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VOORWOORD 

schepen Marleen – afgesproken 

 

MILIEU en DUURZAAMHEID 

 

Milieuweek 2017 - In de naam van water … 

of ‘de wondere wereld van HaTweeOh’ - van 9 t.e.m. 17 maart 

 

ZONDER WATER KUNNEN WE NIET LEVEN! 

We hebben het nodig om te drinken, te koken, te poetsen, te wassen, in de landbouw, in de 
industrie, als recreatie, …. Kortom, we kunnen wel wat vertellen over deze eenvoudige chemische 
samenstelling. Een ideale thematische kapstok om onze jaarlijkse milieuweek aan op te hangen.  

 
Programma  

 

Openingsavond: vuil of proper? Wat doen we ermee? 10 maart  

Elk huishouden produceert afvalwater dat op een of andere manier gezuiverd moet worden. Maar 
ook het regenwater moet afgevoerd worden. Het liefst gescheiden van het afvalwater.  

Tijdens deze legislatuur zijn al heel wat waterwerken annex wegenwerken uitgevoerd. Denk 
maar aan de Heistraat/Steenstraat en Moortsele. Maar wat staat er nog op het programma? Hoe 
ziet de watertoekomst er uit in Oosterzele?  

Wil je er meer over te weten komen?  

Noteer alvast vrijdag 10 maart in je agenda en kom langs in de bib.  

 

Natuurwandeling - 12 maart  

Waterrijke gebieden hebben een specifieke flora van water minnende planten en boomsoorten. 
Het overstromingsgebied in Moortsele is daar een mooi voorbeeld van. Natuur en 
bergingscapaciteit gaan daar mooi hand in hand. Het is echt een aanrader om dit mooie gebied te 
verkennen en te genieten van de rust, de stilte en de natuur.  
 

Bandenspanningsactie - 15 maart 

Wat heeft onze bandenspanning nu met water te maken? Niet veel op het eerste gezicht. Maar, 
het kan hier in onze contreien toch wel af en toe eens hevig regenen. En dan rekenen we toch op 
onze banden om tijdens de rit het water af te voeren. Uiteraard is het profiel van de banden 
belangrijk, maar ook de spanning speelt een belangrijke rol voor onze veiligheid in het verkeer. 
Een ploeg van Teleshop (organisatie van de kringwinkel) controleert de spanning voor jou en 
zorgen ervoor dat je met de optimale bandenspanning kan vertrekken.  
 

De jaarlijkse klassiekers - 11 maart  

Het Repair Café van Oosterzele mogen we terecht een klassieker noemen. Deze enthousiaste 
groep fiksers stellen al voor de zesde maal hun talenten ten goede van de bezoekers. We zien een 
stijgende trend in het aantal bezoekers, dus we kunnen stellen dat ze goed bezig zijn!  

 

De grote lenteschoonmaak! 11 maart (publiek) – 9 maart (personeel Gemeente en OCMW)  

De week van 17 tot en met 26 maart wordt door ‘in de vuilbak’ uitgeroepen tot de week van de 
grote schoonmaak. In Oosterzele beginnen we een week eerder met de grote lenteschoonmaak. 



We hopen alvast dat vele inwoners het voelen kriebelen om de handen uit de mouwen te steken 
en wijk of straat en plein schoon te vegen!  

Met z’n allen laten we Oosterzele blinken!  

 

Scholenwerking 13 tot 17 maart  

Jong geleerd is oud gedaan. We vergeten onze schoolgaande jeugd niet en baden de laatste graad 
onder in de wondere wereld van HaaTweeOh.  

 

Zwerfkatten: hoe pakken we het aan? 

Om het aantal (onverzorgde) zwerfkatten en de bijhorende problemen zoals ziektes, overlast, … 
in te perken, organiseert het gemeentebestuur zwerfkattenacties.  

Hiervoor werkt de gemeente samen met de vzw Koninklijke Maatschappij voor 
Dierenbescherming, het Dierenasiel van  Gent. Bij het ontvangen van meldingen plaatst het 
dierenasiel speciale vangkooien op de aangeduide plaatsen. De gevangen zwerfkatten worden 
vervolgens naar het dierenasiel gebracht, waar de dieren de nodige medische behandelingen 
krijgen en een baasje wordt gezocht voor de zwerfkatten.  

Bij een zwerfkattenactie wordt de buurt op voorhand verwittigd. Hierdoor wordt voorkomen dat 
ook huiskatten worden gevangen.  

Ook als particulier heb je verplichtingen. De wetgeving zegt immers dat alle katten die na 1 
september 2014 werden geboren of van eigenaar veranderen of zijn veranderd, moeten 
gecastreerd of gesteriliseerd, gechipt en geregistreerd worden. De eerste verantwoordelijkheid 
ligt dus bij de persoon die de kat verkoopt of weggeeft. Neemt deze persoon zijn 
verantwoordelijkheid niet op, dan neemt de nieuwe eigenaar die verantwoordelijkheid over. 
Alleen als katten worden verhandeld aan een erkende kweker is de sterilisatie of castratie niet 
verplicht.  

Om te voorkomen dat het aantal zwerfkatten toeneemt laat je je eigen huiskat best steriliseren. 
Dit is een eenvoudige ingreep waarvan de kat weinig hinder ondervindt.  

Indien je zwerfkatten opmerkt, kan je dit melden bij de dienst milieu- en duurzaamheidsbeleid 
van de gemeente: 09 363 99 35 – milieu@oosterzele.be.  

 

Earth Hour – ook in Oosterzele 

Earth Hour is een wereldwijd initiatief van WWF dat huishoudens en bedrijven oproept om de 
verlichting en andere elektronische apparatuur in hun huis gedurende een uur te doven. In 2017 
vindt Earth Hour plaats op 25 maart van 20.30 tot 21.30 uur. Tijdens dit uur zal ook de 
straatverlichting doven. 

Deze actie past in het milieu- en duurzaamheidsbeleid van de Gemeente Oosterzele. Dit heeft 
geen impact op de veiligheid, integendeel: men is voorzichtiger. Dit geldt zowel voor de 
verkeersveiligheid als voor veiligheid m.b.t. inbraken. 
 
Wij roepen alle Oosterzelenaren op om ten volle te genieten van een donkere nacht. Geef je ogen 
en vooral je oren de kost! 

 

Trage wegen netwerk Oosterzele 

De Gemeente Oosterzele erkent en bevordert het brede maatschappelijke belang van trage wegen 
aangezien trage wegen op vele vlakken een belangrijke meerwaarde creëren: mobiliteit, 
verkeersveiligheid, ecologie, cultuurhistorie, landschapsbeleving, publieke ruimte, recr eatie, 
gezondheid, … Oosterzele ziet dit als het uitgangspunt bij het ontwikkelen en toepassen van haar 
beleidsvisie op trage wegen. Daarom werd begin 2013 de werkgroep Recreatief en A(ttra)ctief 
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via de Trage Weg in het leven geroepen die werkt aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor 
trage wegen.  

 

De gemeente werd ingedeeld in drie projectgebieden namelijk het noordelijk gedeelte 
bestaande uit Gijzenzele, Landskouter en Moortsele, het gebied ten oosten van de N42 en het 
deelgebied ten westen van de N42.  

In een eerste fase voeren een aantal lokale vrijwillligerds terreinbezoeken uit om een zicht te 
krijgen op de actuele toestand van de trage wegen. Dat doen ze op basis van een werkkaart die de 
theoretische toestand van het tragewegennetwerk weergeeft. Deze gegevens worden verwerkt 
tot een evaluatiekaart die: 

-  de eigenlijke inventaris is 
- alle theoretische bestaande trage wegen weergeeft  
- een onderscheid maakt tussen toegankelijke en niet-toegankelijke trage wegen 

 

De tweede fase is een evaluatiefase. Daarbij wordt een publieke infoavond georganiseerd en 
gebeurt er een participatieve rondvraag. Zo gaat het bestuur samen met verschillende 
plaatselijke verenigingen en organisaties, scholen en inwoners actief op zoek naar de 
belangrijkste kansen, knelpunten en oplossingen.  

