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Bij het aansnijden van een nieuw jaar horen traditioneel ook nieuw-
jaarswensen. Al even traditioneel is het om even achterom te kijken, 
naar dat voorbije jaar. Om nog even stil te staan bij, te mijmeren over 
die mooie momenten van de voorbije 12 maanden. 
We kennen ze allemaal, die herinneringen die ons bijblijven, die fijne 
gebeurtenissen die 2015 kleurden … Een geboorte, een jubileum, 
succes op het werk, de kinderen die het goed doen, … kleine dingen 
die het leven zin geven en, bij uitbreiding, ons de goesting geven om 
voort te doen.
2015 was een bijzonder jaar, doorspekt voor elk van ons met onze 
persoonlijke hoogtepunten. Vanuit gemeentelijk opzicht blikken we 
terug op een jaar waarin het Oosterzeelse verenigingsleven alweer 
zijn beste beentje voorzette. In Oosterzele krijgt de verzuring geen 
kans. Daarvoor zorgen vele tientallen verenigingen en honderden 
vrijwilligers die zich dag na dag vrijwillig inzetten. Ze dragen bij tot 
dat kleurrijke lappendeken aan activiteiten met voor elk wat wils. 
Sport, cultuur, vrije tijd, persoonlijke ontwikkeling en verrijking, … 
de mogelijkheden zijn legio.
Onze gemeente staat echter ook in de wereld; in de nasleep van de 
ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de vluchtelingenstroom die 
in 2015 pas echt op gang kwam, zette Oosterzele op verschillende 
evenementen in op verdraagzaamheid en solidariteit. Op 11 juli 
brachten de allochtone zangers en zangeressen van Fast Forward een 
exclusief Nederlandstalig programma op het dorpspleintje van Gij-
zenzele. Het project heeft overigens zijn wieg in Vilvoorde, een stad 
die de voorbije maanden niet uit de actualiteit weg te denken was.
Een orgelpunt volgde op 11 november, een dag waarop stil wordt ge-
staan bij de Wereldoorlogen die onze contreien teisteren en waarbij 
dankbaar de vrede wordt gevierd. Tegelijk werd ook aandacht ge-
vraagd voor de gewapende conflicten elders in de wereld. Conflicten 
die overigens ook het oude continent niet langer ongemoeid laten, 
getuigen daarvan de beelden van geïmproviseerde vluchtelingen-
kampen overal in Europa en ook in ons land.
Nog geen 48 uren na die deugddoende boodschap van hoop, wer-
den op geen 300 km afstand van hier de voorbereidingen getroffen 
voor een aanslag die Europa en de wereld zou schokken. Op diezelfde 
13de november was Rudi Vranckx, op uitnodiging van de jeugdraad, 
in Oosterzele voor een lezing. De onthutsing van een nochtans erva-
ren oorlogsjournalist liet bij alle aanwezigen een diepe indruk na.
Op 13 november 2015 verloor Europa zijn laatste beetje onschuld 
en het lijkt erop dat niets ooit nog hetzelfde zal zijn. Ook wij zullen 
moeten leren leven met de voortdurende dreiging van terreur, soms 
manifest aanwezig, (hopelijk) meestal latent …
Ik eindig graag met datgene waarmee ik begon. Ik lanceer, samen met 
het bestuur, een warme oproep naar het Oosterzeelse verenigingsle-
ven om door te gaan met datgene waarin ze goed zijn: het bevorde-
ren van intermenselijke relaties, het stimuleren van ontmoeting, het 
aanzetten tot debat. Het gemeentebestuur zal, ondanks een klimaat 
van noodzakelijke saneringen, blijvend inzetten op het faciliteren van 
dit sociale weefsel. 
Want mensen kunnen het verschil maken, samen met bloemen.
Ik wens u namens het bestuur een voorspoedig, een veilig en ver-
draagzaam, maar vooral gezond 2016 toe.
Uw burgemeester 
Johan Van Durme
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Het OCMW zoekt kandidaat-onthaalouders die bij hen thuis kindjes willen opvangen.  
Voor de onthaalouder zijn er heel wat voordelen:
- je kiest zelf je werkuren en dagen 
- je kiest hoeveel vakantiedagen je wilt en wanneer
- je kunt die naar eigen inzicht invullen
- er is geen gedoe met administratie, rekeningen en controle van facturen
- je krijgt een vaste vergoeding per kind
- je bent sociaal verzekerd en bouwt pensioenrechten op

Wat vindt de huidige  
ploeg ervan?

Word jij onze nieuwe collega?
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Meer weten of ben je overtuigd?
Neem dan contact op met de dienst voor onthaalouders van het OCMW: Gootje 2 in Balegem.
- Eveline Schepens: 09 363 88 94 - eveline.schepens@ocmwoosterzele.be
- Wendy Van hooland: 09 363 88 96 - wendy.vanhooland@ocmwoosterzele.be

Chantale

Eveline

Martine

Anke

Berna
Carine

Wendy

Marianne Sonia Wendy

“Als dienst bieden we de onthaal-
ouders ook materiaal aan voor de 
opvang: bedjes, parken, verzorgings-
kussens, …”

Dienstverantwoordelijke Wendy

“Je ontvangt een vergoeding die 
niet belast wordt. Bovendien is 
er ook een vergoeding wanneer 
kindjes afwezig zijn buiten de wil 
van de onthaalouder om.”

Onthaalouder Carine

“Doordat je thuis kunt  
werken, hoef je ’s ochtends niet 
door weer en wind naar het werk 
te gaan, en heb je al zeker geen 
last van files.”

Onthaalouder Chantale

“Je kan zelf bepalen  
welke dagen je werkt of  

wanneer je verlof neemt.”

Onthaalouder Wendy

“Je bouwt een goede band  
op met de kinderen en je krijgt 
zo veel liefde en dankbaarheid 
terug van hen. Dat maakt het 
zo leuk om met kinderen te 
werken.”

Onthaalouder Sonia

“Het is fijn dat je ouders kunt bijstaan 
met tips en adviezen wanneer ze 
vragen hebben over het opvoeden 
van hun kind(eren). Daarbij kan je 
putten uit je eigen diverse ervaringen 
als onthaalouder.”

Onthaalouder Martine

“De samenwerking met de 
OCMW-dienst is enorm fijn. Als 
onthaalouder word je goed on-
dersteund en begeleid door de 
dienstverantwoordelijken.”

Onthaalouder Berna

“Als dienst verzorgen wij  
de administratie, de facturatie 
en bieden wij ook interessante 
vormingen aan.”

Dienstverantwoordelijke Eveline

“Elke dag opnieuw  
word je verwonderd door dingen 
die kinderen doen of zeggen. Het 

is een job vol verrassingen!”

Onthaalouder Anke

“Als onthaalouder  
heb je nooit opvangproblemen 

voor de eigen kinderen.”

Onthaalouder Marianne
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Doe dan een beroep op de DienstenOnderneming Oosterzele (DOO) en geniet van deze voordelen:
•   via dienstencheques kan je zowel poets- als strijkwerk laten uitvoeren
•   onze medewerkers komen bij je thuis poetsen in blokken van drie of vier uren, met een min. van vier uren om 

de 14 dagen
•   DOO screent zijn medewerkers zorgvuldig; ze krijgen een persoonlijke begeleider binnen de dienst die hen 

steeds bijstaat
•   je betaalt 9 euro per dienstencheque of per uur. Na belastingaftrek betaal je nog 6,3 euro per cheque of per uur

Op zoek naar een job in de  poetssector?
DOO zoekt ook nog medewerkers die interesse hebben in een job als poets- of huishoudhulp. (M/V).
•   Hou je van werken binnen je gemeente?
•   Ben je iemand die houdt van poetsen en van 

ander  huishoudelijk werk? 
•   Wil je zelf je werkuren en –dagen bepalen?
•   Hou je van contacten met andere personen?
Dan ben jij de geknipte persoon!

Wij bieden:
•   Een contract van onbepaalde duur.
•   Een aantrekkelijk loon dat je maandelijks 

correct  wordt betaald.
•   Maaltijdcheques.
•   Andere voordelen: verplaatsingsvergoeding – 

werkkledij – wasvergoeding voor de  
werkkledij.

•   Regelmatig overleg met de 
kantoorverantwoordelijke.

•   Een opleiding bij de indiensttreding.
•   Een uurrooster op maat.

Wil je meer weten of wil je inschrijven? 
Neem contact met DOO, OCMW-gebouw in 
Gootje 2, Balegem.
Je kunt er iedere werkdag terecht van 8.30 
tot 12 uur en op afspraak - tel. 09 363 76 56 - 
info@do-oosterzele.be - www.do-oosterzele.be 
voorzitter Els De Turck via 0496 58 54 27.

Op zoek naar een huishoudhulp met dienstencheques?

Advertentiewerver gezocht

De Gemeente wil zijn lokale handelaars via dit infozine 
de mogelijkheid geven om te adverteren. Daarvoor 
zijn we op zoek naar een advertentiewerver die werkt 
op basis van commissie. Ben jij de geknipte persoon 
hiervoor? Laat het ons dan tegen eind januari 2016 
weten via info@oosterzele.be. 
Ook voor meer informatie kan je op dat adres terecht.

Gezocht: uitbater cafetaria 
sporthal en cultuurcafé De 
Kluize 

Op 31 maart 2016 verloopt de concessie van het 
cultuurcafé in GC De Kluize. Ze wordt vanaf 1 april 
door het Autonoom Gemeentebedrijf opnieuw 
opengesteld voor een concessietermijn van negen jaar.
Op 30 juni verloopt ook de concessie van de cafetaria 
in de sporthal. De nieuwe concessie, ook voor een 
looptijd van negen jaar, wordt opengesteld vanaf 1 juli 
2016.

Ben je geïnteresseerd in de uitbating en de 
exploitatie van het cultuurcafé en/of de cafetaria? 
Bij de gemeentelijke dienst Cultuur kan je vanaf 11 
januari het gunningsbestek opvragen. Dit bestek 
bundelt alle info, voorwaarden en vereisten over de 
gunningsprocedure en de exploitatie.

Inschrijven kan tot en met 19 februari 2016 
overeenkomstig de voorwaarden zoals vermeld in het 
gunningsbestek.

