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Beste Oosterzelenaren 
Hopelijk heeft iedereen de voorbije vakantiemaanden kunnen genieten van 
een welverdiende rust met de nodige ontspanning. 
De jongeren die zich tijdens de vakantieperiode hebben ingezet voor o.a. kam-
pen van de jeugdbewegingen, de sportkampen en de speelpleinwerking be-
dank ik via deze weg voor hun enorme inzet. Hopelijk kunnen we volgend jaar 
opnieuw op jullie rekenen zodat werkende ouders geen opvangproblemen 
hebben en kinderen een keitoffe vakantie kunnen beleven.  
Nog meer studenten hebben hun weg gevonden naar de bib om er te studeren. 
Hopelijk zijn hun inspanningen beloond. Aangezien zo veel studenten hiervan 
gebruik maken, zullen we het initiatief vast en zeker voortzetten.
 
Het nieuwe schooljaar is ondertussen gestart. Honderden jongeren hebben 
hun weg gezocht in het rijke en gevarieerde schoolaanbod dat Vlaanderen 
heeft. Ik hoop dat iedereen een studierichting kon kiezen op basis van talen-
ten en interesses maar met de nodige aandacht voor toekomstperspectieven.
De Vlaamse overheid moedigt scholen en leerlingen/studenten aan om een 
bewuste keuze te maken met een nieuw uitgewerkt actieplan  ‘Stem af op de 
toekomst’ en ‘Kies voor een Stemstudie of-job’. Hierbij staat S voor SCIENCE, 
T voor TECHNOLOGY, E voor ENGINEERING  en M voor MATHEMATICS. Onze 
samenleving heeft mensen nodig met een STEM-profiel;  mensen met een 
neus voor wiskunde, exacte wetenschappen, ingenieurswetenschappen, tech-
niek en technologie. Willen we als samenleving de uitdagingen waarvoor we 
nu staan - energie, milieu, mobiliteit, voeding, vergrijzing – aangaan, dan heb-
ben we mensen nodig die gepassioneerd zijn door techniek, technologie en 
wetenschappen. Stemberoepen zijn DE beroepen van de toekomst.  Ik wens 
alle leerlingen en studenten veel succes toe voor het komende studiejaar!

In de loop van september gingen we in verschillende Oosterzeelse scholen 
van start met de automatische registratie van de voor- en naschoolse opvang. 
Hopelijk kunnen we het systeem zonder al te veel kinderziektes invoeren en 
zo de administratiee papierberg beperken. Sinds 1 september hebben onze 
afdelingen van het gemeentelijk onderwijs met Krista Everaert een nieuwe di-
rectie. Het bestuur bedankt afscheidnemend directeur Berdhy Ysebaert voor 
zijn jarenlange inzet en wenst hem graag veel succes in zijn nieuwe levens fase.

Nu we weer functioneren in het dagelijkse ritme kunnen we tijd maken voor 
cultuur: een absolute must om de dagelijkse routine te doorbreken, nieuwe en 
verrassende ideeën op te doen of ons gewoon te kunnen ontspannen. Wil je op 
de hoogte blijven van het culturele aanbod? Bezoek dan www.gcdekluize.be 
en je zal merken dat het aanbod sterk gevarieerd is en dat er voor elk wat wils 
op het programma staat. De activiteiten van ons verenigingsleven vind je dan 
weer op www.oosterzele.be. 

Reserveer tijdig je tickets voor de voorstellingen via www.gcdekluize.be of bij 
de organiserende culturele verenigingen.

Ik hoop u dit najaar op een of andere gelegenheid te mogen ontmoeten. Tot 
dan!

Marleen Verdonck, 
schepen voor Onderwijs, Cultuur, Erfgoed,  
Senioren, Gezins- en kinderopvangbeleid

Terug aan de slag
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Help mee bijenlevens te redden  
haal je gratis krokusbollen af
De actie verbijsterende bijen voor de Oost-Vlaamse inwo-
ners gooit het dit jaar over een andere boeg. De Provin-
cie Oost-Vlaanderen vraagt nog steeds de inzet van de 
inwoners om het bijenbestand te helpen. Niet meer door 
het inzaaien van een specifiek bloemenmengsel in het 
voorjaar, maar wel door krokusbollen te planten in het 
najaar (oktober tot december). 

Krokussen zijn vaak de eerste bloeiende planten in het 
voorjaar. Ze kunnen hiermee de eerste voedselbron (nec-
tar en stuifmeel) vormen voor bijenvolken en solitaire 
bijen die de winter doorkwamen. Krokusbollen moeten 
maar één keer aangeplant worden. De jaren nadien ko-
men ze vanzelf terug. Jaar na jaar komen er ook meer 
bloemen bij. 