De samenvatting van alle evaluatiebundels leidt tot een adviesnota die per weg een overzicht 
geeft van welke maatregelen door de bevolking worden voorgesteld en wat het draagvlak is voor 
deze maatregel. Enkele voorbeelden: beter regulier onderhoud, herstel van de bedding, terug 
toegankelijk maken van de weg, sluipverkeer vermijden, de verdwenen weg niet herstellen, … 
Een wenselijkheidskaart geeft een visuele voorstelling van de te nemen maatregelen per weg en 
de mate waarin hiervoor consensus bestaat.  

 

Momenteel zijn de eerste twee projectgebieden afgewerkt en er wordt nu gestart met de eerste 
fase - de inventarisatie van het derde en laatste projectgebied - namelijk het gebied gelegen ten 
westen van de N42, de grootste delen van Balegem en Scheldewindeke.  

 

Wie interesse heeft om mee te werken aan deze inventarisatie kan contact opnemen  via 
ronny.meerpoel@Oosterzele.be – 09 363 99 35.  

 

 
Zitdag mestbank – indienen aangifte  

De jaarlijkse zitdag voor de land- en tuinbouwers uit de regio vindt plaats op woensdag 8 maart 
a.s. (9 – 12 uur en 13 - 16.30 uur) in het Gemeentehuis van Oosterzele, Dorp 1.  

De mestbankaangifte (digitaal) wordt ingevuld onder begeleiding van een medewerker van de 
mestbank; breng zeker je identiteitskaart en pincode mee. 
Men gaat je ook wegwijs maken in het mestbankloket, het digitale gegevenskanaal voor je bedrijf.  

 

Voor vragen en advies rond de diverse staalnames voor de bodem (fosfaat, stikstof, 
nitraatresidu,..) kan je ook terecht op de zitdag, evenals toelichting bij uw status Focusbedrijf en 
bijhorende maatregelen en uitleg over de reglementering rond mestvervoer en uitrijden van 
mest. 

Je maakt het best een afspraak via Johnny Vanspranghe – 050 458162 – 
johnny.vanspranghe@vlm.be  

 

mailto:ronny.meerpoel@Oosterzele.be
mailto:johnny.vanspranghe@vlm.be


VRIJE TIJD + logo AGB 
 

Sport en Jeugd 

 

Gezocht: begeleider seniorensport 

pdf 

 

In de kijker: kinderopvang Het Vinkemolentje + foto opvangdames 

Het Vinkemolentje is een erkende kinderopvang die geopend is tijdens de schoolvakanties en op 
woensdagnamiddag tijdens het schooljaar. Onze begeleidsters verwelkomen er schoolgaande 
kinderen van 2,5 tot 12 jaar. 

 

Als inwoner sta je er misschien niet altijd bij stil, maar achter Het Vinkemolentje staat een 
enthousiaste ploeg van 16 medewerkers. De begeleidsters zijn het kloppende hart van de opvang. 
Coördinator Edith zorgt voor de organisatie. Op de vraag waarom ze hun job zo graag blijven 
doen, kregen we o.a. deze reacties. 

 “Het is zo leuk als een kind je op straat herkent en je spontaan aanspreekt. Dat geeft een w arm 
gevoel.”  

“Ik luister graag naar de avonturen van de kindjes. Wie er kattenkwaad heeft uitgehaald ... Wat er 
die dag allemaal gebeurd is ...”  

“Ik probeer het  gezellig te maken, er voor te zorgen dat elk kind zich goed voelt in de opvang en 
betrokken bezig is. Dan ben ik stiekem wel blij als de kindjes niet naar huis willen. Dit wil toch 
zeggen dat ze het goed vinden in de opvang.”  

“Persoonlijk vind ik de gesplitste werkuren ideaal. Zo kan ik mijn werk thuis overdag plannen.”  

“Een kind vroeg eens: Woon je in de opvang? Ik zei: Nee, de opvang woont in mij.” 

“Mee opvoeden met als dank de lach van ouder en kind, maakt mij als opvang’juf’ goed gezind.”  

“Ik hou van de diversiteit van mijn job: de creativiteit, het verzorgende, de ruime sociale 
contacten, de uitdaging om een verdrietig kind terug blij te maken, het kind in mezelf naar boven 
halen, … Deze mix zorgt ervoor dat geen enkele dag is zoals de dag voordien.”  

“Ik geniet enorm van een kind dat me spontaan een knuffel geeft of me luidkeels begroet.”  

“Mijn ochtend mag dan nog zo slecht begonnen zijn, toch lukt het de kinderen telkens weer om 
me te laten lachen. De spontaniteit en het ongeremde van een kind maakt me blij!”  

Het is zo klaar als een klontje: de kinderen vormen de spil van de opvang. Voelen ze zich op hun 
gemak? Zijn ze veilig en voelen ze zich veilig? Hebben ze plezier? De ene dag lukt dat al beter dan 
de andere, maar telkens opnieuw is de ploeg gemotiveerd om er een fijne dag van te maken.  

 

Wist je dat 

- begeleidsters en kinderen elk dagdeel even samen zitten voor een babbel?  
- de begeleidsters elk dagdeel een activiteit voorstellen aan de kinderen?(of twee, al 

naargelang het aantal kinderen)  
- de kinderen mogen deelnemen aan de activiteiten, maar er ook voor mogen kiezen om vrij 

te spelen? 
- op sommige woensdagnamiddagen een toneeltje wordt uitgevoerd? Leefregels worden 

uitgebeeld, activiteiten worden op een ludieke manier voorgesteld, …  
- je altijd terecht kan bij coördinator Edith voor vragen ? 

 

Tot in de opvang! 

 

 



Fiscale attesten binnenkort in de brievenbus 

Dit voorjaar wordt een fiscaal attest opgestuurd naar de ouders van kinderen (geboortejaar 2005 
en jonger) die deelnamen aan sportkampen, grabbelpas, speelpleinwerking en buitenschoolse 
kinderopvang in 2016. Fiscale attesten vanaf  15 euro worden automatisch verzonden en zal je 
tijdig ontvangen voor het invullen van de belastingaangifte. Je hoeft hier dus geen aanvraag voor 
te doen.  

 

Is je kind op kamp geweest met de jeugdbeweging (en was hij/zij op dat moment nog geen 12 
jaar), dan kan je bij de groepsleiding van de jeugdbeweging terecht voor een fiscaal attest.  

 

Indien je adres veranderde in 2016 of 2017 en je op je nieuw adres het fiscaal attest wil 
ontvangen, is het noodzakelijk de adreswijziging zo snel mogelijk aan dienst Sport en Jeugd te  
bezorgen. 

 

Zit je nog met vragen over het  fiscaal attest? Contacteer gerust de dienst Sport en Jeugd in de 
sporthal of bel naar 09 362 48 92. 

 

Zomervakantie vol activiteiten? Kom je kind inschrijven op 22 april  

De inschrijvingsdag vindt plaats op zaterdagvoormiddag 22 april in het gemeentehuis (Dorp 1). 
De uren worden meegedeeld in de vrijetijdsbrochure van de zomervakantie. De 
vrijetijdsbrochure wordt verdeeld kort voor de paasvakantie en kan je vanaf dan ook raadplegen 
op: www.oosterzele.be/Vrijetijd/Kinderenenjeugd/Initiatievenenopvangtijdensdevakanties 

Na de inschrijvingsdag kan je tijdens de openingsuren nog inschrijven voor activiteiten die niet 
volzet zijn bij de dienst Sport en Jeugd in de sporthal. 

 

Wil je graag weten voor welke activiteiten er nog plaatsen vrij zijn? Deze info kan je 
gemakkelijk raadplegen via: www.studiograbbel.oosterzele.be – ga naar 
activiteitenkalender. 

 

Om in te schrijven voor een sportkamp of grabbelpasactiviteit heb je  een grabbelpas nodig.  
Tip: koop op voorhand je grabbelpas in de sporthal om wachttijden te vermijden.  

 

Superkinderdag op zaterdag 24 juni + (logo en sfeerbeeld) 

Op zaterdag 24 juni organiseren we een spetterende speelnamiddag om de zomer te starten. 

Een namiddag boordevol leuke animatie met springkastelen, schminkstanden, kapsalon, allerlei 
activiteiten om uit te proberen en leuke proevertjes … voor kinderen van 4 t.e.m. 12 jaar.  