Meer info: Cultuurdienst, GC De Kluize, Sportstraat 3 in 
Oosterzele - tel. 09 363 83 30 -cultuur@oosterzele.be
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Alle info voor jongeren

Wijzigingen gemeenteraad en college

Per 1 januari 2016 ging Wilfried Verspeeten met pensioen als 
schepen. Daarmee sluit hij een periode van zes jaren als schepen 
af; hij blijft wel actief in de gemeenteraad. Zo was hij o.a. bevoegd 
voor feestelijkheden & markten, begraafplaatsen, openbaar groen 
en sport. Gemeente Oosterzele bedankt Wilfried graag voor zijn 
jarenlange inzet als schepen voor de gemeente en wenst hem verder 
alle succes toe!

Met het afscheid van Wilfried als schepen gaan ook nog een aantal 
andere wijzigingen gepaard. Voorzitter van de gemeenteraad 
Jean Marie De Groote vervoegt vanaf 1 januari 2016 opnieuw 
het college van burgemeester en schepenen. Gemeenteraadslid 
Hilde De Sutter neemt vanaf dan de fakkel als voorzitter over. De 
bevoegdheden binnen het college worden in zitting van het college 
van burgemeester en schepenen van 5 januari vastgelegd en zijn 
vanaf dan te raadplegen op www.oosterzele.be.

Ook op 1 januari 2016 keert raadslid Barbara Redant terug als 
gemeenteraadslid. Zij werd sinds 1 januari 2014 gedurende twee 
jaren vervangen door Roswitha Gerbosch. 
Wij danken de afscheidnemende mandatarissen voor hun inzet!

Plan nu al de vakantieactiviteiten van 2016
Krokus- en paasvakantie
Tijdens de krokusvakantie staan heel wat 
grabbelpasactiviteiten op het programma, waaronder 
ook een vakantiekamp voor kleuters. In de 
paasvakantie vinden alle grabbelpasactiviteiten plaats 
in de tweede week.

In de paasvakantie zijn de sportkampen er terug, 
gedurende twee weken van 29 maart tot en met  
7 april. Let wel op want de data zijn anders dit jaar:  
op vrijdag 8 april vinden er geen sportkampen plaats. 
De sportkampen zijn telkens in de voormiddag.

Ook de speelpleinwerking opent opnieuw zijn deuren 
in de paasvakantie: iedere namiddag in de eerste 

week van de vakantie van 29 maart tot en met  
1 april.

Het Vinkemolentje is alle werkdagen van krokus- en 
paasvakantie geopend, behalve op vrijdag 1 april; de 
lokalen zijn dan bezet voor het bloed geven. Je kan 
een half dagje opvang in het Vinkemolentje altijd 
combineren met alle andere activiteiten dankzij gratis 
busvervoer tussen de verschillende initiatieven.
Alle info over de exacte data en inhoud van de 
activiteiten die plaatsvinden tijdens de krokus- 
en paasvakantie kan je raadplegen in onze 
vrijetijdsbrochure die in de week van 4 januari 2016 
verschijnt.

Voor alle jongeren tussen 11 en 25 jaar is www.jongerengids.be een website die je zeker eens moet bekijken.
Er is heel wat praktische info te vinden over alleen wonen, zakgeld, studietoelage, studeren in het buitenland, …  
Maar ook voor andere zaken kan je op deze website terecht : problemen thuis of op school, pestgedrag, 
moeilijkheden in een relatie, … Voor meer concrete hulp kan je ook contact opnemen met een medewerker.

Woon een zitting van  
de gemeenteraad bij

De zittingen van de 
gemeenteraad zijn openbaar; 
iedereen die dat wil, kan ze dus 
bijwonen.
Je kunt ook een abonnement 
nemen op de dagorde van de 
gemeenteraad. Daarvoor mail je 
naar info@oosterzele.be.  
De dagorde is steeds te raad-
plegen op www.oosterzele.be. De 
volgende zittingen vinden plaats 
op woensdagen 27 januari,  
24 februari en 30 maart.
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NIEUW!
De speciale inschrijvingsdag voor krokus- en 
paasvakantie wordt dit jaar op één avond 
georganiseerd. Zo kunnen ouders hun paasvakantie al 
vroeger beginnen plannen.
Deze inschrijvingsavond is op vrijdag 15 januari 
van 18.30 uur tot 21 uur in het gemeentehuis. 
Na deze datum kunnen ouders hun kinderen nog 
steeds inschrijven voor de activiteiten die niet volzet 
zijn tijdens de gewone openingsuren van diensten 
Kind & Jeugd en Sport in de sporthal.

Zomervakantie
Grabbelpas komt zoals altijd terug in de 
zomervakantie. Kinderen kunnen genieten van 
uitstappen, workshops en andere bijzondere 
activiteiten.
De data voor de sportkampen en de 
speelpleinwerking vallen in de zomervakantie 
volledig samen. Sportkampen (meestal voormiddag) 
en speelpleinwerking (altijd namiddag) zijn geopend 
van 4 t.e.m. 15 juli en van 1 t.e.m. 26 augustus.
Deze initiatieven zijn gesloten: 
• op vrijdag 1 juli
• van zaterdag 16 t.e.m. zondag 31 juli
• op maandag 15 augustus
•  van maandag 29 augustus t.e.m. woensdag  

31 augustus

Het Vinkemolentje is op alle werkdagen geopend, 
op enkele uitzonderingen na. Het Vinkemolentje is 
gesloten:
• op vrijdag 1 juli wegens bloed geven
• op donderdag 21 juli

• op vrijdag 22 juli wegens brugdag
• op maandag 15 augustus
•  van maandag 29 augustus t.e.m. woensdag  

31 augustus

De gemeentelijke diensten zorgen ervoor dat er 
een grote grabbelpasactiviteit is op 1 juli voor alle 
leeftijden gedurende de hele dag, zodat er op die dag 
toch een initiatief geopend is.
Alle info over de zomervakantie kan je vinden in de 
vrijetijdsbrochure die verschijnt half april 2016.
De vrijetijdsbrochures worden telkens verdeeld via 
de Oosterzeelse scholen, het gemeentehuis, sporthal 
De Kluize, de bib en GC De Kluize. De brochure is 
raadpleegbaar via www.oosterzele.be/vrijetijd.

Grabbelpassen 2016 verkrijgbaar 
vanaf 4 januari
Om te kunnen deelnemen aan sportkampen en 
grabbelpasactiviteiten heb je een grabbelpas nodig. 
Deze pas moet jaarlijks vernieuwd worden en kost 
3 euro. Het is aangewezen om de pas nog voor de 
inschrijvingsdag te komen kopen in de sporthal 
tijdens de gewone openingsuren van de diensten  
Kind & Jeugd en Sport.

De nieuwe grabbelpassen zijn verkrijgbaar vanaf 
4 januari 2016.

In 2016 word je 16 jaar? Oud genoeg om monitor 
te zijn bij de speelpleinwerking! Maar wat is de 
speelpleinwerking?

Kriebelplezier is de swingende naam van onze al even 
swingende gemeentelijke speelpleinwerking. Deze 
speelpleinwerking vindt plaats in en rond sporthal 
De Kluize. Iedere paasvakantie en zomervakantie 
komen er heel wat kinderen tussen 4 en 12 jaar een 
namiddag plezier beleven op ons speelplein. 

Jullie begrijpen dus dat we veel monitoren nodig 
hebben om de kinderen een heerlijk zalige 
vakantiedag te bieden! Zelf kan je heel wat nieuwe 
mensen leren kennen. De moniploeg is een toffe groep 
jongeren bij wie je je meteen thuis voelt. 

Schuilt er in jou een verborgen monitor? Heb je zin om 
spelletjes te spelen met de kinderen? En heb je zin om 
bij die moniploeg te horen? Of weet je het nog niet en 
wil je om te beginnen gewoon wat info? 

In het najaar van 2015 was er een infoavond voor 
alle nieuwe monitoren en geïnteresseerden. Heb je 
deze infoavond gemist maar wil je toch graag monitor 
worden op het speelplein? Stuur dan voor 1 februari 
2016 een e-mail met je gegevens naar elise.lippens@
oosterzele.be. Alle geïnteresseerden die niet aanwezig 
konden zijn op de infoavond worden dan samen 
uitgenodigd bij dienst Kind & Jeugd.

Zit je nog met vragen? Contacteer dan Elise via  
09 363 84 22, elise.lippens@oosterzele.be of  
neem een kijkje op www.kriebelplezier.be

Moni worden op speelplein kriebelplezier 
Oosterzele
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Vorming in de bib  

Voor elke tuin een geschikte kip
Kippen zijn bijzonder nuttige dieren voor je huis en 
tuin. Ze verwerken je groente-, tuin- en keukenafval 
en zorgen bovendien voor lekkere eieren. Maar hoe 
houd je op een gezonde manier kippen en hoeveel 
plaats heb je daarvoor nodig? En welk kippenras 
is het meest geschikt voor jouw situatie? Een 
antwoord op deze vragen - en meer - krijg je in deze 
informatiesessie. (i.s.m. VELT vzw - Afdeling Land van 
Rhode)

Prijs: 8 euro (Kortingstarief: 6 | 4 euro)
Donderdag 18 februari  van 19.30 tot 22 uur
Inschrijven via Vormingplus - Code: 16037: Tel. 09 224 
22 65 of www.vormingplusgent-eeklo.be
Overschrijven na inschrijving op rekening  BE40 0014 
2764 2663, vermeld cursuscode en naam.

Heeft sparen nog zin?  
Johan Desmedt, VDK Spaarbank

Wat doet de bank met je spaargeld? Waarom zijn de 
rentetarieven zo laag? Welke rol speelt de Europese 
Centrale Bank? Welke rente-evolutie verwachten 
we? Hoe kan ik het rendement van mijn spaargeld 
wat opkrikken? Tijdens deze voordracht probeert de 
spreker een antwoord te formuleren op al deze vragen 
(i.s.m. OKRA).

Prijs: 5 euro voor OKRA-leden, 6 euro voor niet-leden
Donderdag 18 februari 2016 van 14.30 tot 17 uur
Inschrijven is niet nodig

Asielzoekers als pasmunt:  
het Turkije van Erdogan en de EU
Dirk Vermeiren werkte 12 jaar lang als correspondent 
voor de VRT in Istanbul. Tussen 2002 en 2014 maakte 
hij vanop de eerste rij mee hoe met de AK-partij en 
Tayyip Erdogan de politieke islam in Turkije eerst 
de macht overnam, en daarna langzaam maar zeker 
veranderingen doorvoerde die het land grondig 
veranderden. Anno 2015 lijken de islamisten steviger 
dan ooit in het zadel te zitten. Europa staat op het 
punt een belangrijke bondgenoot te verliezen. Welke 
rol speelt de vluchtelingencrisis in de tactiek van 
Erdogan? Waarom en hoe nam Turkije 2 miljoen 
vluchtelingen op? Waarom blijven ze niet in Turkije? 
En welke houding moet Europa aannemen tegenover 
het ‘nieuwe’ Turkije van Erdogan?

