dreamworks, USA, 2016

Waar: Theaterzaal GC De Kluize, Sportstraat 3
Tickets: 5 euro via 09 363 83 30,
reservaties@oosterzele.be, www.gcdekluize.be

We are going to die, and that makes us the lucky ones. 
Richard Dawkins (Unweaving the Rainbow)

Ontroerend Goed & Sydney Theatre presenteren je een
geschiedenis van alles. Van de Big Bang tot vandaag.
Niet anekdotisch, noch fragmentarisch of gefictionali-
seerd, maar een complete samenvatting van de on-
grijpbare astronomische geschiedenis van onze wereld
en het universum. De mensheid als slechts een kort
fragment in een eeuwig evoluerende tijdslijn.

Ontroerend Goed & Sydney Theatre – A

History of Everything – Theater - zaterdag

4 maart om 20 uur

® Brett Boardman photography
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“Je zit te kijken naar Wikipedia op theater, verlevendigd

met een grote collectieve dynamiek, in een wervelend

ritme. A History of Everything is af.” De Standaard –

Wouter Hillaert

“Het is niet alleen een kritiek op het selectieve menselijke

geheugen maar ook op hoe de media selectief het nieuws

(de geschiedenis van de toekomst) creëren en zo ons we-

reldbeeld bepalen.” Liv Laveyne 

“Dit is zowel een spoedcursus internationale politiek als

een komische trip down memory lane.” Filip Tielens

Dit is een Engelstalige voorstelling.

Waar: Theaterzaal GC De Kluize, Sportstraat 3
Tickets: 16 euro (standaard), 15 euro (60+), 14 euro (-
19, studenten) via 09 363 83 30, reservaties@ooster-
zele.be, www.gcdekluize.be

Toneelhuis (Mokhallad Rasem) – Body Revolution - GRIP (Jan Martens) – Ode To The At-

tempt – Dans - Zaterdag 25 maart om 20 uur

Body Revolution 

Toneelhuis | Mokhallad Rasem 

Op 17 december 2010 stak een Tunesische jongeman,
Mohamed Bouazizi, zichzelf in brand uit protest tegen
het regime. Wat volgde was een uitzonderlijk jaar met
opstanden die zowat overal in het Midden-Oosten uit-
braken, een golf van protest die aanvankelijk hoopvol
de Arabische Lente werd genoemd.

Wat doen al die beelden en informatie met makers en
performers die hier in België wonen maar wortels heb-
ben in Marokko, Tunesië, Irak, Syrië, … ? Wat doet die
informatie met je lijf? Hoe reageert het lichaam op ge-
weld en angst?

Samen met drie performers zoekt Mokhallad Rasem
een dansant antwoord op die vragen. Body Revolution
is de guerrillaversie van een voorstelling: op korte tijd
gemaakt, voor een beperkt publiek op korte tijd ge-
speeld.

Ode To The Attempt

GRIP | Jan Martens

In Ode To The Attempt brengt Jan Martens een veder-
lichte en grappige deconstructie van een creatief pro-
ces. Wanneer een artiest iets creëert, doorloopt hij

verschillende stadia. In deze clevere performance wil
Jan Martens die fasen – die anders nooit het daglicht
zien – een nieuw leven geven.

“Perfectie is saai” vindt Jan Martens. Daarom is Ode To
The Attempt een ode aan, jawel, de poging. Deze solo
is een vrijplaats waarin Martens zich flink kan uitleven.
Ode To The Attempt is een zelfportret in collagevorm
waarin Martens zijn manier van werken en leven, en
de keuzes die hij daarin maakt, blootlegt.