Inschrijven zal niet nodig zijn want iedereen is doorlopend welkom van 13 tot 17 uur aan 
sporthal de Kluize.  

 

Schrijf het alvast in jullie agenda en duim mee voor een stralende zomerdag.  

 

Data activiteiten voor kinderen paasvakantie en zomervakantie! 

Tijdens de vakanties valt er weer heel wat te beleven voor kinderen!  We geven je nu al graag een 
globaal overzicht van onze openingsdagen.  

 

Alle info kan je in de vrijetijdsbrochures vinden. Die van de zomer wordt verdeeld kort voor de 
paasvakantie en kan je vanaf dan ook raadplegen op: 
www.oosterzele.be/Vrijetijd/Kinderenenjeugd/Initiatievenenopvangtijdensdevakanties 

http://www.studiograbbel.oosterzele.be/


Speelplein 

Paasvakantie 

Maandag 10 april t.e.m. vrijdag 14 april   

Zomervakantie 

Dinsdag 4 juli t.e.m. vrijdag 14 juli 

Maandag 31 juli t.e.m.  vrijdag 25 augustus (gesloten op maandag 14 en dinsdag 15 augustus) 

 

Sportkampen 

Paasvakantie 

Maandag 3 april t.e.m. vrijdag 7 april   

Maandag 10 april t.e.m. vrijdag 14 april 

 

Zomervakantie 

Dinsdag 4 juli t.e.m. vrijdag 14 juli 

Maandag 31 juli t.e.m.  vrijdag 25 augustus (gesloten op maandag 14 en dinsdag 15 augustus) 

 

Kinderopvang Het Vinkemolentje 

Paasvakantie 

Maandag 3 t.e.m. vrijdag 14 april 

Maandag 10 april t.e.m. vrijdag 14 april   

Zomervakantie 

Maandag 3 juli t.e.m. maandag 28 augustus  

! Ook open op maandag 14 augustus 

Gesloten:  

- op vrijdag 21 juli 
- op dinsdag 15 augustus 
- van dinsdag 29 t.e.m. donderdag 31 augustus 

 

Grabbelpas 

Paasvakantie 

Activiteiten in de 1ste week 

Zomervakantie 

Activiteiten tussen 3 en 14 juli en tussen 31 juli en 25 augustus 

Voor meer info over de data van grabbelpasactiviteiten verwijzen we graag naar de 
vrijetijdsbrochure voor de zomer, die je vindt vanaf einde maart via www.oosterzele.be  

 

Speelpleinwerking Kriebelplezier. Want in ELK kind schuilt een speelbeest  

Poster van het speelplein 

  

Cultuur 

De GVR - Jeugdfilm - coproductie dienst Sport en Jeugd - 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 geworden zou zijn.  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. 

http://www.oosterzele.be/


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 - tickets: 5  

 
Ontroerend Goed & Sydney Theatre – A History of Everything - Theater (Engelstalig) - 
zaterdag 4 maart  om 20 uur 
 
“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 gefictionaliseerd, maar een complete 
samenvatting van de ongrijpbare astronomische geschiedenis van onze wereld en het universum. 
De mensheid als slechts een kort fragment in een eeuwig evoluerende tijdslijn. 
 
Waar: Theaterzaal GC De Kluize - tickets: 16 euro (standaard), 15 euro (60+), 10 euro (OLGA -25) 

 
Dans double bill - 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 uitbraken, 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 wone n maar 
wortels hebben in Marokko, Tunesië, Irak, Syrië, … ? Wat doet die informatie met je lijf? Hoe 
reageert het lichaam op geweld 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 gespeeld. 
 
Ode To The Attempt - GRIP | Jan Martens 
In Ode To The Attempt brengt Jan Martens een vederlichte en grappige deconstructie van een 
creatief proces. 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 - tickets: 14 euro (standaard), 13 euro (60+), 12 euro (-19, 
studenten)  

 

Piv Huvluv – Commissaris Piv 
Humor voor families vanaf 8 jaar - coproductie met Gezinsbond Scheldewindeke - vrijdag 
14 april om 19 uur 
Met de Rechten van het Kind als losse insteek, gaat Piv als commissaris op zoek naar de kleine 
kantjes, de onhebbelijkheden en de irritante trekjes van kinderen, confronteert hij hen met hun 
eigen gedrag en hoe volwassenen dat ervaren. Herkennen ze zichzelf in de komische schets die 



commissaris Piv maakt? 
 
Of is hij te streng en gaan ze in de tegenaanval ? Dat kan, want Piv wil als stand-up comedian 
interactie met zijn jong publiek. Woord en wederwoord ! Maar het laatste woord is natuurlijk 
voor ... commissaris Piv. Kunnen kinderen tegen een duw ? Het zal nodig zijn. Commissaris Piv is 
geen voorstelling voor doetjes en dutsen.  
 
Piv probeert in deze voorstelling het begrip stand-up comedy zo puur mogelijk bij kinderen (8+) 
te introduceren. Natuurlijk is hij ook de rasverteller die vanuit zijn ervaringen in onderwijs en 
jeugdwerk perfect weet hoe kinderen zijn en hoe ze zich gedragen.  
 
Waar: Theaterzaal GC De Kluize – tickets 10 euro (standaard, 60+), 5 euro (-19, studenten)  

 
Han Solo - Kloenke  - Humor - vrijdag 21 april om 20 uur 
In zijn nieuwe show Kloenke deelt Han solo stevige klappen uit … maar moet hij zelf ook slagen 
incasseren. Maar toch blijft Han Solo terugvechten. Nu de Islamitische Staat, de  Kuringse 
Kleurenwies Kameraden en andere radicale hobbyclubjes de wereld bedreigen, is Han Solo 
actueler dan ooit. En noodzakelijk! Hij is de stekende aambei in de reet van alles wat conservatief, 
extreem en naïef is. Ongemakkelijk – pijnlijk zelfs – maar altijd grappig. Humor met inhoud, 
diepgang, dubbele bodems en liters zalf. 
Kloenke is de 4de avondvullende show van Han Solo, gespeeld door acteur Han Coucke. Naast Han 
Solo is Coucke ook regisseur van oa Philippe Geubels, Steven Mahieu, William Boeva  … Op tv was 
hij o.a. te zien in Bevergem. 
 
Waar: Theaterzaal GC De Kluize - ticets: 14 euro (standaard), 13 euro (60+), 12 euro (-19, 
studenten)  

 
Kopergietery - Pitchbull  - Muziektheater - zaterdag 22 april om 20 uur 
Een hedendaagse Robin Hood neemt de strijd op voor het recht op kwetsbaarheid en geeft een 
stem aan al wie te weinig wordt gehoord. Op zijn ridderlijke queeste botst hij op onverwachte 
kompanen. Onder engelengezang en bronstige beats trekken ze samen op een mysterieuze 
roadtrip naar alle jonge mensen waarvan het hart moediger is dan hun tong. Tot nu.  
Electropunkpop meets musicalkitsch in deze voorstelling van theatermakers Johan De Smet en 
Joris Hessels, het musical- en filmtalent Amaryllis Uitterlinden en de Compact Disk Dummies, 
winnaars van Humo’s Rock Rally 2012. 
 
Waar: Theaterzaal GC De Kluize - tickets: 10 euro (standaard, 60+), 5 euro (OLGA -25) 

 
Abattoir Fermé - Alice - Theater – coproductie met Culturele Kring Land van Rhode - 
vrijdag 29 april om 20 uur 
Lewis Carroll’s Alice in Wonderland is inmiddels anderhalve eeuw jong. Nog steeds zijn kinderen 
gefascineerd door de absurditeit en de vreemde figuren in het verhaal, en voor volwassenen blijft 
het boek een wonderlijke schatkamer. Zo ook voor regisseur Stef Lernous: sinds hij het boek als 
negenjarige ontdekte, is hij een fan en verzamelaar van ‘all things Alice’.  
 
Abattoir Fermé kiest in haar bewerking voor een Alice die niet volwassen wil worden. Of toch 
niet in een door logica gedomineerde wereld die haar verhindert om te geloven in geniale 
nonsens, sprekende poezen en lieve ridders. Liever kruipt ze weg in haar eigen zeepbel waar ze 
zich veilig waant en waar ze vergezeld wordt door een vriend die haar verhalen voert. En 
broodjes - de lekkerste broodjes! - maar Abattoirs Alice heeft geen honger ...  
 