Donderdag 10 maart om 19.30 uur
Inschrijven via de bib: Tel. 09 362 81 17 of 
bibliotheek@oosterzele.be

Infosessie: Burn-out?  
Stap voor stap naar een beter evenwicht
Een burn-out overkomt ons niet plots. Het is een 
proces waar jaren overheen gaan. Een precieze 
oorzaak is moeilijk aan te wijzen, al ligt die voor 
een groot deel in je werk. Een aantal tekenen 
waarschuwen je voor stress, zelfs in een vroeg 
stadium. Je kunt deze signalen leren herkennen en 
op zoek gaan naar waar voor jou gevaren op de loer 
liggen. Het is mogelijk om stap voor stap te werken 
aan je herstel (i.s.m. CM Gezondheidspromotie 
Midden-Vlaanderen).

Prijs: gratis
Woensdag 16 maart van 20 tot 22 uur
Bibliotheek Oosterzele
Code: 16028
Inschrijven via CM - www.cm.be/agenda - 
gezondheidspromotie.mvl@cm.be - 09 267 57 35

De Ronde leeft
Op zondag 3 april 2016 wordt de 100ste editie van 
de Ronde van Vlaanderen gereden. Tussen Brugge 
en Oudenaarde, over hellingen en kasseien die elk 
wielerhart sneller doen slaan. Een inspirerend spel 
van helden en heroïek. De Ronde leeft, meer dan ooit. 
Na Eeuwig Rijdt de Ronde bereidt Ronde-fanaat Geert 
Vandenbon een nieuwe voordracht voor. Hij gaat op 
zoek naar tien iconische waarheden, momenten en 
kampioenen die de Ronde hebben gemaakt tot wat ze 
vandaag is: de mooiste klassieker van de wereld, de 
koers der koersen. Laat hem ook jullie vertellen over 
zijn passie voor Vlaanderens Mooiste.

Donderdag 24 maart van 20 tot 21.30 uur 
Inschrijven via de bib: Tel. 09 362 81 17 of 
bibliotheek@oosterzele.be
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Digicafé
Digitaal vragenuurtje

Elke maandagnamiddag van 15 tot 16.30 uur kan je 
in de bib terecht voor ‘digitale hulp’. Maak vooraf een 
afspraak via tanja.vlaemynck@oosterzele.be of 09 362 
81 17 en geef door met welke concrete digitale vraag/
vragen je worstelt.

Workshops
PC-initiatie
Ben je een absolute beginner wat de computer betreft 
en wil je daar verandering in brengen? Dan is PC-
initiatie de geknipte workshop voor jou. Aan de hand 
van praktische oefeningen maken we je wegwijs in de 
wereld van de informatica. Ook wie al wat ervaring 
heeft, zal nog heel wat opsteken.

Prijs: 12 euro voor de reeks
Donderdagen 18 en 25 februari + 3 en 10 maart van  
14 tot 16 uur

Vaardig met je pc: bestanden,  
mappen en bibliotheken
Je computer, harde schijf en geheugenkaartje zitten 
vol met bestanden en mappen. 
Mogelijk is er ook een ordening 
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.

Prijs: 3 euro
Donderdag 17 maart 
van 14 tot 16 uur

De overstap naar Windows 8 of 8.1
Eind 2012 introduceerde Microsoft het 
besturingssysteem Windows 8. Het is 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.

Prijs: 3 euro
Donderdag 24 maart van 14 tot 16 uur

Leer het internet efficiënt te gebruiken
Informatie over reizen, gezondheid, de actualiteit en 
zoveel meer kan je vinden op het internet. In deze 
les leer je surfen naar websites met het programma 
Internet Explorer. Je leert het verschil tussen 
zoekrobot en webgids, je leert het aanmaken van een 
eigen startpagina met zijn favorieten. Breng indien 
mogelijk je eigen laptop mee.

Prijs: 3 euro
Donderdag 31 maart van 14 tot 16 uur
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Ander aanbod mediawijsheid
Folders en flyers
Ook in deze digitale tijden zijn flyers en folders 
onmisbaar in je communicatiemix. Hoe begin je 
eraan? Welke programma’s bestaan er? En hoe vind 
je het evenwicht tussen werven en informeren? 
Opdracht: Je brengt je eigen folders en flyers mee en je 
geeft en krijgt tips om die te verbeteren. Breng indien 
mogelijk je laptop, tablet of smartphone mee.

Prijs: 25 euro
Woensdag 20 januari  van 19.30 tot 22.30 uur
Inschrijven via de bib 

Muziek maken met de computer
Heb je je al eens afgevraagd wat muziek produceren 
eigenlijk is, hoe het werkt en wat je er allemaal 
voor nodig hebt? MusiCasa neemt je mee in de 
wondere wereld van de muziekproducer tijdens een 
interactieve 1-uur durende workshop gegeven door 
professionele producers met muziek in hun aderen.
Laat jouw muzikaal talent botvieren en wie weet 
creëer je samen met de medebelangstellenden 
de nieuwste hit! Deze workshop is een 
kennismakingsworkshop en is gericht naar mensen 
zonder ervaring maar met een gezonde interesse 
en fascinatie voor muziek. Alle materiaal voor deze 
workshop wordt voorzien door MusiCasa.

Woensdag 23 maart van 19.30 tot 20.30 uur

Voor al deze workshops schrijf je in via de bib: 
Stationsstraat 13 - 9860 Oosterzele 
09 362 81 17 - bibliotheek@oosterzele.be
biboosterzele.blogspot.be 

Koffie+ 
Achter de schermen van het Vaticaan 
door Tom Zwaenepoel
Rome is geen onbekende stad voor ons. We kennen 
Vaticaanstad, het verblijf van paus Franciscus. We 
kunnen de Sint-Pietersbasiliek bezoeken, de Sixtijnse 
kapel, ... Maar wat weten we over wat er zich afspeelt 
achter de muren van die andere paleizen? Wat weten 
we over de entourage van de paus? Wat weten we 
over het protocol waarmee hij rekening moet houden?
Deze namiddag krijgen we onder de deskundige 
leiding van Tom Zwaenepoel een kijk achter de 
schermen van dat Vaticaan.
Tom Zwaenepoel studeerde Germaanse talen aan de 
Universiteit Gent en Bayreuth. Hij is leraar Duits aan 
de abdijschool van Zevenkerken. Momenteel is hij 
ook verbonden aan de Universiteit Gent (vakdidactiek 
Duits), doceert Nederlands aan de Universiteit 
Bayreuth en geeft Erasmus-gastlezingen in Oulu 
(Finland). Hij is auteur van boeken en artikelen over 
religieuze, sociale en culturele thema’s, o.a. in het 
tijdschrift Tertio.

Donderdag 28 januari 2016
Inschrijven via de bib: tel. 09 362 81 17 
of bibliotheek@oosterzele.be

Spraakmakende ontmoetingen:  
Lara Taveirne
Lara Taveirne (1983) is regisseur en auteur. Ze gelooft 
in de liefde als oorsprong en oorzaak van alle dingen. 
In haar werk worstelt ze ermee. En soms, als het lukt 
om er door middel van de juiste woorden overheen te 
komen, ontdekt ze weer een nieuw facet dat haar pen 
nodig heeft. 
In 2014 verscheen haar debuut De kinderen van Calais. 
Deze werd genomineerd voor de Bronzen Boekenuil 
2014 en won de Debuutprijs 2015. Haar tweede 
roman Hotel zonder sterren verscheen in oktober 
2015 en betekende haar definitieve doorbraak.

Prijs: 5 euro
Donderdag 17 maart om 20 uur. 
Een initiatief van Route 42.
Inschrijven via de bib: 
Tel. 09 362 81 17 of bibliotheek@oosterzele.be
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muziek - Jef Neve Solo - LAATSTE KAARTEN 
zaterdag 16 januari om 20 uur

Na meer dan tien jaren toeren over heel de wereldbol 
met allerlei verschillende formaties werd het stilaan 
tijd om tot de essentie te komen.
Eén piano, één pianist, en daarmee is de kous af. Haal 
die muzikant weg uit zijn comfort zone, strip hem van 
zijn ritmesectie en kijk toe welke pure, naakte kunst 
er dan op het podium verschijnt.

Naast enkele eigenzinnige bewerkingen van 
bestaande songs schreef Jef gedurende meerdere 
jaren aan dit nieuwe album. Je krijgt dus een muzikale 
tijdreis voorgeschoteld, doorspekt met passende 
verhalen en anekdotes die vertellen waar een 
nummer is ontsproten zodat je mee kan wegdromen 
bij het horen van de songs. 

Vandaag, één jaar na de release van dit album, wordt 
de tour hernomen in Vlaanderen wegens het grote 
succes. Het album werd ondertussen uitgebracht 
in meer dan tien landen, Jef reisde het voorbije jaar 
van Canada tot Japan, van Australië tot Chili, maar 
de heimat roept en brengt hem terug op de Vlaamse 
podia dit najaar.

tarieven
18 euro standaard, 17 euro 60+, 16 euro 
studenten/-19/klein abo, 15 euro groot abo

Jeugdfilm 6+, Piepkuikens 
woensdag 10 februari om 14.30 uur

i.s.m. dienst Kind en Jeugd
Verjaren op 29 februari is vreselijk stom. Zeker 
wanneer je voor je tiende verjaardag een eendenei 
cadeau krijgt dat nog uitgebroed moet worden. Samen 
met haar beste vriendin Margaux kijkt Cathy toe 
wanneer het eendenkuiken uit het ei komt gekropen. 
Het beestje is ervan overtuigd dat Margaux haar 
mama is. Maar Margaux kan niet voor het diertje 
zorgen. Ze zit gekluisterd aan haar rolstoel en 
verhuist binnenkort naar een speciale instelling. En 
haar ouders willen geen beest in huis. Waarschijnlijk 
eindigt het kuiken dus binnenkort in een blik 
kattenvoer … Voor Cathy en Margaux is dat het signaal 
om aan een groot avontuur te beginnen: een tocht 
naar de riviermonding, waar het kuiken kan worden 
uitgezet bij zijn soortgenoten. Ze volgen de rivier, 
langs de oever en op het water tot aan de monding. 
Het wordt een tocht die hun leven zal veranderen.