Waar: Theaterzaal GC De Kluize, Sportstraat 3
Tickets: 14 euro (standaard), 13 euro (60+), 12 euro (-
19, studenten) via 09 363 83 30,  reservaties@ooster-
zele.be, www.gcdekluize.be

Volgende voorstellingen zijn volzet: 
19 januari – Els De Schepper – Red mij!
4 februari – Freddy De Vadder – Freddy On Ice
18 februari – De Frivole Framboos – Delicatissimo

® Kurt Van Der Elst

® Phile Deprez
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Toast Literair

De grootste literaire brunch op zo’n 200 plekken in Vlaanderen

• Ontbijt
• Dichter Sacha Blé begeleid door harpiste Ruth Schoenmaekers. 
• Pluimuitreiking Junior Journalistenwedstrijd 

Bibliotheek Oosterzele - zondag 22 januari  om 9 uur. I.s.m. Davidsfonds Oosterzele

Digicafé

Pc-initiatie

Ben je een absolute beginner wat de computer betreft
en wil je daar verandering in brengen? Dan is pc-ini-
tiatie de geknipte workshop voor jou! Aan de hand van
praktische oefeningen maken we je wegwijs in de we-
reld van de informatica. Ook wie al wat ervaring heeft,
zal nog heel wat opsteken. Breng indien mogelijk je
eigen laptop mee.

Donderdagen 12, 19 & 26 januari + 2 februari  van 14

tot 16 uur

Inschrijven via de bib: 09 362 81 17 of

bibliotheek@oosterzele.be

Prijs: 12 euro (4 x 2u)

Wat te verwachten na

Windows 10 upgrade?

Na een Windows 10 installatie of upgrade is de gebrui-
kelijke manier van werken danig veranderd.
De basisfunctionaliteit is nog altijd hetzelfde gebleven
maar de presentatie ervan is anders. Er werden enkele
nieuwe functionaliteiten toegevoegd maar een aantal
is verdwenen. Een van de voorbeelden is het klassieke
‘Outlook’ en ‘Live Mail’ die vervangen werden door
Mail. Verwarring alom, want mails worden anders
weergegeven, contacten verdwijnen, om nog maar te
zwijgen van Microsoft die zijn eigen registratie en e-
mailadressen wil opdringen.
Deze lezing licht stukje bij stukje de sluier op en legt
met een aantal tips en tricks uit hoe het beter kan en
hoe je je vorige manier van werken kan terugbrengen.

Donderdag 9 februari van 14 tot 16 uur

Inschrijven via de bib: 09 362 81 17 of

bibliotheek@oosterzele.be

Prijs: 3 euro

Vaardig met je pc

Je computer, harde schijf en geheugenkaartje zitten vol
met bestanden en mappen. Mogelijk is er ook een or-
dening door middel van bibliotheken. Maar hoe werk
je ermee? In deze workshop leer je kopiëren, plakken
en ordenen. Het gebruik van een externe harde schijf
wordt kinderspel.
Breng indien mogelijk je eigen laptop mee.

Donderdag 16 februari van 14 tot 16 uur

Inschrijven via de bib: 09 362 81 17 of

bibliotheek@oosterzele.be – Prijs: 3 euro

Foto’s op je pc zetten

Het hele jaar door heb je veel foto’s en videootjes ge-
maakt: van een vakantie, een uitstapje of leuk feestje.
Maar hoe zet je deze opnamen nu gemakkelijk op uw
Windows-computer? In deze workshop leer je hoe!

Donderdag 23 februari  van 14 tot 16 uur

Inschrijven via de bib: 09 362 81 17 of

bibliotheek@oosterzele.be – Prijs: 3 euro

Doe meer met je tablet

Deze keer hebben we het over accessoires en extra's
die je kan koppelen aan je tablet, iPad, smartphone of
iPhone. Wat kan je doen met bluetooth, hoe kan je 3D
en virtual reality bekijken op je smartphone, wat is een
smartwatch, …  Kan je je er weinig bij voorstellen? Kom
gerust eens langs om het te ontdekken. We voorzien
een drankje en een hapje! En breng zeker je eigen iPad,
smartphone of iPhone mee.

Zaterdag 4 maart van 9.30 tot 12 uur 

Inschrijven via Vormingplus VLAD: 09 330 21 30 of

www.vormingplus-vlad.be 

Prijs: 5 euro
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Aan de slag met de Android-tablet

Misschien ben je van plan een tablet-pc aan te schaffen.
Of misschien heb je er pas een gekocht? Maar hoe
werkt alles nu precies? Wat zijn apps en hoe krijg je ze
op je toestel? Zijn er veel verschillen met een iPad? In
deze korte cursus ga je zelf aan de slag met een An-
droid-tablet. We stellen enkele tablets ter beschikking
maar je mag ook je eigen Android-tablet meebrengen.