Na schitterende recensies afgelopen seizoen, herneemt Abattoir Fermé deze ode aan 
zorgeloosheid en onzin. Een teder en donker sprookje vol knappe dialogen, voor iede reen die 



volwassen is of dat moet worden. 
 
Waar: Theaterzaal GC De Kluize - tickets: 18 euro (standaard), 17 euro (60+), 16 euro (-19, 
studenten)  

GC De Kluize – Sportstraat 3. Tickets via 09 363 83 30, reservaties@oosterzele.be, 
www.gcdekluize.be 

 
Volgende voorstelling is volzet:  
17 april 2017 – 4Hoog – Woesj 
 
Locatieproject Buiten De Lijnen 
½ pagina 
 

Studente uit oosterzele maakt regiedebuut in GC De Kluize (in te korten) 

Theatergroep Oxymoron is een groep enthousiaste jongeren die toneel maken rond het Gentse . Loeka 

Baeyens, uit Balegem, is artistiek leider van het gezelschap. 

Theatergroep Oxymoron ontstond in juni 2015. Een oxymoron is een stijlfiguur waarbij twee woorden worden 
gecombineerd die elkaar in hun letterlijke betekenis tegenspreken. Het verwijst naar de tegenstrijdige 
persoonlijkheden van de theatermakers en naar hun grote liefde voor taal, stijlfiguren en spreekwoorden. Ook 
zit Extremely Loud & Incredibly Close, de film gebaseerd op het gelijknamige boek van Jonathan Safran Foer, 
er voor iets tussen. De figuur van het achtjarige autistische jongetje die zoveel weet,  onder meer wat een 
oxymoron is, raakte Loeka & co. 

Loeka Baeyens (°1995) studeert communicatiemanagement en woont in Balegem. Loeka heeft negen jaar 
toneelervaring. Ze volgde Woord aan de academie en speelde drie voorstellingen bij Theatergroep NU!, een 
Oosterzeelse jongerentheatergroep onder leiding van Kevin De Wael.  

Lisa De Lange (°1995) is eveneens studente communicatiemanagement. Op haar 17de zette ze haar eerste 
stappen op de scène. Ze speelde vooral in jongerenmusicals bij jeugdtheatergroep Crea i n Deinze. Loeka en 
Lisa leerden mekaar kennen bij theatergroep NU!, waar hun droom groeide om samen theater te maken. Ze is 
de rechterhand van Loeka bij Oxymoron. Ze speelt ook bij De Vooruit in Deinze.  

Loeka, jij bent de oprichter en artistiek leider van theatergezelschap Oxymoron. Vorig jaar zagen 
we jou samen met Lisa De Lange en Karen Goossens aan het werk tijdens jullie eersteling KRANK. Je 
regisseerde en acteerde. Hoe blik je terug op die eerste ervaring met je eigen gezelschap? 

Ik ben best trots op onze eerste voorstelling. Ik leerde er uit dat de combinatie van acteer - en regiewerk 
niet evident is. Waar KRANK een eerder fragmentarische voorstelling was zonder duidelijke verhaallijn, 
zal de nieuwe voorstelling qua opbouw helder zijn. We willen breder toegankelijk zijn, ook naar publiek 
dat ons niet kent en/of niet vertrouwd is met jongerentheater.  
We betrekken deze keer een rockgroepje (Odilon, uit Aalst) bij de voorstelling. Live muziek (piano, gitaar 
en zang, misschien wat percussie) brengt publiek en spelers sowieso dichter bij elkaar. Ook Lisa zal, net als 
bij KRANK, haar zangkwaliteiten tonen. 

DOODONGELUKKIG wordt de tweede voorstelling van het gezelschap. Deze keer sta je niet op scène 
maar regisseer je maar liefst zes jonge spelers. Geen sinecure lijkt me, hoe loopt het regiewerk?  

Dat lukt veel beter dan verwacht. Hoewel ik de spelers allemaal ken, lukt het me goed om te sturen, en 
duidelijke feedback te geven. Soms kriebelt het om terug te acteren maar mijn regisserende rol is nu 
belangrijker. We nemen onze tijd. Van september tot begin december werd er wekelijks gerepeteerd. Begin 
februari, na de examens, starten we opnieuw, deze keer aan een ritme van twee à drie repetities per week. 
Het wordt een intense periode tot aan de première in GC De Kluize op 24 maart. We zijn allemaal 
studenten tussen 19 en 21 jaar oud, uit Aalst, Oosterzele en Si nt-Lievens-Houtem. We doen dit -uiteraard- 
vrijwillig en draaien op de motor die ‘goesting’ heet.  

In KRANK waren jullie op zoek naar antwoorden op levensvragen. Een boeiend thema dat een 
pittige voorstelling opleverde, met veel herkenbare passages voor jongere èn oudere 
toeschouwers. 
De rollen waren dromerig,  gevoelig, naïef, speels, pittig  en scherp. Het werd een ‘georganiseerde 
chaos’ (als dat geen oxymoron is ;-)) dat door zijn crescendo spel het publiek op sleeptouw nam 
richting een zinderende finale.  
Welke cocktail heeft DOODONGELUKKIG voor ons in petto?  

mailto:reservaties@oosterzele.be
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Het wordt een afwisseling van humor, bittere ernst en verdriet. Florence (Lisa’s rol) is dood en haar 
vrienden, broer en lief zijn samen om haar te gedenken. Er worden herinneringen opgehaald. Florence is 
‘aanwezig’ bij haar eigen begrafenis. Het blijft een zwaar thema maar ze blijven er zo luchtig mogelijk mee 
omgaan. Net als in KRANK, blijft de liefde als thema overeind. Het verhaal zal de mensen zeker niet 
onbewogen laten, en ze mogen zich ook aan een paar verrassende wendingen verwachten.  

 
Hoe zien de toekomstplannen van Oxymoron er uit? 

In december 2017 staan Lisa en ik nog eens samen op de planken met HOTEL KRANK.  
En in het voorjaar van 2018 volgt ERINYEN, een voorstelling over wraak en schuldgevoelens.  Wie zin heeft, 
kan zich inschrijven (theatergroepoxymoron@gmail.com) voor de audities op 6 mei 2017. 

 

Velen zeggen dat lichaam en ziel gescheiden zijn 
En als je lichaam sterft, leeft je ziel voort.  
En dan is er een begrafenis. 
En als uw ziel nu sterft? 
Hoe dan ook, 't is Florence haar begrafenis.  
 
Cast: Remco Bontinck, Emile Cardinael, Ine Coppens, Lisa De Lange, Tine Hanssens en Jente Van Pelt  
Tekst en regie: Loeka Baeyens 
Met live muziek van Odilon. 

DOODONGELUKKIG speelt op vrijdag 24 maart 2017 om 20 uur in GC De Kluize, Sportstraat 3 te Oosterzele en 
op dinsdag 25 april 2017 om 20 uur in Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21 te Gent.  
Tickets kosten 10 euro voor studenten en -18-jarigen, 12 euro voor iedereen ouder dan 18 jaar.  
Je kan ze via e-mail bestellen: theatergroepoxymoron@gmail.com.  

 
 

BIB + logo bib 

 

Digicafé 

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, …  We voorzien een drankje en een hapje! Breng zeker 
je eigen iPad, smartphone of iPhone mee. 

 

Zaterdag 4 maart 2017 van 9.30 tot 12 uur – 5 euro - Inschrijven via Vormingplus VLAD: 09 330 
21 30 of www.vormingplus-vlad.be - Prijs: 5 euro 

 

Aan de slag met de Android-tablet 

In deze korte cursus ga je zelf aan de slag met een Android-tablet. We stellen enkele tablets ter 
beschikking maar je mag ook je eigen Android-tablet meebrengen. 

 

Dinsdagen 7 en 14 maart 2017 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 daaropvolgende sessie bespreken we een tweetal van die oefenfoto's van elke deelnemer.  