Piepkuikens is een heerlijke ode aan de ruimte die 
kinderen moeten krijgen om hun eigen avonturen te 
kunnen beleven.

tarieven
6 euro standaard, 5 euro studenten/-19/familiekaart

familietheater 4+ - Schommelstoel - 
Gilles Monnart 
zondag 14 februari om 10 uur 
ONTBIJT MOGELIJK VANAF 8.30 UUR

Juliettes zolder is volgepropt met allerhande rommel, 
snuisterijen, oude meubelen en een geheimzinnige 
schommelstoel. Er is een kist met een kaart, een 
grammofoonplaat die piept en kraakt, een kast die 

Cultuur

© Stephan Vanfleteren
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niet meer open gaat en een klok die 12 uur slaat.
Er lijkt niets aan de hand. Een zolder is toch gewoon 
een zolder?
Of niet? Wanneer de schommelstoel beweegt, begint 
er een onwerkelijk avontuur.

Schommelstoel is een woordeloos verhaal over 
angst en verwondering, vriendschap en afscheid 
nemen. Het is een visueel prikkelende voorstelling 
waarin de grenzen tussen film en realiteit vervagen 
en samensmelten tot een nieuw geheel. Een 
modern en grappig sprookje over een spannende 
ontdekkingstocht op zolder.

Gilles Monnart is choreograaf, regisseur en danser en 
hij werkte o.a. met: Rufus Collins, Frédéric Flamand, 
Michael Nyman, Frank Van Laecke, 4Hoog, Theater 
Taptoe, The American Symphony Orchestra en Franco 
Dragone. Onlangs coachte hij de laatste voorstelling 
van Kommil Foo, en creëerde in samenwerking met 
Ineke Nijsen en Raf en Mich Walschaerts alle visuele 
acts van Breken.

tarieven
7,50 euro standaard, 5 euro studenten/-19/
familiekaart, 5 euro ontbijt > 12 jaar, 3 euro ontbijt < 
12 jaar

humor/cabaret - EX - Anouk David en 
Philippe De Maertelaere 
vrijdag 19 februari om 20 uur

Een man en een vrouw. Ooit beloofden ze elkaar het 
allermooiste. In goede en slechte tijden. Maar op alles 
zit een vervaldatum. En waar brokken vallen, is de 
lijm soms niet voorhanden. Een verhaal over dingen 
die vergaan, zo hartverscheurend dat het om te lachen 
is. En omgekeerd, natuurlijk. 

EX is opnieuw een ongecompliceerd, scherp en 
hilarisch stuk van Jo Van Damme over een koppel 
dat 13 jaar getrouwd is. Geïnspireerd door het nu 
al jarenlange mondiale succes van de voorstelling 
Caveman, ging Jo Van Damme aan het schrijven. 
Het ‘koppel’ was snel gevonden en Matthias Sercu 
was meteen enthousiast om het duo Anouk David 
en Caveman-acteur Philippe De Maertelaere te 
regisseren.

Auteur Jo Van Damme is bekend door 
televisieprogramma’s als De rechtvaardige rechters 
en Per seconde wijzer, maar ook en vooral als erg 
succesvol tekstleverancier van het Vernieuwd Gents 
Volkstoneel met stukken als De jongens, Uniroyal, 
Sinatra e.v.a.

Anouk David geeft vlees en bloed aan het vrouwelijk 
personage. Anouk ken je van diverse Laïka-producties 
en actrice in Giovanni van Compagnie Cecilia (regie en 
tekst Johan Heldenberg).
Philippe De Maertelaere is de vleesgeworden 
Caveman.

tarieven
14 euro standaard, 13 euro 60+, 12 euro 
studenten/-19/klein abo, 11 euro groot abo

© Michiel Hendryckx
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humor/cabaret– CTRL – Gili 
vrijdag 26 februari om 20 uur

i.s.m. PR-Event
Wat is controle? Wat is keuzevrijheid? Waarom stelt 
het ons gerust om in elke situatie de touwtjes stevig in 
handen te houden? En zijn onze weloverwogen keuzes 
wel zo vrij als we soms denken?
Voor politici, veiligheidsdiensten, werkgevers, maar 
ook in de relatie ouders-kinderen vormt controle 
een sterke houvast. Zo ook voor een mentalist. In 
zijn vorige shows creëerde Gili zijn eigen universum 
waarin álles mogelijk was. Spannend en intrigerend 
voor de toeschouwer, op de lange duur een povere 
uitdaging voor de mentalist zelf. 
In CTRL krijgt het publiek een avond vol manipulatie, 
suggestie en zelfs hypnose. Comedian-Mentalist Gili 
(aka Lieven Gheysen) experimenteert voor het eerst 
met de idee om zelf alle controle compleet los te laten. 
Het publiek bepaalt, beslist alles en mag de volledig 
controle overnemen. Geen enkele show is dezelfde. De 
vrije keuze van het publiek heerst. Is Gili – buiten zijn 
comfortzone - dan nog steeds in staat om verbluffende 
stunts uit te halen? 
Zijn vijf zintuigen zó goed gebruiken dat het lijkt alsof 
hij een zesde zintuig heeft: dat is het vak dat mentalist 
Gili tot een ware kunst wist te verheffen en waarmee 
hij vermeende paragnosten en helderzienden liefdevol 
belachelijk maakt. 

tarieven
14 euro standaard, 13 euro 60+, 12 euro 
studenten/-19/klein abo, 11 euro groot abo

Theater Kreutzersonate, Als het 
verlangen maar stopt 
vrijdag 4 maart om 20 uur

i.s.m. Culturele Kring Land van Rode, NAAST DE 
BUREN en t,arsenaal mechelen

“Ik heb gelezen dat als je de Kreutzersonate speelt, 
het net is alsof je danst, alsof je…., bijna alsof je seks 
hebt met iemand. Doet ze het nu? Met hem? Nu de 
kinderen weg zijn? Ze is alleen. Met hem. Alleen in ons 
huis.”

Wat als passie allesoverheersend wordt? Wat 
als jaloezie gezond verstand en ratio compleet 
uitschakelt?

Karsten en Hannah hebben een goed huwelijk. Tot 
violiste Hannah pianist Michaël leert kennen en met 
hem musiceert. De intimiteit die door de muziek 
ontstaat, maakt Karsten gek van jaloezie. Dat is het 
verhaal, gebaseerd op de ophefmakende novelle van 
Lev Tolstoj uit 1891, genoemd naar een compositie 
van Ludwig van Beethoven. Hierin schetst de 
Russische auteur hoe passionele liefde gedoemd is om 
op te branden. Meer dan 120 jaar later is dit thema 
nog even herkenbaar en beklijvend.

In Kreutzersonate, Als het verlangen maar stopt slepen 
acteurs en muzikanten je mee voorbij de grenzen van 
het woord. Twee kunstenaarskoppels kruipen onder 
je huid. Acteurs en muzikanten drijven elkaar en jou 
als toeschouwer tot het uiterste.

© Marc De Groot

© Kaat Pype
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regie: Michael De Cock
met: Angela Schijf en Tom Van Landuyt 
muziek: Nikolaas Kende en Jolente De Maeyer
naar de novelle van: Lev Tolstoj
met muziek van Ludwig van Beethoven e.a. 

tarieven
20 euro standaard, 19 euro 60+, 18 euro 
studenten/-19/klein abo, 17 euro groot abo

humor/cabaret - Wachtkamer van de 
liefde - Fred Delfgaauw 
vrijdag 18 maart om 20 uur

Na ruim dertig jaar heeft Fred Delfgaauw een geheel 
eigen theaterstijl gecreëerd. Een wonderbaarlijke 
versmelting van meerdere disciplines. Herman 
van Veen zei ooit: Delfgaauw is een gezelschap 
in zijn eentje. Humor en ontroering liggen in zijn 
aangrijpende voorstellingen altijd pal naast elkaar.

In de Wachtkamer van de liefde zitten een aantal 
kleurrijke personages. Ze hebben allemaal een verhaal 
over hun zoektocht naar de liefde. De zoektocht naar 
de liefde is ook een zoektocht naar de reden van 
bestaan: zonder liefde en de wederkerigheid daarin, 
lijkt het leven zinloos. Die universele ervaring kent 
een scala aan verschijningsvormen, soms tragisch, 
soms hilarisch, maar altijd herkenbaar. Uiteindelijk 

wordt het weer een echte Delfgaauw-productie waar 
het publiek wordt verrast en op een ander been gezet.

tarieven
14 euro standaard, 13 euro 60+, 12 euro 
studenten/-19/klein abo, 11 euro groot abo

Voor meer info en tickets
GC De Kluize, Sportstraat 3 – tel. 09 363 83 30, 
reservaties@oosterzele.be of via www.gcdekluize.be 
Tenzij anders vermeld, vinden alle voorstellingen 
plaats in de theaterzaal van GC De Kluize.

Ridderzaalconcert Serrano 
Saxofoonkwartet 
in GC De Kluize op zondag 10 januari om 11 uur

Serrano is een grensverleggend saxofoonkwartet 
met een eigenzinnig repertoire. Het kwartet 
streeft ernaar om verder te gaan dan het bekende 
saxofoonrepertoire en werkt samen met andere 
kunstdisciplines en elektronica. Leraar saxofoon 
Sam Huysentruyt bespeelt in dit kwartet de 
baritonsaxofoon.
De Ridderzaalconcerten zijn een initiatief van de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 
Zottegem, het Filiaal Oosterzele, CC Zoetegem en GC 
De Kluize. 
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Sam Huysentruyt doceert saxofoon aan de leerlingen 
van de academie, filiaal Oosterzele.

tarieven
10 euro standaard, 6 euro studenten/-19 incl. zondags 
aperitief

Aperitiefconcert met orgel, hoorn en 
zang, i.s.m. CC Zoetegem en de Stedelijke 
Academie voor Muziek, Woord en Dans 
Johan Van Neste, Lieve Van de Rostyne 
en Klaartje Pannier 
zondag 6 maart om 11 uur

Johan Van Neste studeerde aan het 
Lemmensinstituut in Leuven waar hij laureaat werd 
voor hoorn en kamermuziek. Deze diploma’s werden 
aangevuld met een eerste prijs harmonie.
Daarna behaalde hij het Hoger Diploma Hoorn aan het 
Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel.
Als hoornist was hij tot 2012 verbonden aan het 
Symfonieorkest Vlaanderen. 