Dinsdagen 7 en 14 maart van 9.30 tot 12 uur

Inschrijven via Vormingplus VLAD: 09 330 21 30 of

www.vormingplus-vlad.be

Prijs: 20 euro | Sociaal tarief 4 euro

Digitale fotografie:

het foto-apparaat verkennen

Ontdek in deze basisworkshop hoe je technisch een
goede foto maakt. Geef aandacht aan de beeldkwaliteit
bij het instellen van het aantal pixels, de ISO-waarde
en de witbalans. Verken de werking van het diafragma
en de sluitertijd. Wat weet je van lichtcompensatie?
Verken welke functies van een compact-toestel of een
reflexcamera voor jou nuttig zijn. Via didactische doe-
oefeningen (als huiswerk) word je uitgenodigd om de
opgedane kennis uit te proberen. Tijdens de daarop-
volgende sessie bespreken we een tweetal van die oe-
fenfoto's van elke deelnemer.

Dinsdagen 7, 14, 21 & 28 maart + 18 april van 19.30 tot

22 uur

Inschrijven via Vormingplus: 09 224 22 65,

info.gent.eeklo@vormingplus.be of

www.vormingplusgent-eeklo.be

Standaardprijs: 67,5 euro | Reductieprijs: 51 euro |

Sociale prijs: 33,5 euro

Aan de slag met de iOS iPhone of iPad

Apple iPhone is een van de meeste fancy smartphones
die men kan gebruiken, maar bij aanschaf komen ver-
schillende vragen naar boven: hoe kan je bellen, hoe
beheer je de contacten, hoe kan je je  e-mail lezen, hoe
kan je samenwerken met je pc, … ?
Dit kom je allemaal op een logische manier te weten,
stap voor stap.

Donderdag 9 maart van 14 tot 16 uur

Inschrijven via de bib: 09 362 81 17 of

bibliotheek@oosterzele.be

Prijs: euro 3

Windows 10

Windows 10 is het nieuwste besturingssysteem van
Microsoft. Het is nu veel eenvoudiger geworden om
met de computer te werken, maar velen die de vorige
systemen kennen kunnen de weg kwijt zijn. In deze
workshop helpen we je op weg. We herhalen en oefe-
nen ook onze computerkennis in het algemeen. Breng
indien mogelijk je eigen laptop mee.

Donderdag  23 maart van 14 tot 16 uur

Inschrijven via de bib: 09 362 81 17 of

bibliotheek@oosterzele.be

Prijs: 3 euro

Smartphone: iPhone

Voor wie in het bezit is van een iPhone of iPad en niet
weten waar te beginnen of hoe verder te experimente-
ren, organiseren we een workshop, opgevat om in
kleine groepjes een aantal oefeningen uit te voeren.
Hier kan je gerichte vragen stellen aan de leerkracht.
Zaken zoals mailen, contacten opmaken, berichtjes stu-
ren en gebruik van populaire apps staan hier op de
agenda. Breng je eigen iPhone/iPad mee! 
Tip: het gevolgd hebben van de lezing Aan de slag met
iOS iPhone of iPad kan een pluspunt vormen.

Donderdag 30 maart  van 14 tot 16 uur

Inschrijven via de bib: 09 362 81 17 of

bibliotheek@oosterzele.be

Prijs: 3 euro

Digitaal vragenuurtje

Heb je drempelvrees voor het gebruik van een
computer of internet, lukt het aanmaken van
een e-mailaccount niet, loop je vast in een pro-
gramma of heb je andere problemen of vragen…
dan kan je in de bib terecht voor persoonlijke
hulp.

Nieuw in Oosterzele:

het vragenuurtje breidt uit!