 

https://www.facebook.com/Odilonband/
http://www.vormingplus-vlad.be/


Dinsdagen 7, 14, 21 & 28 maart + 18 april 2017 van 19.30 tot 22 uur - Inschrijven via 
Vormingplus: 09 224 22 65, info.gent.eeklo@vormingplus.be of www.vormingplusgent-eeklo.be - 
Standaardprijs: 67,50 euro | Reductieprijs: 51 euro | Sociale prijs: 33,5 euro 

 

Aan de slag met de Apple iPhone of iPad 

Apple iPhone is een van de meest  fancy smartphones die men kan gebruiken, maar bij het 
aankopen ervan komen verschillende 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, … ?  

 

Donderdag 9 maart van 14 tot 16 uur - Inschrijven via de bib - Prijs: 3 euro 

 

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 oefenen ook onze 
computerkennis in het algemeen. Breng indien mogelijk je eigen laptop mee.  

 

Donderdag  23 maart 2017 van 14 tot 16 uur - Inschrijven via de bib - Prijs: 3 euro 

 

Smartphone: iPhone (Apple) 

Voor wie een iPhone of iPad heeft en niet weet waar te beginnen of hoe verder te 
experimenteren, organiseren we deze workshop,  om in kleine groepjes een aantal oefeningen uit 
te voeren. Hier kan je gerichte vragen stellen aan de leerkracht. 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 - Prijs: 3 euro 

 

Smartphone: Android 

Voor wie in het bezit is  van een Android smartphone of tablet en niet weten waar te beginnen of 
hoe verder te experimenteren, wordt deze workshop in kleine groepjes georganiseerd. Hier kan 
je gerichte vragen stellen aan de leerkracht. Breng je eigen smartphone/tablet mee! 

Tip: het gevolgd hebben van de lezing ‘Aan de slag de met Android tablet’ kan een pluspunt 
vormen. 

 

Donderdag 11 mei van 14 tot 16 uur - Inschrijven via de bib - Prijs: 3 euro 

 

Nieuw! Bezoek het Tablet Café 

Heb je een iPad of een ander tablet, en wil je graag wat tips en trucs opdoen? De bib helpt je graag 
verder tijdens het maandelijkse Tablet Café. Tablet Café is geen cursus, maar een 
informatiemoment waarbij onze medewerkers je verder helpen bij een kop koffie. We geven je 
leuke en handige tips om alles uit je tablet te halen. 

Ook is dit een uitgelezen moment om tips en trucs uit te wisselen met andere tabletgebruikers. 
Ben je zelf ervaren met een tablet en wil je je kennis delen, ook dan ben je van harte welkom!  

Elke 1ste vrijdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur  

Graag vooraf inschrijven via de bib. Vergeet vooral je tablet niet mee te nemen! 

http://www.vormingplusgent-eeklo.be/


 

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 programma 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 mogelijkheid 
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.  

 

Expo ‘Binnen spelen, buiten spelen. Spelen van 1900 tot nu’ 

Reis spelenderwijs mee doorheen de tijd. Laat je verbazen of wordt wat nostalgisch. Maar laat 
vooral het kind in jezelf naar boven komen.  

vtbKultuur en het Speelgoedmuseum in Mechelen sloegen de handen in elkaar om met deze 
reizende tentoonstelling Vlaanderen een spelende spiegel voor te houden. We reizen van 1900 to t 
nu. Leren over hoe er werd gespeeld tijdens en na de oorlogen. Wat de landing op de maan 
betekende en hoe de uitvinding van materialen een nieuwe speelcultuur ontwikkelde.  

vtbKultuur plaatst de tentoonstelling vanaf vrijdag 3 maart t.e.m. zaterdag 1 april in de bib 
van Oosterzele. Daarnaast organiseren we ook volgende activiteiten:  

 3 maart 2017 om  19.30 uur: Gezelschapsspellen spelen van vroeger 
 6 maart 2017 om 19.30 uur: Lezing Spel en speelgoed. Vroeger en nu 
 17 maart 2017 om 19.30 uur: Gezelschapsspellen spelen van nu 

We hopen het kind in je even wakker te maken! 

Lezing Spel en speelgoed. Vroeger en nu 

Natuurlijk roept speelgoed nostalgie op maar het is ook volwaardig erfgoed, materieel en 
immaterieel, en dat wil Marc Wellens, conservator van het speelgoedmuseum in Mechelen, met 
deze rijk geïllustreerde lezing aantonen. 
 

De lezing geeft een historisch overzicht van spel en speelgoed van de oudheid tot vandaag, en is 
doorspekt van een aantal weetjes en ditje/datjes: het verhaal van de teddybeer; de 
speelgoedguillotine van Goethe; spel en speelgoed voorr, tijdens en na de beide wereldoorlogen; 
het wereldrecord Rubik’s Cube, … Het schilderij De Kinderspelen krijgt bijzondere aandacht met 
de spelletjes die vandaag in een of andere vorm nog actueel zijn (bikkels, tollen, hoepel, 
knikkeren).  

 

Afsluiten doen we met het overzicht van de toppers en de speelgoed-rages vanaf de jaren 1950. 
Na de lezing krijgt het publiek de kans om een aantal spelletjes van vroeger en nu nog even uit te 
testen, zoals het bikkelen en knikkeren en een aantal moderne varianten.  

 

Maandag 6 maart om 19.30 uur - Inschrijven via de bib: 09 362 81 17 of 
bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: 5 euro 
 

Vorming in de bib 

12 maanden lang genieten van groenten onder bescherming 

mailto:bibliotheek@oosterzele.be


Hoe haal ik het maximum uit mijn teelten onder bescherming? Welke  groenten kunnen tegen de 
koude, welke niet? Kortom: serreteelt van A tot Z. Het materiaal, de inplanting en plaatsing, 
zaaitafel en allerlei praktische wenken komen aan bod. Tal van groenten passeren uitgebreid de 
revue. (i.s.m. VELT) 

 

Woensdag 1 maart  om 19.30 uur - Inschrijven via de bib: 09 362 81 17 of 
bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: gratis voor VELT-leden; 5 euro voor niet-leden 

Verrijk je kijk op kleur 

Samen kleuren bewuster ervaren? In deze workshop verken je diverse toepassingen van kleur in 
wetenschap, kleurtherapie, schilderkunst en cultuur. We starten met een kleurencirkelspel 
waarbij je de energie van kleurvlakken letterlijk ervaart. Je kijkt in de ph otonwave, je mengt 
kleur met verf en je laat je verrassen door tal van kleurweetjes 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  

 

Dag van de filosofie 

Waarom juist lachen we met de Jantjes, Hollanders en domme blondjes van deze wereld en wat is de 
morele status hiervan? Sinds de aanslagen op het satirische blad Charlie Hebdo leeft het debat rond de 
morele grenzen van humor meer dan ooit. Toch gaat hier een lange maatschappelijke en 
wetenschappelijke traditie aan vooraf. Humor is een complex gegeven. Vaak wordt het te serieus of net 
niet serieus genoeg genomen, wat in beide gevallen afbreuk doet aan de waarde en het karakter ervan.  
Marlies Debrael, KU Leuven, gaat met een kleine groep een boeiend gesprek aan over  de definitie 
van humor en zijn functie in de maatschappij. 

 

Zaterdag 25 maart van 9.30 tot 12 uur - Inschrijven via de bib: 09 362 81 17 of 
bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: 7 uur 

 

Dick Wursten: Luther, de man die Europa veranderde 

In 1517, nu vijfhonderd jaar geleden, publiceerde een nog onbekende monnik 95 stellingen over de 
aflaat. Een reeds langs smeulend vuur sloeg hierdoor naar buiten en stortte de West-Europese 
samenleving in een diepe crisis. Ook in Vlaanderen vond Luthers boodschap gehoor, maar botste op 
een keizer, die vastbesloten was deze vernieuwingsbeweging in de kiem te smoren. Hoe kon het dat 
een op zich onopvallende gebeurtenis (Luther beoogde een academisch debat), in een uithoek van het 
keizerrijk, zulke wereldveranderende gevolgen heeft gehad. Op deze en dergelijke vragen gaat dr. Dick 
Wursten in. Dick Wursten is theoloog, predikant in Antwerpen en onderwijsinspecteur.  
 