Lieve Van de Rostyne studeerde orgel en harp 
aan het Lemmensinstituut, waar ze in 1995 het 
laureaats- en meesterdiploma behaalde met eerste 
prijzen harmonie en orgel met grote onderscheiding. 

Ze concerteert regelmatig in binnen- en buitenland, 
en dit zowel solistisch als in kamermuziek- of 
orkestverband, of als begeleider van solisten en/of 
koren. 
Na haar studies aan het Lemmensinstituut in Leuven 
behaalde Klaartje Pannier de Eerste Prijzen voor 
zang en kamermuziek aan het conservatorium van 
Gent. 
Als soliste was ze te horen in concerten o.l.v. Patrick 
Peire, Florian Heyerick, Sigiswald Kuijcken, Jos Van 
den Borre, Jan Vuye e.a.
Klaartje doceert zang aan de leerlingen van de 
academie Zottegem en filiaal Oosterzele.
Lieve doceert harp aan de leerlingen van de academie 
Zottegem.

locatie
Dekenale kerk, Dorp Oosterzele

tarieven
10 euro standaard, 6 euro studenten/-19, incl. 
zondags aperitief

Dansvoorstelling Wie? We! 
In GC De Kluize op vrijdag  
5 februari om 19.30 uur en  
zaterdag 6 februari om 15 uur

Een wervelende voorstelling die gebracht wordt 
door de leerlingen uit de dansafdeling klassiek, 
hedendaags en hiphop van SAMWD Oosterzele en 
filiaal Oosterzele!

“Een ontdekkingstocht naar jezelf en onze plek in 
een gemeenschap. De leerlingen van de dansafdeling 
nodigen je uit op hun turbulente zoektocht. Het 
ontwikkelen van een persoonlijkheid gaat gepaard met 
de meest uiteenlopende emoties. Dance enables you to 
find yourself and lose yourself at the same time (Peter 
Townsend)“
Info en tickets: www.gcdekluize.be 
Kaarten: 9 euro/ 5 euro (-12j.)
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Saneren van stookolietanks -  
groepsaankoop
Heel wat straten in Oosterzele zijn al voorzien van 
een aardgasleiding. Dat maakt dat vele mensen de 
omschakeling gemaakt hebben van verwarmen 
met stookolie naar verwarmen met aardgas. 
Deze omschakeling heeft als gevolg dat de oude 
stookolietank (ondergronds of bovengronds) na 
jarenlang zijn nut bewezen te hebben, nu nutteloos 
geworden is.

“ De Vlaremwetgeving stelt dat 
tanks die niet meer gebruikt 
worden, definitief buiten dienst 
moeten gesteld worden. Dit 
om bodemverontreiniging te 
voorkomen.”

Wat zegt de wetgeving?

Elke stookolietank voor de opslag van minder dan 
5 000 liter stookolie die definitief buiten gebruik 
wordt gesteld, moet leeggemaakt worden. Een 
rechtstreeks in de grond ingegraven stookolietank 
moet bovendien verwijderd worden of bij 
onmogelijkheid tot verwijderen, in overleg met een 
erkende stookolietechnicus opgevuld worden met 
zand, schuim of ander inert materiaal. De erkende 
technicus stelt bij de buitengebruikstelling van 
een ondergrondse stookolietank een certificaat 
op waaruit ondubbelzinnig moet blijken dat de 
buitengebruikstelling (door verwijdering of door 
opvulling) werd uitgevoerd volgens de regels van 
het vak. Het certificaat vermeldt o.a. zijn naam en 
erkenningsnummer.

Een ondergrondse stookolietank voor de opslag 
van 5 000 liter stookolie of meer moet bij definitieve 
buitengebruikstelling (al dan niet omwille van 
lekken) leeggemaakt én gereinigd worden en binnen 
een termijn van 36 maanden verwijderd worden. 
Indien het niet mogelijk is om de tank te verwijderen 
dan kan in overleg met een erkend technicus of 
milieudeskundige worden afgesproken om eveneens 
binnen die termijn van 36 maanden de tank te 
ledigen en op te vullen met zand, schuim of een ander 
inert materiaal. Vanaf 1 juni 2015 stelt de erkende 
technicus of deskundige een certificaat op waaruit 
blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd 
volgens de regels van het vak.

Een bovengrondse stookolietank voor de opslag 
van 5 000 liter stookolie of meer moet bij definitieve 
buitengebruikstelling (al dan niet omwille van 
lekken) leeggemaakt en gereinigd worden en binnen 
een termijn van 36 maanden verwijderd worden. 
Indien het niet mogelijk is om de tank te verwijderen 
dan kan in overleg met een erkend technicus of 
milieudeskundige worden afgesproken om ook 
binnen die termijn van 36 maanden de tank te 
ledigen en op te vullen met zand, schuim of een ander 
inert materiaal. Sinds 1 juni 2015 stelt de erkende 
technicus of deskundige een certificaat op waaruit 
blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd 
volgens de regels van het vak

Wat doet Oosterzele?

Wij beseffen dat het als particulier niet eenvoudig is 
om tot deze investering over te gaan. Daarom besliste 
de gemeente om deel te nemen aan de groepsaankoop 
voor de sanering van stookolietanks georganiseerd 
door SOLVA. Van zodra deze groepsaankoop praktisch 
is uitgewerkt, zullen wij onze inwoners verder op de 
hoogte stellen hoe zij hieraan kunnen deelnemen.

Zet al in je agenda: 
milieuweek 2016

De Oosterzeelse milieuweek vindt plaats van  
22 tot en met 27 februari 2016.  
Deze activiteiten staan alvast op de planning:
•  donderdag 25 februari: lezing van Peter 

Tom Jones rond transitie in organisatie van 
de minaraad. De milieudienst zorgt voor de 
gemeentelijke, lokale transitietoets.

•  zaterdag 27 februari: Repair Café in GILO 
Oosterzele 

•  Grote zwerfvuilactie
•  Het programma voor de scholen staat volledig 

in het teken van voedsel nl. voedselverspilling 
en gezonde voeding met workshops, een film en 
een gezonde lunch.

Meer info verschijnt heel binnenkort op 
www.oosterzele.be

MILIEU en DUURZAAMHEID
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Heliumballonnen, helaas geen feest  
voor het milieu
Iedereen heeft tijdens zijn kindertijd wel deelgeno-
men aan een ballonwedstrijd of vreugdeballonnen 
opgelaten ter gelegenheid van een feest of huldiging. 
Maar na een lange of korte vlucht komt de ballon 
altijd ergens neer. Sommige worden gevonden, maar 
het merendeel niet en dan eindigen ze als zwerfvuil. 

Bovendien worden delen van ballonnen soms terug-
gevonden in de maag van vogels en vissen … wat giftig 
is voor hen.

Ook het gebruik van heliumgas voor het ‘laten vliegen’ 
van de ballonnen stemt tot nadenken. Helium is een 
edelgas dat ontstaat in de aardkorst door natuurlijke 
radioactieve afbraak van zwaardere elementen. Het 
grootste gedeelte van het helium dat ontstaat, zoekt 
zijn weg naar het aardoppervlak en verdampt in de 
atmosfeer. Het lage molaire gewicht van helium zorgt 
er voor dat alle gevormde heliumatomen naar de 
ruimte kunnen ontsnappen.

De gevolgen van het gebruik van helium in ballonnen 
zien we niet meteen, maar ze zijn er wel degelijk. 
Helium is niet recycleerbaar en verdwijnt gewoon in 
de ruimte. Het is bovendien een schaars gas aan het 
worden, maar een gas dat zeer belangrijk is voor de 
industrie en voor de medische wereld.

Ballonwedstrijden waren een leuk initiatief en werden 
met veel plezier verzorgd of toegelaten. Ondertussen 
zijn wij als Gemeente ervan overtuigd dat het beter 
is om ze niet meer te organiseren. De Gemeente 
ondersteunt ook geen initiatieven meer waarbij 
heliumballonnen worden opgelaten. Er zijn voldoende 
alternatieven om kinderen te animeren. Helium is té 
waardevol om zomaar te laten vliegen.

Geen begraving en/of huwelijk op volgende data

Op onderstaande dagen kunnen geen begravingen of huwelijken plaatsvinden in Oosterzele

maandag 28 maart Paasmaandag
zaterdag 30 april inschrijvingsdag zomervakantie
donderdag 5 mei  Onze Lieve Heer Hemelvaart
vrijdag 6 mei  Verplichte verlofdag
maandag 16 mei  Pinkstermaandag
maandag 11 juli Feest Vlaamse Gemeenschap
donderdag 21 juli Nationale feestdag
vrijdag 22 juli  Verplichte verlofdag
maandag 15 augustus Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
dinsdag 1 november Allerheiligen
woensdag 2 november Allerzielen
vrijdag 11 november  Wapenstilstand
dinsdag 15 november Feest van de Dynastie
maandag 26 december  2de Kerstmis
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KORTJES

Verenigingsarchief zoekt archivaris

Verenigingen, personen en organisaties vormen 
al snel een eigen archief. Denk maar aan 
vergaderverslagen, fotomateriaal van activiteiten, 
flyers, affiches, briefwisseling, ... Dit archief is 
waardevol, maar zit vaak verspreid over verschillende 
leden, is slecht geordend of de precieze inhoud ervan 
is onbekend. In twee praktijkgerichte workshops krijg 
je de nodige tips en tricks om jouw archief duurzaam 
te beheren.
 
Volgende onderwerpen komen aan bod:
•  Wat is een archief?
•   Wat moet je juist bewaren?
•  Hoe breng je jouw archief in kaart?
•  Hoe bewaar je jouw archief?
•  Hoe kan je met je archief aan de slag?
•  Wat met digitaal archief?
Aan de hand van concrete voorbeelden toetsen we 
de theorie aan de praktijk. Eigen archiefcasussen 
voorleggen is mogelijk.