Sinds kort hebben we iemand aan boord die uit
de IT-sector komt. Dit geeft jullie de mogelijk-
heid om op wat moeilijker vragen een antwoord
te krijgen.
De persoonlijke aanpak blijft, dus afspraak in de
bib op maandagnamiddag van 14 tot 17 uur

Maak op voorhand een afspraak met Tanja via
tanja.vlaemynck@oosterzele.be of 09 362 81 17
en geef door met welke concrete digitale
vraag/vragen je worstelt.
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Vorming in de bib

Klimaatveranderingen:

een wereldprobleem?

De opwarming van de aarde: het broeikaseffect, af-
smeltende ijskappen, zeespiegelstijging, orkanen,
droogte en overstromingen. Het verdrag van Kyoto of
de klimaatconferentie in Parijs, … Wereldomvattende
klimaatveranderingen komen voortdurend - vaak te-
genstrijdig en ongenuanceerd - aan bod in de media.
Professor Morgan De Dapper (onderzoeksgroep Fysi-
sche Geografie UGent) geeft uitleg op een wetenschap-
pelijk gefundeerde manier, maar zeer toegankelijk voor
iedereen die hierover meer wil weten. (i.s.m. OKRA)

Donderdag 23 februari van 14.30 tot 17 uur

Vooraf inschrijven is niet nodig

Prijs: 5 euro voor bib- of OKRA-leden, 6 euro voor niet-

leden

De Rechtvaardige Rechters

Het is meer dan 80 jaar geleden dat twee panelen van
het Lam Gods gestolen werden. Tot op vandaag blijft
het tafereel met de Rechtvaardige Rechters onvind-
baar. Willy Nachtergaele is een van de vele amateur-
speurders die de mysterieuze diefstal onderzoeken. Hij
vermoedt dat het ontvreemde paneel verborgen zit in
de Sint-Laurentiuskerk in Antwerpen en komt met
harde aanwijzingen voor de dag: "De neo-Byzantijnse
Sint-Laurentiuskerk in Antwerpen is gebouwd in het
jaar 1934, hetzelfde jaar van de diefstal.” Wanneer hij
dit toevallig ontdekte, besloot hij alle bekende en min-
der bekende puzzelstukken opnieuw bij mekaar te leg-
gen en zodoende speelde de Sint-Laurentiuskerk een
opvallende rol in de weken na de diefstal. (i.s.m. Da-
vidsfonds)

Donderdag 23 februari om 20 uur

Inschrijven via de bib: 09 362 81 17 of bibliotheek@oos-

terzele.be

Prijs: 6 euro voor bib- of Davidsfonds-leden, 8 euro voor

niet-leden

12 maanden lang genieten van groenten

onder bescherming

Hoe haal ik het maximum uit mijn teelten onder be-
scherming? Welke  groenten kunnen tegen de koude,
welke niet? Hoe maken wij zaai - en verspeengrond?
Hoe zorg ik ervoor dat de grond in goede conditie
blijft? Kortom: serreteelt van A tot Z. Het materiaal, de
inplanting en plaatsing, zaaitafel en allerlei praktische
wenken komen aan bod. Tal van groenten passeren uit-
gebreid de revue. (i.s.m. VELT)

Woensdag 1 maart om 19.30 uur

Inschrijven via de bib: 09 362 81 17 of bibliotheek@oos-

terzele.be

Prijs: gratis voor VELT-leden; 5 euro voor niet-leden

Verrijk je kijk op kleur

Samen kleuren bewuster ervaren? Al in de oudheid
had men kennis van de kracht en de impact van kleur
op ons welzijn en gemoed, waarbij de combinatie van
licht met kleur een versterkende factor is. Leer over
kleur op een speelse manier. Kijk door een gekleurde
bril en wissel ervaringen uit. Ontdek de gevoelswaarde
van kleuren en leer meer over kleur als een vorm van
trilling en energie. In deze workshop verken je diverse
toepassingen van kleur in wetenschap, kleurtherapie,
schilderkunst en cultuur. We starten met een kleuren-
cirkelspel waarbij je de energie van kleurvlakken let-
terlijk ervaart. Je kijkt in de photonwave, je mengt
kleur met verf en je laat je verrassen door tal van kleur-
weetjes en kleurbetekenissen. Een workshop waar je
beslist veel plezier aan beleeft.