Donderdag 6 april  om 14 uur - Inschrijven via de bib: 09 362 81 17 of bibliotheek@oosterzele.be - 
Prijs: 5 euro 
 
Frank Westerman: een zoektocht naar een weerwoord op terreur 

‘De pen is machtiger dan het zwaard.’ We willen het graag geloven. Maar is het waar? Hoe ver 
reikt de macht van het woord? Kun je wie vatbaar is voor extremisme op andere gedachten 
brengen door in gesprek te gaan en te blijven? Of missen woorden hier hun doel en zijn geweld en 
repressie de enige middelen? Het zijn vragen die journalist/schrijver Frank Westerman 
bezighouden en waarover hij schreef in zijn boek Een woord een woord. In de bib wordt hij 
geïnterviewd over dit actuele onderwerp. 

 

mailto:bibliotheek@oosterzele.be
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Donderdag 13 april om 20 uur - Inschrijven via de bib: 09 362 81 17 of 
bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: 5 euro 

 

SOS Brein: mindmapping en geheugentraining 

De moeite die we hebben met ons geheugen en onze concentratie is meestal geen fout van ons 
brein. Het heeft meer te maken met een gebrekkige gebruiksaanwijzing. Nieuwe inzichten in de 
werking van onze hersenen hebben geleid tot fundamenteel vernieuwende technieken, die 
gemakkelijk en leuk zijn. Je krijgt enkele sleutels aangereikt van dat totaalbreindenken: 
geheugentraining en mindmapping. Breng een vijftal kleurpotloden, potlood, gom en balpen mee. 

 

Donderdagen 20 & 27 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: 27 euro | 
Reductieprijs: 20,5 euro | Sociale prijs: 13,5 euro 

 

Reizende tentoonstelling Dieren van bij ons (28 april 2017 t.e.m. 23 mei 2017) + lezing 

De tentoonstelling Dieren van bij ons. Levend erfgoed in ambacht, kunst & geschiedenis  illustreert 
chronologisch hoe de mens de dieren domesticeerde en - vanuit economisch oogpunt -
perfectioneerde. Tegelijk wordt aangetoond waarom het zo belangrijk is om de streekeigen 
huisdierrassen te blijven kweken en koesteren. De illustraties en het fotomateriaal zijn 
geselecteerd uit Oost-Vlaamse musea en erfgoedcollecties. 

 

In het kader van deze tentoonstelling geeft Jan Martens - voorzitter van de vzw Steunpunt Levend 
Erfgoed en ook schepen in Oosterzele - een lezing in de bib. 

 

Vrijdag 28 april om 20 uur - Graag vooraf inschrijven via de bib - Toegang gratis. 

 

Fotograferen, een introductie 

Portretten, landschappen, binnenruimtes: licht en schaduw, beweging, sfeer , ... Het ziet er mooi 
uit, maar hoe krijg ik het op een mooie foto? Lange of korte sluitertijd? Flits of geen flits? Waarop 
scherp stellen. Je krijgt praktische tips waar je direct mee aan de slag gaat. Breng een 
spiegelreflexcamera of een goede systeemcamera mee die manueel kan ingesteld worden. Breng 
de nodige kabeltjes mee. 

 

Zaterdagen 6 en 13 mei van 9.30 tot 12 uur - Inschrijven via Vormingplus VLAD: 09 330 21 30 of 
www.vormingplus-vlad.be - Prijs: 46 euro | Sociaal tarief: 9 euro 

 

Ons voedsel 

Piet Vanthemsche (ex-Boerenbond voorzitter) en Gert Engelen (Vredeseilanden) gaan in gesprek 
over duurzame landbouw, industriële landbouw versus kleinschalige familiale landbouw, 
organische (bio) versus gangbare landbouw, welke keuze het best en op lange termijn voldoende 
voedsel garandeert voor de groeiende wereldbevolking, voedselteams/korte keten initiatieven 
versus lange keten, de link met fair trade, duurzame consumptie (wat heeft het voedsel op ons 
bord te maken met de toekomst van onze kinderen en van onze planeet), ... Een boeiende avond 
over wat er via welke weg op ons bord komt. (i.s.m. GROS) 

 

Woensdag 17 mei om 20 uur - Inschrijven via de bib: 09 362 81 17 of bibliotheek@oosterzele.be - 
Prijs: 4 euro 

 

Antarctica en klimaatverandering (i.s.m. Davidsfonds) 

mailto:bibliotheek@oosterzele.be
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Koen Meirlaen (aardrijkskundeleraar middelbaar onderwijs) won met zijn klas een wedstrijd 
rond de klimaatopwarming en mocht meer dan twee maanden in Antarctica verblijven samen met 
de poolwetenschappers. Koen vertelt in een boeiende lezing met prachtig beeldmateriaal over 
zijn avonturen in Antarctica.  

 

Dinsdag 23 mei om 20 uur - Inschrijven via de bib: 09 362 81 17 of bibliotheek@oosterzele.be - 
Prijs: 6 euro voor bib- of Davidsfonds-leden, 8 euro voor niet-leden 

Paashaas zoekt een nieuw beroep 

Paashaas ziet het even niet meer zitten… Hij zoekt een nieuw beroep. Helpen jullie hem? We 
knutselen en luisteren samen naar verhaaltjes! 

Zaterdag 1 april  van 9 tot 10.30 uur, voor 2de en 3de kleuterklas. 

 

Bibliotheek Oosterzele - Stationsstraat 13 - 9860 Oosterzele - 09 362 81 17 
bibliotheek@oosterzele.be - biboosterzele.blogspot.be 

 

 

BURGERZAKEN 

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is op 1 januari 2017 overgegaan van de 
federale overheid naar de Vlaamse Sociale bescherming. Het is een tegemoetkoming voor 65 -
plussers met een beperkt inkomen en met gezondheidsproblemen of een handicap die hen 
belemmert in hun dagelijkse activiteiten. Zo’n 106 000 mensen in Vlaanderen krijgen vandaag al 
deze tegemoetkoming. 

 

Wat is veranderd op 1 januari? 
Een tegemoetkoming hulp aan bejaarden aanvragen gebeurt sinds 1 januari 2017 online bij de 
zorgkas van het ziekenfonds of van de Vlaamse overheid. Ook de dienst maatschappelijk werk 
van het ziekenfonds of het OCMW of de gemeente kunnen helpen bij de aanvraag.  

 

De persoon voor wie de tegemoetkoming wordt aangevraagd, moet aangesloten zijn bij een 
zorgkas. Iedereen die in Vlaanderen woont, is al verplicht zich aan te sluiten door een jaarlijkse 
zorgbijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming te betalen aan een zorgkas. Die bedraagt 50 
euro of 25 euro.  

 

Wat blijft hetzelfde? 
De voorwaarden om een tegemoetkoming te krijgen blijven hetzelfde: 

 De persoon moet minstens 65 jaar zijn. 
 De persoon moet een handicap of gezondheidsproblemen hebben die hem in zekere mate 

belemmeren in dagelijkse activiteiten, zoals zich verplaatsen, het huishouden doen of zich 
verzorgen. 

 Het inkomen, samen met dat van de partner, mag niet te hoog zijn. 
 De tegemoetkoming is combineerbaar met de andere tegemoetkomingen van de Vlaamse 

Sociale Bescherming (de zorgverzekering).  

Hoeveel tegemoetkoming iemand krijgt, hangt nog altijd af van de zelfredzaamheid en het 
inkomen. Hoe lager de zelfredzaamheid en het inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming. De 
tegemoetkoming is maximaal 560 euro per maand. 

Wie al een tegemoetkoming krijgt of heeft aangevraagd, hoeft niets te doen. De tegemoetkoming 
wordt elke maand overgeschreven op de rekening; er is geen nieuwe aanvraag nodig. In de loop 
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van 2017 zal de zorgkas de uitbetalingen automatisch overnemen. Lopende aanvragen worden 
afgewerkt en de persoon krijgt zijn beslissing thuis opgestuurd. 

Hoe aanvragen? 
Je kan je tegemoetkoming online aanvragen met je elektronische identiteitskaart (eID). Om de 
vragenlijst in te vullen, heb je je elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer nodig en moet 
je je pincode kennen. 