Doelgroep: heemkundige en socio-culturele 
verenigingen, organisaties of privépersonen die een 
archief beheren

Wanneer: zaterdagvoormiddagen 20 en 27 februari 
(9.30 tot 12 uur) 

Plaats: 
•  Deel 1 (20 februari): Honky Tonk Jazzclub 

Dendermonde (Leopold II Laan 12 A, Bastion V)
•  Deel 2 (27 februari): Documentatie- en 

Archiefcentrum in Sint-Martens-Latem (Dorp 24)

Lesgever: Sophie Bossaert (Archiefbank Vlaanderen) 
en Frauke De Wilde (intergemeentelijk archivaris 
Land van Dendermonde)

Prijs: gratis

Organisatie: Erfgoedcel Viersprong, Erfgoedcel 
Leie Schelde, Erfgoedcel Land van Dendermonde, 
Archiefbank Vlaanderen. Met steun van de 
Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen. 

Inschrijven: info@egclandvandendermonde.be  
of telefonisch op 052 25 03 40

Bedankt vrijwilliger! Diverse gemeentelijke 
diensten kunnen 
steeds weer rekenen 
op de belangeloze inzet 
van een honderdtal 
vrijwilligers. Hun 
inzet wordt bijzonder 
gewaardeerd. Het 
bestuur nodigde hen 
daarom uit op zaterdag 
5 december tijdens 
de internationale dag 
van de vrijwilliger 
om samen te 
klinken op een fijne 
samenwerking. Foto: Danny De Lobelle
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Meerdere Oosterzelenaren zetten recent weer 
opmerkelijke prestaties op de sportieve kaart

Bloso-topsporter Kevin Van Hoovels eindigde als 
10de op het wereldkampioenschap mountainbike 
en trials in Vallnord (een skigebied in de Pyreneeën 
van Andorra). Hij eindigde op 3’54” van de Zwitserse 
winnaar, Nino Schurter en werd daarmee de beste 
Belg.

Tijdens het wereldkampioenschap zeilen Laser Radial 
in Denemarken ( zomer 2015) werd Matthias Van de 
Loock 2de op 37 deelnemers in deze klasse.

Op zondag 4 oktober vond in Waasmunster het 
Nationaal Kampioenschap voor LRV-ruiters plaats. 

LRV Scheldewindeke kaapte er de nationale titel weg 
in de klasse licht, nadat ze ook al de Oost-Vlaamse titel 
op zak hadden gestoken. De ploeg bestond uit Etienne 
De Graeve, Fien Glorieux, Sylvie Merchie, Kim De 
Winter en commandante Julie Merchie.

Tibo De Smet werd met zijn ploeggenoten van 
Vlierzele Sportief op 20 september 2de op het 
Belgisch Kampioenschap Aflossingen 4 x 800m in 
de categorie scholieren. Een zilveren medaille vult zijn 
collectie aan.

Proficiat!

SPORT

Marktplein heringericht

INFRASTRUCTUUR

Om de parkeerplaatsen op het marktplein in Scheldewindeke goed aan te duiden, werden midden december 
lijnmarkeringen en parkeernagels op de grond aangebracht. Dat gebeurde met de bedoeling dat bestuurders 
hun wagen op een ordelijke manier kunnen parkeren op de daartoe aangeduide plaatsen.
Daarbij werd ook een proefopstelling met plastic blokken opgezet om de brandweg naar parochiaal centrum De 
Rots aan te duiden. Deze brandweg gaat vanaf café Salamander tot aan de ingang van De Rots, dwars over het 
plein. De brandweg moet ook als toegangsweg naar De Rots dienen. Deze opstelling kadert in het uitvoeren van 
een betere visibiliteit van de noodzakelijke brandweg voor het parochiaal centrum en zal dus zorgen voor een 
verhoogde veiligheid. In een latere fase worden de plastic blokken vervangen door houten bloembakken.

Campagnes voor het goede doel
In januari zal je op verschillende momenten collectes voor goede doelen kunnen tegenkomen in 
Oosterzele: 
•   op 15, 16 en 17 januari houdt Vredeseilanden een collecte op de openbare weg en huis-aan-huis.  

Zij verkopen hoofdzakelijk pennen, sleutelhangers en mannekes - www.vredeseilanden.be
•   op 29, 30 en 31 januari verkoopt Damiaanactie stiften. Deze actie vindt plaats op de openbare weg  

en huis-aan-huis. www.damiaanactie.be 



 

Lezingenreeks i.k.v. vluchtelingen
Samen met GROS Merelbeke en GROS Melle organiseert de GROS van Oosterzele een lezingenreeks rond de 
vluchtelingen onder de koepel van Vormingplus Gent-Eeklo. 
De lezingen vinden plaats op een dinsdagavond, telkens op een andere locatie.

  16 februari – GC Groenendal – vluchten naar Europa: politiek debat met Helga Stevens (NV-A), Tom 
Vandenkendelaere (CD&V), Kathleen Van Brempt (Sp-a), Philipe De Backer (Open –VLD), Bart Staes (Groen). 
Moderator: Bruno Vandecasteele (UGent).

 1 maart – bib Melle – vluchten voor oorlog en chaos in het Midden Oosten door journalist Jens Fransen

 15 maart – bib Oosterzele – vluchten voor een klimaat op hol door Nic Balthazar

Klimaatopwarming en oorlogsvluchtelingen zijn niet uit de actualiteit weg te slaan. Maar bestaat er ook een 
verband tussen beide? In deze interactieve lezing legt de filmregisseur, televisiemaker en klimaatactivist 
Nic Balthazar uit waarom hij zich zo veel zorgen maakt. Want is het toeval dat aan het conflict in Syrië 
grote droogte voorafging? Ook de Sahelregio en Somalië behoren tot de gebieden die het ergst getroffen 
worden door klimaatverandering, en het was daar dat de extremistische bewegingen Al Shabaab en Boko 
Haram hun voedingsbodem vonden. Zou het kunnen dat alle crisissen die ons op dit moment bedreigen een 
gemeenschappelijke oorzaak hebben? En dus ook een gemeenschappelijke oplossing? Balthazar brengt een 
boodschap van doortastend alarm, maar ook een boodschap van hoop.
De kostprijs per lezing is 4 euro maar je kan ook een abonnement nemen voor de drie lezingen (8 euro).  
Inschrijven kan via Vormingplus (09 224 22 65 - info.gent.eeklo@vormingplus.be) en je betaalt ter plaatse.

 zaterdag 9 (10 – 22 uur) en zondag 10 januari 
(10 – 18 uur):  Windeke vroeger en nu met 
tentoonstelling van oude foto’s en ludieke verhalen 
uit Windeke. Op zondag lunch 11 – 14 uur (tajine 
lam of kip) voor aan 19 euro (kinderen 10 euro) op 
reservatie. Een bezoek aan de tentoonstelling kost  
3 euro (kind tot 12 jaar gratis) - vzw Vuenteca  
(D. Van Heegde en C. De Gussem).  
Meer info: Daniël Van Heegde via tel. 0475 36 23 72; 
inschrijven voor de lunch via 0473 22 13 93

 zaterdag 9 januari:  kerstboomverbranding 
Windeekse Groenbuiken

 vrijdag 15 januari – 19 uur:  startvergadering 
en nieuwjaarsreceptie bij KVLV Balegem in 
parochiecentrum Balegem. Meer info via mieke.
sepelie@telenet.be of 09 324 53 64

 woensdag 20 januari – 19.30 uur:  jaaropener 
Samen op naar een merk met vaart bij KVLV 
Gijzenzele in parochiezaaltje – meer info: 
kvlvgijzenzele@gmail.com

 donderdag 21 januari – 19.30 uur:  puur natuurlijk 
vrouw! in IZOO (Dorp 48) – Femma Oosterzele – 
meer info: monique_roels@hotmail.com – 5 euro

 zondag 24 januari – 9 uur:  toast literair (ontbijt, 
lezing door Bob Van Laerhoven, prijsuitreiking 
Junior Journalistwedstrijd) in de bib – Davidsfonds 
Oosterzele – 8 euro en 6 euro voor houders van een 

Davidsfonds Cultuurkaart) – meer info:  
geert.delaruelle@skynet.be, 09 362 97 96

 zondagen 24 januari, 28 februari en 27 maart – 
13.30 uur:  spelnamiddag De Strateeg in  
Yzeren Hekken – 1,5 euro – meer info:  
eline@destrateeg.be 

 dinsdagen 26 januari, 29 maart, 26 april en 31 
mei – 19 uur:  naaiclub van KVLV Balegem  
(naaien, breien, haken, …) in parochiecentrum 
Balegem, deelnemen kost 3 euro. Meer info bij 
Antoinette Verlinden via 09 362 60 13

 dinsdag 26 januari – 14 uur:  pannenkoekenbak, 
kaarten en gezelschapspelen van Okra Gijzenzele  
in parochiezaal – meer info: Lieve De Prest via  
09 362 94 17

 zaterdag 30 januari:  soepverkoop scouts Sjaloom 
Oosterzele; op 6 februari wordt de soep aan huis 
geleverd. 4 euro/liter en 7 euro/2 liter –  
meer info: Griet.sinove@pandora.be

 maandag 1 februari – 14 uur:  film Et Dieu …  
créa la femme in GC De Kluize –seniorenraad –  
4 euro – meer info: Jos Storms via 09 222 59 57

 woensdag 3 februari om 13.30 en 19 uur:   
culinair bakken en braden in zaal de Rots –  
KVLV Scheldewindeke – meer info:  
Juliette Van De Sijpe via 09 362 78 12 of  
www.kvlv-scheldewindeke.be 

Activiteitenkalender oosterzele actief

Meer info over deze en andere activiteiten vind je op www.oosterzele.be. 
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 donderdagen 4 en 18 februari om 19.30 
uur:  droedels en tangels in zaal De Rots – KVLV 
Scheldewindeke – meer info: Mia De Duytsche via  
09 362 82 70 – www.kvlv-scheldewindeke.be 

 zaterdag 6 februari van 8 tot 15 uur:  
sprokkeltocht met vertrek aan Sint-Antoniukring, 
Borsbekestraat 215 in Borsbeke – WSV Land Van 
Rhode vzw – meer info: www.landvanrhode.be,  
erik-lievens@skynet.be – 1,50 euro

 zondag 7 februari:  25ste wintereetfestijn (warme 
beenhesp of kalkoengebraad) in zaal Sint Michaël in 
Sint Lievens Houtem - WTC De Zwervers – 15 euro 
voor volwassenen en 8 euro voor kinderen tot  
12 jaar - meer info: Carine Van Steendam  
via 0477 98 88 35. 