Donderdagen 9, 16 & 23 maart van 19.30 tot 22 uur

Inschrijven via Vormingplus: 09 224 22 65,

info.gent.eeklo@vormingplus.be of

www.vormingplusgent-eeklo.be

Standaardprijs: 39 euro | Reductieprijs: 31,5 euro |

Sociale prijs: 23,5 euro

Bibliotheek Oosterzele - Stationsstraat 13 - 9860 Oosterzele - 09 362 81 17

bibliotheek@oosterzele.be - biboosterzele.blogspot.be



17

MILIEU & DUURZAAMHEID

Betaal minder voor groene stroom

Wil jij besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd
je steentje bijdragen aan een beter klimaat? Doe dan
mee met de zesde groepsaankoop voor groene energie
van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Schrijf je voor 9 februari in via www.samengaanweg-
roener.be. Inschrijven is gratis en volledig vrijblij-

vend. Je krijgt een persoonlijk aanbod met een prijs,
berekend op jouw verbruik. Vind je het voorstel inte-
ressant, dan accepteer je het aanbod tot en met 21
april. De Provincie regelt de overstap naar je nieuwe
leverancier.

Prijs elektriciteit is fors toegenomen

In de eerste helft van 2016 is de jaarlijkse elektriciteits-
rekening voor in gezinnen in Vlaanderen met maar
liefst 286 euro gestegen. Die stijging is te wijten aan de
afschaffing van gratis elektriciteit, de stijging van de
bijdrage voor het energiefonds en de verhoging van het
btw-tarief van 6 naar 21%. Bovendien heeft maar liefst
63% van de inwoners van België 1 van de 10 duurste
elektriciteitsproducent in België, slechts 3% heeft het
goedkoopste elektriciteitsproduct. Voor aardgaspro-
ducten ligt dit respectief op 44% en 5%. Gelukkig zijn
er in de eerste helft van vorig jaar 460 000 Belgen
overgestapt naar een andere, goedkopere energieleve-
rancier. Een jaar eerder waren er dat 233 000.

Goedkopere energie via groepsaankoop

Met deze groepsaankoop wil de Provincie Oost-Vlaan-

deren haar inwoners helpen bij de overstap naar
groene en scherp geprijsde energie. Door een grote
groep geïnteresseerden samen te brengen, kan de Pro-
vincie een lage prijs bedingen voor groene elektriciteit
en gas. De leverancier die tijdens de energieveiling op
9 februari de beste prijs kan bieden, is de winnaar. Hoe
meer deelnemers, hoe groter de korting. Bedrijven,
zelfstandigen en verenigingen met een beperkt ver-
bruik kunnen ook deelnemen. Dankzij de vorige
groepsaankoop konden meer dan 33 500 Vlaamse ge-
zinnen en bedrijven gemiddeld 218 euro besparen op
hun energiefactuur. Ook dit jaar is het doel weer zo veel
mogelijk Oost-Vlamingen groene, goedkope energie
aan te bieden.

Oosterzele werkt mee

Ook de gemeente Oosterzele ondersteunt dit ini-

tiatief, en dit al voor de zesde keer op rij. Wie hulp

wil bij zijn inschrijving, kan terecht bij het gemeen-

teloket. Neem zeker je laatste jaarafrekening mee!

Daarin staan immers alle gegevens die we nodig

hebben om jouw inschrijving in orde te brengen.

Meer info

Gratis infolijn: 0800 76101 (werkdagen van 9 tot 20
uur) – groenestroom@oost-vlaanderen.be

Gemeenteloket: 09 363 99 36 of hilde.vanhecke@oos-
terzele.be (alle dagen van 8.45 uur tot 12 uur en maan-
dagavond van 18 uur tot 20 uur)

Zet het alvast in je agenda

In 2017 vindt de milieuweek plaats van 9 tot 17 maart; dit jaar kadert de milieuweek in het thema water.
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Activiteitenkalender