 

Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? 

Ga naar de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of naar het OCMW om een 
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aan te vragen.  

Je moet deze gegevens meebrengen: 

 De naam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt.  
 Je identiteitskaart en je pincode. 
 Je bankrekeningnummer. 
 Eventueel de contactgegevens van iemand die je helpt bij de aanvraag.  

 

Verwittig je behandelende arts als je een aanvraag doet. De Directie-generaal Personen met een 
Handicap zal je arts contacteren en medische informatie opvragen om je handicap te evalueren. 
Meestal nodigt deze dienst je ook nog uit voor een gesprek met een arts.  

Meer info en contact 
Alle details op www.vlaamsesocialebescherming.be  

Vanaf 1 januari 2017 zijn de zorgkassen het eerste contactpunt voor alle vragen over de 
tegemoetkoming (www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgkassen). 

 

Nieuwe lijst van gezworenen 

Bij een rechtszaak voor het Hof van Assisen oordeelt een jury van burgers over de schuld of 
onschuld van een betichte. Alle Belgen tussen 30 en 60 jaar - op enkele uitzonderingen na - die 
het recht hebben deel te nemen als kiezer bij de parlementsverkiezingen, kunnen zetelen in een 
assisenjury. Om de vier jaar wordt daartoe in de loop van de maand januari een lijst van 
gezworenen opgesteld, door loting uit de kiezerslijsten.  

 

In Oosterzele gebeurde dat op 24 januari l.l. Daarvoor heeft de burgemeester  in aanwezigheid 
van schepenen Christ Meuleman en Hanna Courtijn, de loting verricht. De uitgelote inwoners 
zullen in maart daarover een brief en een individuele fiche ontvangen.  Meer info: dienst 
Burgerzaken – 09 363 99 42 

 

OCMW + logo 

 

Erfgoeddag en OCMW zetten veertig jaar OCMW in de kijker 

Op zondag 23 april 2017 vindt de 17de editie van Erfgoeddag plaats met als thema Zorg. Omdat 
OCMW Oosterzele veertig jaar viert, slaan Erfgoedcel Viersprong en het OCMW de handen in 
elkaar om een programma uit te werken.  Het programma vind je in de volgende editie van dit 
infozine. 

 

PWA  overgeheveld naar de VDAB 

Naar aanleiding van de 6de staatshervorming werd vanaf 1 januari 2017 het Plaatselijk 
WerkgelegenheidsAgentschap Oosterzele overgeheveld naar de VDAB.  

http://www.vlaamsesocialebescherming.be/
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Voor Oosterzele betekent dit concreet dat de PWA-activiteiten ( klantenaanvragen, werkregeling, 
aankopen van cheques, …) vanaf nu geregeld worden door het PWA Leie en Schelde (Karel 
Picquélaan 15 in Deinze).  

 

Zitdag in Oosterzele 

In Oosterzele wordt wel iedere maandag tussen 14 en 18 uur een zitdag georganiseerd voor de 
lokale klanten en PWA-activiteiten. Deze zitdag heeft plaats in het OCMW gebouw, Gootje, 2, te 
Balegem. Meer info : telefoon 09 363 76 52 of e-mail Elsie.Turloot@vdab.be  

 

PWA-consulente Elsie Turloot zal alle lopende zaken van PWA Oosterzele overnemen vanuit haar 
kantoor in Lovendegem, zij is daar het best te bereiken van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 
12 uur op het nummer 09 370 70 46. Bij afwezigheid kan je een boodschap inspreken op het 
antwoordapparaat. 

 

Wat met de dienstenonderneming? 

Bij de dienstenonderneming (DOO) kan je poetshulp via dienstencheques aanvragen. Voor de 
DOO  kan je nog steeds terecht in het OCMW-gebouw, (Gootje, 2 in Balegem).  

Meer info: 09 363 76 54/56 - info@do-oosterzele.be  

INFRASTRUCTUUR 

 

Omgevingsvergunning vanaf 1 juni in Oosterzele 

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de 
milieuvergunning, en vanaf volgend jaar ook de sociaal-economische vergunning.  

Concreet betekent dit dat tegelijk zowel de stedenbouwkundige als de milieuaspecten van een 
project beoordeeld worden. De aanvragen worden digitaal ingediend bij een loket - het 
Omgevingsloket - waarna een openbaar onderzoek en en adviesronde worden georganiseerd. Dat 
is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere besluiten. De omgevingsvergunning zal voor 
onbepaalde tijd gelden.  

 

Op 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in werking op alle niveaus (Vlaanderen, 
provincies, steden en gemeenten).  Aangezien de belangrijkste softwareleveranciers bij de 
gemeentebesturen niet klaar zijn om tegen 23 februari een performant 
dossierbehandelingssysteem ter beschikking te stellen, zijn de gemeenten verplicht om te kiezen 
voor een latere invoerdatum. Ook de gemeente Oosterzele heeft uitstel gevraagd tot 1 juni 2017. 
Daarna moeten de gemeente de procedure van de omgevingsvergunning volgen.  

 

Aanvragen met verplichte medewerking van een architect moeten vanaf 23 februari 2017 digitaal 
worden ingediend, ongeacht of de gemeente in de omgevingsvergunning is ingestapt of niet.  

Bijkomende info vind je op https://www.omgevingsloket.be/. Voor de gemeente Oosterzele 
werden Dirk De Ganck (09 363 99 27 – dirk.deganck@oosterzele.be) en Ronny Meerpoel (09 363 
99 35 – ronny.meerpoel@oosterzele.be) aangewezen als gemeentelijke omgevingsambtenaren.  

 

Infomoment zorgwoningen 

Enkele maanden geleden nam het gemeentebestuur de beslissing om drie zorgzones in onze 
gemeente structureel in te plannen. De ontwikkeling van de zorgzone in Scheldewindeke is volop 
bezig. Nu staan we ook startensklaar om de Zorgzone Balegem te ontwikkelen.  

Bouwonderneming Cornelis uit Landskouter realiseert in het centrum van Balegem  - rechtover de 
kerk - 29 assistentieflats voor verhuur. Hij doet een beroep op de vzw Zorgbeheer en CM om het 
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project uit te baten en de zorg te coördineren. De bouwwerken starten binnenkort en het unieke 
project zou tegen het najaar van 2018 moeten klaar zijn.  

Deze erkende assistentieflats worden gebouwd op maat van de volledig zelfstandig wonende 
65-plusser, die er levenslang kwalitatief wil genieten, met alle privacy, veiligheid, gezelligheid en 
comfort van een nieuwbouwappartement, aangevuld met discrete ergonomische ingrepen en 
volledig rolstoeltoegankelijk. De bewoners worden bijgestaan - waar zij dat wensen - door een 
woonassistent in hun dagdagelijkse bezigheden. Deze vertrouwenspersoon brengt zorg binnen 
handbereik. In de gemeenschappelijke ontspanningsruimte zijn de bewoners welkom voor 
sociale activiteiten, een tas koffie en een gezellige babbel in een huiselijke sfeer.  

Er zijn twee infomomenten waarop het project voorgesteld wordt: op woensdag 15 maart om 
16 uur in de Parochiezaal van Balegem en op maandag 20 maart om 15 uur in 
Gemeenschapscentrum De Kluize in Oosterzele. Aansluitend kan je telkens genieten van een 
heerlijke koffie en gebak om na te praten. 

Heb je interesse om te komen: mail naar info@zorgbeheer.vlaanderen of bel naar  09 377 38 36. 

Voor meer info kan je ook terecht bij:  

schepen Christ Meuleman – 0497 48 08 51 - christ.meuleman@skynet.be 

schepen Els De Turck – 0498 12 76 22 - de.turck.els@gmail.com 

 

Voortgangstoets 2016: hoe zit het in Oosterzele? 

Wonen-Vlaanderen voert tweejaarlijks een voortgangstoets uit, die nagaat welke inspanningen 
een gemeente levert om het bindend sociaal objectief (elke gemeente in Vlaanderen 
moet 9% sociaal woonaanbod realiseren op haar grondgebied tegen uiterlijk 2025) te bereiken.  