 donderdag 11 februari:  mosselfeest KVG 
Oosterzele in GC De Kluize – Julien De Meyer –  
leden KVG 15 euro, niet leden 20 euro

 zaterdag 13 februari – 14 uur:  KSA-fuif 
Beerpressure in Den Amb8 - 4 euro -  
meer info: Jasper Begyn via 0498 84 01 52

 zondag 14 februari:  eetfestijn t.v.v. Bruisend 
Balegem in zaal De Steenpunt in Balegem; 
thuislevering op zaterdag 13 februari –  
meer info: Christ Meuleman via 0497 48 08 51

 dinsdag 16 februari – 14 uur:  voordracht door 
veilingmeester Peter Bernaerts Kunst voor iedereen 
– zaal De Rots – NEOS Oosterzele – meer info 
christiane.gabriel1@telenet.be, 09 362 75 88

 dinsdag 16 februari – 20 uur:  leuke anekdotes  
uit de chirurgie door dr. Gillarding in zaal  
De Rots – Davidsfonds Oosterzele – meer info:  
geert.delaruelle@skynet.be, 09 362 97 96

 woensdag 17 februari – 20 uur:  lezing osteoporose 
en botpijn door dr. Stefan Goemaere, (reumatoloog 
UZ Gent) in GC De Kluize – Markant – meer info: 
blondeel.bombeke@telenet.be, 09 362 94 28

 dinsdag 23 februari – 19 uur:  kookles ‘red de 
restjes’ in parochiecentrum Balegem – KVLV Balegem 
– kostprijs bedraagt max. 5 euro (afhankelijk van de 
ingrediënten) – meer info: Mieke Sepelie via  
09 324 53 64

 woensdag 24 februari:  infonamiddag met spreker 
Kris Baert over slaapproblemen in GC De Kluize 
– KVG Oosterzele en Merelbeke en Ziekenzorgen 
Oosterzele. Meer info bij Julien De Meyer

 donderdag 25 februari – 19 uur:  workshop 
koken met supergranen in IZOO (Dorp 48) – Femma 
Oosterzele – meer info: nadine_vl@hotmail.com –  
8 euro of 5 euro met femmapas

 donderdag 25 februari:  daguitstap naar Chimay 
NEOS - www.neosvzw.be/oosterzele

 donderdag 25 februari – 20 uur:  tachtig = 
prachtig, verteltheater door Jaak Vissenaken  
in Kunstencentrum Berg 30 – 12 euro voor leden  
en 15 euro voor niet leden – meer info:  
leenpersijn@telenet.be, 09 360 39 25

 zaterdag 27 en zondag 28 februari:  citytrip naar 
’s Hertogenbosch (NL) met KVLV Scheldewindeke – 
meer info: Frieda Van den Berge via 09 362 54 28, 
www.kvlv-scheldewindeke.be

 zondag 28 februari van 12 – 14 uur:  friet met 
stoverij van Chiro Windeke in GC De Kluize – 
volwassenen: 13 euro en kinderen 8 euro –  
meer info: Valerie Vervaenen via 0472 60 91 28

 woensdag 2 maart:  quiz KVG Oosterzele in zaal  
De Rots – Meer info bij Julien De Meyer

 zaterdag 5 maart:  bezoek aan Amarylliskwekerij  
in Loenhout – KVLV Scheldewindeke –  
meer info: Alix De Cock via 09 362 83 86,  
www.kvlv-scheldewindeke.be

 zondag 6 maart – 8.30 uur:  gezamenlijke 
inrijhappening fietsseizoen 2016 (rit van 35 km), 
afspraak aan sporthal De Kluize – gratis, iedere 
fietser welkom – WTC De Zwervers –  
meer info: Freddy De Backer via 0477 33 60 33

 donderdag 10 maart van 7.30 tot 15 uur:  
Vuentecatocht met vertrek aan De Rots, Marktplein 
5 in Scheldewindeke – WSV Land Van Rhode vzw – 
meer info: www.landvanrhode.be,  
erik-lievens@skynet.be – 1,50 euro

 vanaf dinsdag 15 maart – 20 uur:  linedansen 
in Vrije Basisschool Scheldewindeke – KVLV 
Scheldewindeke – meer info: Annie Marijsse via  
09 362 55 58, www.kvlv-scheldewindeke.be

 woensdag 16 maart – 20 uur:  lezing met proeverij 
Vrouwen en bier door Sofie Vanrafelghem  
(Master Beer Sommelier) – Markant – meer info: 
blondeel.bombeke@telenet.be, 09 362 94 28

 donderdag 17 maart – 14 uur:  voordracht door 
Jan De Cock Hotel Prison – zaal De Rots – NEOS 
Oosterzele – meer info: christiane.gabriel1@ 
telenet.be, 09 362 75 88

 zaterdag 19 maart – 18 uur:  eetfestijn scouts 
Sjaloom Oosterzele in het scoutslokaal (Achterdries 
31C) – volwassenen betalen 16 euro en kinderen 10 
euro – meer info: Jana_kielemoes@hotmail.com 

 zondag 20 maart – 15 uur:  La Princesse de Polignac 
- muziek/theatervertellingen door Chris Lomme -  
in GC de Kluize door NEOS provinciaal – meer info: 
www.neosvzw.be/oosterzele

 vanaf maandag 21 maart – 19 uur:  tien sessies start 
running ( voor beginnende lopers ) aan sporthal  
De Kluize – joggingclub Oosterzele – 10 euro –  
meer info: Jacques De Cocker via 0497 13 39 06
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 dinsdag 22 maart – 20 uur:  nacht van de 
geschiedenis De geschiedenis op uw bord door prof. 
dr. E. De Maerteleire – Davidsfonds Oosterzele: meer 
info: geert.delaruelle@skynet.be, 09 362 97 96

 woensdag 23 maart van 19.30 tot 21.45 uur:  
infoavond psychose begrijpen door Similes Vlaamse 
Ardennen in cafetaria De Hoeve (Penitentenlaan 22, 
in Zottegem-Velzeke) – 5 euro – meer info:  
luc.de.rocker@gmail.com

 woensdag 23 maart – 19.30 uur:  workshop maak 
je favoriete cocktail –IZOO (Dorp 48) – Femma 
Oosterzele – meer info: nadine_vl@hotmail.com –  
8 euro of 5 euro met femmapas

 woensdag 23 maart – 19 uur:  bloemschikken voor 
Pasen in parochiecentrum Balegem – KVLV Balegem 
– alle benodigdheden worden door de lesgeefster 
voorzien en worden doorgerekend – meer info: 
Isabelle Van Liefferinge via 09 362 05 72

 donderdag 24 maart – 20 uur:  vocalise/Harp 
en Cello door de tweelingzussen Wauters in 
Kunstencentrum Berg 30 – 12 euro voor leden  
en 15 euro voor niet leden – meer info:   
theater.leenpersijn@telenet.be, 09 360 39 25

 zaterdag 26 maart:  opening tentoonstelling, 
receptie, fotoreportage en interviews met enkele 
iconen, walking diner i.k.v. 75 jaar FSCE Moortsele – 
meer info: info@fcemoortsele.be

 zondag 27 en maandag 28 maart:  tentoonstelling 
i.k.v. 75 jaar FSCE Moortsele – meer info:  
info@fcemoortsele.be

 donderdag 31 maart – 14 uur:  paasviering met 
muzikaal programma door duo Sercu/Verhelle 
in zaal Caipirinha (Burg. Maenhoutstraat 92a 
in Merelbeke) – NEOS Oosterzele – meer info: 
christiane.gabriel1@telenet.be, 09 362 75 88

 vrijdag 1 april vanaf 21.30 uur:  Chiro Windeke 
goes flügel 3.0 in Den Amb8 – meer info:  
Jana Van Wanzeele via 0477 19 39 54

 vrijdag 1 april van 16.30 tot 19.30 uur:  
bloedinzameling – Rode Kruis Vlaanderen afdeling 
Oosterzele – meer info: http://oosterzele. 
rodekruis.be, chrismonique1@telenet.be 

 zaterdag 2 april van 7 tot 15 uur:  Bursitiatocht 
met vertrek aan Parochiaal Centrum Sint-Martinus, 
Kerkstraat 2 in Burst – WSV Land Van Rhode vzw – 
meer info: www.landvanrhode.be –  
erik-lievens@skynet.be – 1,50 euro

 zaterdag 2 april:  paasfeest KVG Oosterzele in  
GC De Kluize – meer info bij Julien De Meyer

 zaterdag 9 april – 14.30 uur:  paasfeest Ziekenzorg 
Balegem in parochiaal centrum Balegem –  
meer info: Van De Putte Willy via 09 362 87 52

 maandag 11 april – 14 uur:  praatcafé met o.a. 
Erna Sieben in De Rots Scheldewindeke – KVLV 
Scheldewindeke – meer info: Marleen Pandelaere via 
09 362 96 80, www.kvlv-scheldewindeke.be

 woensdag 13 april – 20 uur:  De verborgen 
wereld van parels, juwelen, horloges bij juweliers 
Vanhoutteghem in Dampoortstraat 1 – 3 in Gent –
Markant - meer info: blondeel.bombeke@telenet.be, 
09 362 94 28

 donderdag 14 april:  theatervoorstelling Hou me 
los in Ebergiste (Stropkaai 38 a in Gent) - Similes 
Vlaamse Ardennen i.s.m. Similes regio Gent –  
8 euro – meer info: luc.de.rocker@gmail.com, 
claeysmarianne@hotmail.com (09 344 65 28)

 vrijdag 15 april – 20 uur:  Portugal en porto door 
Villa Nova in GC De Kluize – Davidsfonds Oosterzele 
– meer info geert.delaruelle@skynet.be,  
09 362 97 96

 zaterdag 16 april:  eetfestijn KSA Oosterzele in de 
KSA-lokalen (Achterdries 31) - 15 euro -  
meer info: Jasper Begyn via 0498 84 01 52

 zondag 17 april – 10 uur:  18de stratenloop met 
start aan sporthal De Kluize – joggingclub Oosterzele 
– 5 euro met Sporta-lidkaart; 6 euro zonder;  
meer info: Jan Van Der Heyden via 0475 29 46 29

 maandag 18 april – 19.30 uur:  eenvoudige 
groencreaties in De Rots – KVLV Scheldewindeke – 
meer info: Mia De Duytsche via 09 362 82 70,  
www.kvlv-scheldewindeke.be

 donderdag 21 april – 14 uur:  Vrouwen in Congo, 
voordracht door Kris Smet in De Rots (Markt 5 
Scheldewindeke) – NEOS Oosterzele – meer info: 
christiane.gabriel1@telenet.be, tel:09 362 75 88 