Activiteiten bij de raden

• XX februari: Oosterzele Onderneemt - digitalisering
in Oosterzele – Voorstel voor de Oosterzeelse gemeen-
teraad om een debat en netwerkreceptie te organise-
ren rond de digitalisering in Oosterzele en infosessie
rond de naamsverandering van GRLE naar Oosterzele
Onderneemt. Alle nieuwe ondernemers zijn ook van
harte welkom en kunnen zich melden via
lesly@quanto.be - meer info: Lesly Van Den Berge

• maandag 6 februari – 14 uur: Engelse misdaad-thril-
ler The Bank Job (2008). Deze film is gebaseerd op het
waargebeurde verhaal van een bankoverval in Londen.
Niemand werd ooit gearresteerd en de buit nooit te-
ruggevonden. De hele zaak werd door de overheid in
de doofpot gestopt en dertig jaar later pas onthuld. Be-
kende acteurs zijn Jason Statham en Saffron Burrows.

• dinsdag 7 maart: Italiaanse dramafilm Una giornata
particolare (Een bijzondere dag, 1977). De film is een
hoogtepunt uit de Italiaanse filmgeschiedenis. Een ont-
roerend drama over verborgen verlangens en verstikte
gevoelens tegen een fascistische achtergrond. Voor So-
phia Loren en Marcello Mastroianni was het de mooi-
ste film die ze samen maakten. Regisseur Ettore Scola
wist met zijn zeer sober kleurgebruik perfect de
grauwe dagen van vlak voor de Tweede Wereldoorlog
op te roepen.
In de theaterzaal van GC De Kluize – 4 euro/film, koffie
en gebakje inbegrepen - tickets te koop in GC De Kluize,
de bibliotheek en bij de seniorenverenigingen Okra en
Neos

• iedere 1ste zondagnamiddag van de maand: de Klep-
molen in Balegem zet de deuren open 

• iedere 2de donderdag van de maand: wandeling van
5 à 7 km - samenkomst Marktplein Scheldewindeke
om 14.00 uur of op startplaats – NEOS - www.ne-
osvzw.be/oosterzele

• iedere 1ste en 2de woensdag van de maand – 15 tot
17 uur: breisalon in de bib i.s.m. KVLV Scheldewindeke
– meer info: Juliette Van De Sijpe via 09 362 78 12

• elke zondagmorgen om 9.30 uur op Marktplein
Scheldewindeke: nordic walking - KVLV-Scheldewin-
deke – meer info: Nicole De Bacquer via 09 362 71 86

• vrijdag 6 januari van 16.30 tot 19.30 uur: bloedinza-
meling in GC De Kluize - Rode Kruis-Vlaanderen, afde-
ling Oosterzele - http://oosterzele.rodekruis.be -
chrismonique1@telenet.be

• vanaf dinsdag 10 januari – 20 uur: elke dinsdag in
sporthal De Kluize – lessenreeks Energetics - KVLV-
Scheldewindeke – meer info: Lieve Clinckspoor – 09
362 76 48 - www.kvlv-scheldewindeke.be

• woensdag 11 januari van 8 tot 15 uur: woensdag-
wandeling van WSV Land van Rhode vzw – vertrek aan
‘t schoolke, Biezen 2 in Kwatrecht – 1,5 euro – meer
info: www.landvanrhode.be - erik-lievens@skynet.be

• vanaf maandag 16 januari van 19 tot 20 uur: 16 les-
sen start to yoga – in sporthal De Kluize - Femma Oos-
terzele – 90 euro voor 16 lessen – meer info:
irene.de.leener@hotmail.com

• woensdag 18 januari 19.30 uur: startvergadering
KVLV Gijzenzele in zaaltje (Kerkstraat 2, Gijzenzele) –
meer info: Agnes Leus via 09 2521049 - kvlvgijzen-
zele@gmail.com

• dinsdag 24 januari – 14 uur: pannenkoekenbak -
zaaltje Gijzenzele – OKRA Gijzenzele – meer info bij
Lieve De Prest

• woensdag 25 januari – 14 uur: pannenkoekenfeest
in GC De Kluize – 6 euro - Meer info bij Julien De Meyer