Resultaten voortgangstoets 2016 
De voortgangstoets startte met een meting van het sociaal woonaanbod. Wonen-Vlaanderen 
vergeleek voor Oosterzele het gerealiseerde en geplande sociaal woonaanbod op 31 december 
2015 met het sociaal woonaanbod in de nulmeting.  

Op 12 juli 2016 bracht Wonen-Vlaanderen de gemeenten op de hoogte van de voorlopige indeling in 
categorieën in het kader van de voortgangtoets 2016. Voor gemeenten in categorie 1 was de 
voortgangstoets ten einde. Gemeenten in categorie 2 kregen drie maanden de tijd om een plan van 
aanpak te bezorgen waarin ze aantoonden dat ze voldoende inspanningen leveren om het bindend 
sociaal objectief te bereiken. 

Oosterzele bevindt zich in categorie 2a. Dat betekent dat Oosterzele het groeipad in 2016 niet 
volgde.  Het groeipad is het ritme van de programmatie van sociale huurwoningen in de periode 2009 
– 2025. Oosterzele kon echter wel aantonen dat het voldoende inspanningen leverde om het sociaal 
objectief te bereiken. Daardoor is de voortgangstoets voor Oosterzele afgerond. 

ONDERWIJS 

 

Gedichtendag 

Met Gedichtendag gaat op de laatste donderdag van januari traditiegetrouw de Poëzieweek van 
start. Gedichtendag, sinds 2000 georganiseerd door Poetry International Rotterdam, is het 
poëziefeest van Nederland en Vlaanderen.  Poëzieliefhebbers in Nederland en Vlaanderen 
organiseren die dag een grote diversiteit aan eigen poëzieactiviteiten, ook in Oosterzele! 

 

4de leerjaar GILO Oosterzele 

  
 
Anders dan de anderen 
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ik val even uit de boot.  
 
Niemand weet hoe ik echt ben 
vanbuiten lijk ik vrolijk 
vanbinnen ben ik anders  
ik ga niet mee met de vloot. 
 
Wie kan me begrijpen 
ik barst uit mijn cocon. 
Ik hou me sterk en groot 
vanbinnen eerder klein. 
 
Ik draai de spiegel om 
een lief woord of gebaar 
nadenkend … 
ik mag gerust anders zijn. 
 
Een lach op mijn gezicht 
terug zonneschijn! 
 

De kinderen van de eerste graad GILO Balegem maken een elfje! 

spelen 

allemaal samen 

in de regen 

springen in de plassen 

leuk!  

 

De kinderen van het 6de leerjaar GILO Oosterzele schreven een elfje in verband met het thema 
waarover ze in de lessen WO leerden: de Prehistorie-Oudheid. 

Rood 

Vlees braden 

Gevaarlijke dieren wegjagen 

Geeft licht en warmte 

Vuur 

 

Honger 

Speren werpen 

Gevaarlijke vallen zetten 

Overal liggen dode dieren 

Jacht 

 

Jagen 

Voedsel zoeken 

Dierenhuiden als kledij 

Zwervers worden later boeren 

Prehistorie 

 

Krijgers 



Gevaarlijke aanvallen 

Schilden zwaarden klinken 

De list van Ambiorix 

Caesar 

 

Ik hou van spelen 

dat doe ik graag! 

En ook leren delen, 

misschien krijg ik iets als ik het vraag.  

 

Vierde leerjaar Gilo Balegem 

pdf 

Nieuws uit de SAMWD + logo en drietal beelden 
Terugblik op enkele succesvolle concerten 

Filiaalconcert  In vuur en vlam 
Op vrijdag 10 februari  gaven de leerlingen muziek en dans van het filiaal Oosterzele het beste 
van zichzelf tijdens de wintervoorstelling In vuur en vlam in GC De Kluize. Het enthousiaste 
publiek was talrijk aanwezig en genoot van een hartverwarmende voorstelling.  

JALM-afdeling Pop & Jazz 
De combo’s van onze Jazz- en Lichte Muziekafdeling zorgden op maandag 13 februari voor een 
sfeervol concert met muziek van nu, van toen, blues, jazz, pop, hiphop en retro in CC Zoetegem. 
Afsluitend gingen de leerkrachten er zelf ook nog eens muzikaal tegenaan!  
 
Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs  
Op zaterdag 18 februari werd er in de SAMWD een heuse instrumentenvoorstelling gegeven ter 
gelegenheid van de dag van het DKO. Alle leerlingen uit het eerste jaar AMV en de leerlingen van 
het tweede jaar muziekinitiatie konden op die manier al even kennismaken met alle 
instrumenten die in de academie mogelijk zijn. Op het einde van het schooljaar volgen  dan nog 
twee uitprobeerweken. 
 
Onze jongensklas dans en leerlingen instrument in de Vooruit in Gent  
Vanaf dit schooljaar werd er in onze dansafdeling een jongensklas ballet ingericht. Dit is uniek in 
Vlaanderen. Tijdens een optreden gewijd aan alle DKO-scholen uit Oost-Vlaanderen 
vertegenwoordigden zij onze SAMWD in de Vooruit in Gent.  

Ook een aantal van onze jongste leerlingen van de blazers-, strijkers-, gitaar- en slagwerkklassen 
waren aanwezig om een gigantisch jeugdorkest onder leiding van een professionele dirigent te 
vormen. 
 
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 klassieke en hedendaagse dans en 
de leerlingen woord hanteren virtuoos alle mogelijke stijlen.  

Lang en Gelukkig is een warme lappendeken van slapstick, conference en magische 
transformaties. De sprankelende voorstelling is een verzameling van klassieke sprookjes en een 
parade aan bekende sprookjesfiguren. Maar niets is wat het lijkt. Assepoester wordt gekleineerd 
door haar boze stiefzussen Paris en Hilton, Roodkapje heeft een relatie met een boze wolf met 
imagoproblemen en prins Roderick wordt door zijn moeder uitgehuwelijkt.   



Alle ontwikkelingen komen tot een climax op het Grote Bal. Wees gewaarschuwd: theatraal 
vuurwerk, spectaculaire acts of heerlijk flauwe grappen worden niet geschuwd!   

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

GEZOCHT: jobstudenten voor de gemeentelijke diensten 

 

Het gemeentebestuur is op zoek naar jobstudenten die tijdens de zomermaanden onze 
diensten willen versterken. 
 

 Dienst Sport en Jeugd 
een technisch/administratieve jobstudent voor 25/37 van 4 t.e.m. 14 juli 

een technisch/administratieve jobstudent voor 25/37 van 31 juli t.e.m. 25 augustus 
 

 Buitenschoolse kinderopvang Het Vinkemolentje 
twee voltijdse jobstudenten (juli en augustus) 
 

 Bibliotheek 
een voltijdse administratieve jobstudent(e) voor drie weken 
 

 Cultuur 
een jobstudent(e) theatertechnicus voor GC De Kluize: tewerkstelling op afroeping 
gedurende het volledige jaar 
 

Het gemeentebestuur acht het noodzakelijk zo veel mogelijk beroep te doen op relevant 
gekwalificeerde jobstudenten d.w.z. studenten die studies hebben aangevat die op termijn tot de 
nodige kwalificaties leiden. 
 
Ons aanbod: 
Je ontvangt een wedde op niveau E (bruto niet geïndexeerd jaarsalaris bedraagt 13 250 euro) 
 
Interesse? 
Bezorg ons jouw motivatiebrief en cv uiterlijk op vrijdag 24 maart 2016 (verzendingsdatum 
geldt) per brief gericht aan college van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9860 Oosterzele.  
Surf naar www.oosterzele.be/jobs voor de taken, kwalificaties en profiel of contacteer 
dienst Personeel via 09 363 99 55 of personeel@oosterzele.be voor meer informatie. 
  
Gemeentebestuur Oosterzele zet zich in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te 
bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap of 
afkomst. 
 

Sfeerverslag nieuwjaarsreceptie – 1 pagina 

aantal beelden met onderschriften 

 

 

Sluiting gemeentelijke diensten 

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 

- paasmaandag 17 april 
- maandag 1 mei: dag van de Arbeid 

Het digitaal loket op www.oosterzele.be blijft geopend. Een jaaroverzicht van de sluitingsdagen is 
ook te vinden op www.oosterzele.be (Activiteiten) 
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