 zaterdag 23 april – 18 uur:  avondwandeling in 
de Kuip van Gent – Femma Oosterzele – meer info: 
Saskia Pruyt via femma.oosterzele@gmail.com

 zondag 24 april van 8 – 11 uur:  ontbijt Chiro 
Windeke in Vrije Basisschool Scheldewindeke –  
7 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen – 
meer info: Laura Van der Heyden via 0496 30 13 33

 woensdag 27 april – 19 uur:  culinair snel en simpel 
in De Rots – KVLV Scheldewindeke – meer info: 
Juliette Van De Sijpe via 09 362 78 12,  
www.kvlv-scheldewindeke.be

 donderdag 28 april – 19.30 uur:  bloemschikken 
‘kleine tafelstukjes voor een feesttafel’ in IZOO (Dorp 
48) – Femma Oosterzele – meer info:  
femma.oosterzele@gmail.com

 donderdag 28 april – 20 uur:  Ik ben blij als  
het regent door Gert Jochem en Vital Baeken  
in Kunstencentrum Berg 30 – 12 euro voor leden  
en 15 euro voor niet leden – meer info:  
leenpersijn@telenet.be, 09 360 39 25
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 zaterdag 30 april:  lenteconcert KMV Voor God en 
Vlaanderland. Meer info: kmv.scheldewindeke@
gmail.com

 zondag 1 mei – 6 uur:  dauwtrip in Scheldemeersen 
o.l.v. ornitholoog – KVLV Scheldewindeke –  
meer info: Annie Marrijsse via 09 362 55 58,  
www.kvlv-scheldewindeke.be

 vrijdag 6 mei van 7 tot 15 uur:  Balegemse 
jenevertocht met vertrek aan parochiecentrum 
Balegem (Poststraat 48) - WSV Land Van Rhode  
vzw – meer info: www.landvanrhode.be,  
erik-lievens@skynet.be – 1,50 euro 

 dinsdag 10 mei – 19 uur:  kookles ‘alles op een 
stokje’ in parochiecentrum Balegem – KVLV Balegem 
– Meer info: mieke.sepelie@telenet.be  
of 09 324 53 64

 zondag 15 mei:  Sinksen optredens met  
La Chouffe bij KSA Oosterzele - gratis toegang  
voor iedereen - meer info: Jasper Begyn via  
0498 84 01 52

 zondag 15 mei:  gezinsfietstocht Landelijke  
Gilde i.s.m. KVLV Scheldewindeke –  
meer info: Mia De Duytsche via 09 362 82 70,  
www.kvlv-scheldewindeke.be 

 maandag 16 mei:  share fair opening deelkast in 
parochiecentrum Balegem – KVLV Balegem –  
meer info: mieke.sepelie@telenet.be

 donderdag 19 mei – 14 uur:  voordracht Lastige 
mensen …en hoe ze te overleven door acteur  
Eric Burke – zaal De Rots – NEOS Oosterzele –  
meer info: christiane.gabriel1@telenet.be,  
09 362 75 88

 zaterdag 21 mei:  KVG Oosterzele op bedevaart  
naar Dadizele en op bezoek bij brouwerij Waou – 
meer info: Julien De Meyer

 maandag 23 mei – 19 uur:  meibedevaart van 
KVLV Balegem naar Kerselare – samenkomst aan 
parochiecentrum Balegem – meer info: Trees Roos 
via 09 360 61 18

 maandagen 23 en 30 mei van 19.30 – 22.30 uur:  
decoraties in beton voor tuin en interieur – KVLV 
Scheldewindeke – meer info: Mia De Duytsche  
via 09 362 82 70, www.kvlv-scheldewindeke.be

 woensdag 25 mei van 19.30 tot 21.45 uur:  
praatcafé gezellig samenzijn voor lotgenoten – in 
cafetaria De Hoeve (Penitentenlaan 22 in Zottegem) 
- Similes Vlaamse Ardennen – 5 euro – meer info: 
luc.de.rocker@gmail.com

 donderdag 26 mei – 20 uur:  Jan De Smet (de 
nieuwe snaar) in Kunstencentrum Berg 30 –  
12 euro voor leden en 15 euro voor niet leden – 
meer info: theater.leenpersijn@telenet.be –  
09 360 39 25

 vrijdag 27 mei – 19.3 uur:  ontmoetingsfeest  
De foute Bingo-avond in IZOO (Dorp 48) –  
Femma Oosterzele – meer info: femma.oosterzele@
gmail.com (An Van Wijnsberge) 

 elke dinsdag vanaf 2 februari t.e.m. 8 maart –  
20 uur:  energetics in sporthal De Kluize –  
KVLV Scheldewindeke – meer info: Lieve Clinckspoor 
via 09 362 76 48, www.kvlv-scheldewindeke.be 

 iedere zondagmorgen om 9.30 uur:  nordic 
walking op marktplein Scheldewindeke – KVLV 
Scheldewindeke – meer info: Nicole De Bacquer  
via 09 362 71 86

 iedere tweede donderdag van de maand –  
14 uur:  verzamelen op marktplein Scheldewindeke 
voor een wandeling van 5 à 6 km – NEOS Oosterzele

Nieuwe tarieven waterfactuur sinds 1 januari

De Vlaamse regering besliste in het regeerakkoord 2014 om een aantal zaken met betrekking tot  
de integrale waterfactuur te wijzigen. Midden december 2015 heeft het Vlaams Parlement het  
nieuwe watertarief goedgekeurd. Voortaan zullen zuinige verbruikers beloond worden terwijl ruime 
verbruikers meer moeten betalen. Bovendien werd de gratis m³ water afgeschaft en wordt een vaste 
vergoeding ingevoerd voor zuivering en riolering. Iedereen kan de impact van de nieuwe tariefstructuur  
op zijn persoonlijke situatie narekenen via de tariefsimulator die binnenkort beschikbaar is  
op www.vmm.be



23

 

23

Contacteer ons

De bevoegdheden vermeld bij de leden van het college 
van burgemeester zijn de bevoegdheden tot 31 december 
2015. De gewijzigde bevoegheden n.a.v. de schepenwissel 
worden bepaald tijdens het college van 5 januari 2016 en 
gepubliceerd op www.oosterzele.be

voorzitter gemeenteraad Hilde De Sutter
tel. 0473 55 50 70 - voorzitter.gemeenteraad@oosterzele.be

burgemeester Johan Van Durme
Algemeen beleid - Politie - Burgerlijke Stand & 
Bevolking - Personeel - Lokale economie - Toerisme
tel. 09 362 00 10 - 0477 62 00 99 
johanvandurme@skynet.be
spreekuur in het gemeentehuis:  
maandag van 19 tot 20.30 uur,  
woensdag van 9.30 tot 10.30 uur  
of na telefonische afspraak

schepen Christ Meuleman
Openbare werken - Energiebeleid &  
Nutsvoorzieningen - Mobiliteit & Verkeer
tel. 0497 48 08 51 
christ.meuleman@skynet.be
spreekuur in het gemeentehuis:  
maandag van 18.30 tot 20 uur

schepen Marleen Verdonck
Onderwijs, Cultuur, Erfgoed, Senioren,  
Gezins- en kinderopvangbeleid
tel. 0474 68 60 65
marleen.verdonck@hotmail.com
spreekuur in het gemeentehuis:  
maandag van 18 tot 20 uur

schepen Jean Marie De Groote
tel. 0477 55 71 p97 
jmdg@telenet.be 
spreekuur in het gemeentehuis: op afspraak

schepen Hanna Courtijn
Jeugdzaken, Communicatie & ICT, 
Ontwikkelingssamenwerking
tel. 0492 65 34 98 
hanna.courtijn@oosterzele.be
spreekuur in het gemeentehuis: op afspraak

schepen Jan Martens
Financiën, Milieu-, Afval- & Duurzaamheidsbeleid, 
Gebouwen (AGB), Jumelages, Sociale Veiligheid
tel. 09 362 74 33 
jan.martens@oosterzele.be
spreekuur in het gemeentehuis: op afspraak

schepen /ocmw-voorzitter Els De Turck
OCMW
schepenbevoegdheden: Ruimtelijke ordening, 
Stedenbouw, Milieuvergunning, Huisvesting, 
Land- en tuinbouw
tel. 0496 58 54 27 
de.turck.els@telenet.be
spreekuur in het gemeentehuis:  
maandag van 18 tot 20 uur of op afspraak

Gemeentesecretaris Borchert Beliën
afspraak via dienst Secretariaat 
tel. 09 362 50 09

Meldingskaart
Oosterzele
Met deze kaart kun je problemen melden die 
betrekking hebben op het straatbeeld.  

Kruis het probleem aan.

Geef zo mogelijk de exacte locatie aan
(vb. huisnummer)

Toelichting  

Je persoonlijke gegevens

Naam

Voornaam  

Adres   

Telefoon/gsm

e-mailadres  

 geurhinder
 zwerfvuil
 sluikstort
 rijweg
 beplanting
 parkeren
 lawaaihinder
 ongedierte
 fietspad

 onkruid
 snelheid
 hondenpoep
 voetpad
 speelplein
 verkeersbord
 verkeerslicht

 andere

Stuur deze meldingskaart onder gesloten omslag naar gemeente 
Oosterzele, Dorp 1, 9860 Oosterzele.

Anonieme meldingen worden niet behandeld.
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BK Veldrijden in Landskouter

Op zondag 6 december vond in Landskouter het Belgisch Kampioenschap Veldrijden voor aspiranten, masters en amateurs 
plaats. 250 deelnemers verschenen er aan de start en meer dan duizens fans stonden aan de zijlijn om te supporteren.
Foto Eddy Peeters: Master B categorie - v.l.n.r.   2. Bjorn Rondelez 

1. Arne Daelmans 
3. Kris Lapere

wedstrijddirecteur Koen Beeckman - voorzitter WBV Oost-Vlaanderen John Dhondt

Aangifteplicht voor gemeentelijke belastingen: dien ze tijdig in

FINANCIEN

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 
middel van het formulier dat te vinden is op 
www.oosterzele.be of bij dienst Financiën.

Wanneer moet de aangifte ten laatste ingediend worden?
Uiterlijk tegen 31 maart 2016

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 verdubbeling van het aanslagtarief.

Meer info bij dienst Financiën via financien@oosterzele.be of 09 362 50 09