• zondag 29 januari – 12 uur: nieuwjaarsbrunch in Sa-
lons Agathea Landskouter - Markant - meer info: blon-
deel.bombeke@telenet.be – 09 362 94 28

• donderdagen 19 en 26 januari -19.30 uur: brei- en
haaksalon in de polyvalente zaal van het IZOO (Dorp
48) 3 euro – Femma – meer info:
saskiapruyt72@gmail.com

• zondagen 22 januari, 26 februari, 26 maart vanaf
13.30 uur: spelnamiddag bij spellenclub De Strateeg –
1,5 euro – Ijzeren Hekken Landskouter – meer info:
eline@destrateeg.be 

• zondag 29 januari – 12 uur: Dinner & Dance voor
dames en partners in salons Agathea Landskouter –
leden en partners: 60 euro; niet-leden: 70 euro – meer
info: Marianne Bombeke -blondeel.bombeke@tele-
net.be – 09 362 94 28

• woensdag 1 februari om 13.30 en 19 uur: demoles
alles in een pot – De Rots (Marktplein, Scheldewin-
deke) – KVLV Scheldewindeke – deelnameprijs nog te
bepalen – meer info: Juliette Van De Sijpe via 09 362
78 12 - www.kvlv-scheldewindeke.be



19

• donderdagen 2 en 9 februari om 19.30 uur: brei- en
haaksalon: polyzaal IZOO (Dorp 48) - Femma Ooster-
zele – 3 euro – meer info: saskiapruyt72@gmail.com

• zondag 5 februari van 11 tot 15 uur: 26ste eetfestijn
van WTC De Zwervers in zaal St. Michael (Klooster-
straat 2 in Sint-Lievens-Houtem) – 15 euro voor vol-
wassenen en 8 euro voor kinderen tot 12 jaar – meer
info: Carine Van Steendam via 0477 98 88 35

• vanaf maandag 20 maart: nieuwe reeks start running
bij joggingclub Oosterzele – meer info: jacques.decoc-
ker@gmail.com 

• donderdag 9 februari – 18.30 uur: ‘Markant4you’, be-
leefbeurs voor dames in Brielpoort Deinze – Markant
– beleefkaart: 25 euro (toegang/aperitief/wrap/optre-
den Fiftiesfever/belevenissen aan de verschillende
standen, …) – meer info:
blondeel.bombeke@telenet.be of 09 362 94 28

• donderdagen 9 (voor jongeren) en 16 (voor ieder-
een) februari – 19.30 uur: workshop: vliegensvlugge
desserten door Erika Beirens - De Rots (Marktplein,
Scheldewindeke) – prijs nog te bepalen – KVLV Schel-
dewindeke - meer info: Juliette Van De Sijpe via 09 362
78 12 - www.kvlv-scheldewindeke.be

• vrijdag 10 februari – 19 uur: avondwandeling, start
aan zaaltje (Kerkstraat Gijzenzele) - KVLV Gijzenzele –
meer info: kvlvgijzenzele@gmail.com 

• dinsdag 21 februari – 14 uur: voordracht Het Bel-
gisch Koningshuis door Jan Van Den Berghe - zaal De
Rots - Neos Oosterzele – meer info:
www.neosvzw.be/oosterzele

• donderdag 23 februari – 20 uur: theatermonoloog
Boudewijn, le roi triste gespeeld door Erik Goris – Berg
30 – leden: 12 euro; niet-leden: 15 euro – meer info:
09 360 39 25 – theater.leenpersijn@telenet.be

• zaterdag 25 en zondag 26 februari: citytrip naar
Ieper – KVLV Scheldewindeke – prijs nog te bepalen –
meer info: Frieda Van den Berge via 09 362 54 28 -
www.kvlv-scheldewindeke.be

• woensdag 1 maart – 19.30 uur: voedingsetiketten
onder de loep – zaaltje Gijzenzele - KVLV Gijzenzele –
meer info: kvlvgijzenzele@gmail.com

• woensdag 15 maart – 19.15 uur: kookles alles in een
pot – zaaltje Gijzenzele – KVLV Gijzenzele - kvlvgijzen-
zele@gmail.com

• woensdag 15 maart – 20 uur: Eerste hulp bij klimaat-
verwarring door Pieter Boussemaere, auteur-histori-
cus – foyer GC De Kluize 6 euro voor leden en partners,
12 euro voor niet leden (hapjes en drankjes incl.) –
Markant - meer info: blondeel.bombeke@telenet.be of
09 362 94 28

• donderdag 16 maart – 19 uur: kookworkshop slow
food – IZOO (Dorp 48) – Femma Oosterzele 8 euro –
meer info: nadine_vl@hotmail.com

• dinsdag 21 maart – 20 uur: Nacht van de geschiede-
nis Het orgel in woord en muziek – dekenale kerk Oos-
terzele – Davidsfonds – meer info: Etienne Gevaert -
0472 75 20 27

• dinsdag 21 maart – 14 uur: Achter de schermen van
de modewereld door Veerle Windels, modejournaliste
in De Rekkelinge Deinze – Markant – meer info: blon-
deel.bombeke@telenet.be of 09 362 94 28

• donderdag 23 maart – 14 uur: voordracht Gezond
leven door dr. Hendrik Cammu – zaal De Rots – NEOS -
www.neosvzw.be/oosterzele

• vanaf dinsdag 28 maart: linedansen (tien lessen) –
Vrije Basisschool Scheldewindeke – KVLV Scheldewin-
deke – meer info: Annie Marijsse via 09 362 55 58 -
www.kvlv-scheldewindeke.be

• woensdag 29 maart – 19 uur: kookworkshop Marok-
kaans koken – De Rots Scheldewindeke – KVLV Schel-
dewindeke – meer info: Juliette Van De Sijpe via 09 362
78 12 - www.kvlv-scheldewindeke.be

• donderdagen 30 maart, 20, 27 april en 4 mei om
19.30 uur: mode – zomerjurk naaien – in De Rots
Scheldewindeke – prijs nog te bepalen – meer info: Ju-
liette Van De Sijpe via 09 362 78 12 -  www.kvlv-schel-
dewindeke.be

• donderdag 30 maart om 20 uur: De volgende stroof
- Liederen van … maar vooral over Wannes Van De
Velde, met Marc Hauman, Dree Peremans en Bernard
van Lent – Berg 30 – leden 12 euro niet-leden 15 euro
– meer info: 09 360 39 25 – theater.leenpersijn@tele-
net.be

• vrijdag 1 april om 20 uur: lenteconcert in theaterzaal
GC De Kluize – harmonie Con Animo – 10 euro -
www.gcdekluize.be, reservaties@oosterzele.be



Oosterzele zoekt … 

Het gemeentebestuur organiseert een selectieproce-
dure voor een deeltijdse contractuele aanstelling en de
aanleg van een wervingsreserve (drie jaar) voor een
schoonma(a)k(st)er (niveau E - 19/38)

Als schoonmaak(st)er maak je deel uit van de poetspoule en sta je mee in voor de schoonmaak van de gemeente-
lijke infrastructuur en AGB-gebouwen. Je verzorgt diverse ondersteunende onderhoudstaken en recepties tijdens
gemeentelijke evenementen. Je voert variërende taken uit. Je bent bereid om tijdens het weekend te werken.

Heb je praktisch inzicht, probleemaanpakkend vermogen en zin voor initiatief? Ben je flexibel en samenwerkings-
gericht? Kan je je vlot verplaatsen naar verschillende werkplekken?
Neem dan zeker een kijkje op www.oosterzele.be/jobs voor het selectieprogramma, functiebeschrijving en het
aanbod of vraag deze op bij dienst Personeel (09 363 99 55 of personeeel@oosterzele.be)
Je wedde op niveau E (bruto niet-geïndexeerd jaarsalaris bedraagt 13 250 euro) wordt aangevuld met maaltijd-
cheques, fietsvergoeding, vakantiegeld en eindejaarstoelage.

Interesse?

Bezorg ons jouw motivatiebrief en cv uiterlijk op vrijdag 13 januari a.s. samen met een uittreksel uit het straf-
register model 1 per brief gericht aan college van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9860 Oosterzele.