Heb je een tuin of een plantenbak? Dan kan ook jij de 
bijen en andere nectarminnende insecten in het vroege 
voorjaar extra nectar aanbieden door krokusbollen te 
planten. In samenwerking met 56 Oost-Vlaamse steden 
en gemeenten verdeelt de Provincie 19 000 gratis zakjes 
krokusbollen. In een zakje zitten vijf krokussen. 
Oosterzele doet mee! Je kan de zakjes krokusbollen af-
halen in het gemeentehuis (Dorp 1) op woensdag 8 ok-

tober 2014 van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. 
Let wel, dit is geldig zolang de voorraad strekt. Het is niet 
mogelijk zakjes te reserveren; één zakje per persoon/
adres.
Meer informatie op ww.oost-vlaanderen.be/bijen  
of www.oosterzele.be

Bloemenweide met ‘bij-bedoeling’ op de begraaf-
plaats van Scheldewindeke

De laatste tijd hebben wilde bijen en honingbijen het 
steeds moeilijker om te overleven. Gelukkig kunnen we 
ze een handje helpen door bloemen en planten die bijen 
en andere nectarminnende insecten verwennen met veel 
stuifmeel en nectar als voedsel in te zaaien. 

Op de begraafplaats van Scheldewindeke is een deel van 
het terrein ingezaaid met zo’n bloemenmengsel. Deze 
bloemenweide is niet enkel een voedselbron voor bijen 
en insecten, maar is ook mooi om te zien en onderhouds-
vriendelijk. 

Midden in de bloemenzee kan je nu ook een bijenhotel 
ontdekken. In dit bijenhotel vinden solitaire bijen een 
plaatsje om hun eitjes te leggen. Bij hun eitjes stoppen 
ze ook een pakketje stuifmeel. Dat stuifmeel is de voed-
selbron voor de larven die uit de eitjes komen. Wanneer 
het gaatje gevuld is met eitjes en stuifmeel, maakt de bij 
het dicht. In het voorjaar vliegen de jonge bijen uit en 
gaan ook zij op zoek naar stuifmeel en nectar om zich te 
voeden.

Solitaire bijen kunnen NIET steken en zijn helemaal niet 
gevaarlijk. Toch zijn zij zeer belangrijk voor de bestui-
ving van bloemen, planten en landbouwgewassen. Het is 
dus de moeite waard om ze een handje te helpen.
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Op 11 oktober wordt al voor de 19de keer ‘Nacht van de 
Duisternis’ georganiseerd. Tijdens deze nacht doven ver-
schillende gemeenten de openbare verlichting en kun-
nen inwoners proeven van de rust en gezelligheid van 
een donkere nacht.

Met deze jaarlijkse campagne zetten Bond Beter Leefmi-
lieu, Preventie Lichthinder en de Werkgroep Lichthinder 
de impact van lichtvervuiling in de kijker.
Er wordt immers te veel en vaak ook verkeerd verlicht. 
We kunnen best met minder verlichting, zonder daar-
bij aan veiligheid in te boeten. Bovendien wordt in veel 
gevallen de verlichting nutteloos recht naar boven de 
hemel in gestraald. De gevolgen zijn navenant: te veel 
nachtelijke verlichting leidt tot slaapgebrek en tot ge-
zondheidsproblemen bij mensen. Maar ook het bioritme 
van planten en dieren lijdt eronder. Bovendien is een te 
fel verlichte nacht ook een enorme energieverspilling.

Ook in Oosterzele ‘duistere nachten’
Onze gemeente neemt dit jaar deel aan deze actie, maar 
dan in een ‘extra large’-versie. We doven de straatver-

lichting in het centrum van iedere deelgemeente. Het 
licht gaat uit gedurende de nacht van de duisternis, maar 
ook de avond ervoor en de avond erna - dus tijdens het 
volledige weekend - van vrijdagavond 10 oktober tot 
en met zondagavond 12 oktober.
In onderstaande straten zal dat weekend geen open-
bare verlichting branden.

• Oosterzele: deel Windekekouter, Kouterweg,  
Dorp, Kerkplein, Groenweg, Keiberg

• Gijzenzele: Schoolstraat, Gijzenzelestraat,  
Brielstraat, Kerstraat, Sint-Bavoplein

• Moortsele: Sint-Antoniusplein, Vijverstraat,  
Moortselestraat, Rollebaan, deel Kloosterstraat

• Scheldewindeke: deel Pastoor De Vosstraat,  
Marktplein, Pelgrim, Dreef, Markt, Marktwegel,  
Stationsstraat

• Balegem: Balegemstraat, Kattenberg,  
Pastoor De Vosstraat

• Landskouter: Rooberg, Bakkerstraat,  
Schildershoek, Stuivenberg, stukje Lembergestraat 

Nacht van de Duisternis
Proef de donkerste nacht van het jaar

11 oktober 2014

Weekend van de duisternis 
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Een donker centrum is een totaal andere beleving dan 
royaal verlichte straten. Onze ogen gaan open in het don-
ker! 

Waarom deze actie?
Anders dan in de buurlanden wordt er bij ons kwistig 
verlicht. Op enkele tientallen jaren tijd heeft men van 
Vlaanderen een helverlichte kerstboom gemaakt. Vlaan-
deren is ’s nachts vanuit de ruimte het best zichtbare 
plekje ter wereld! Is dit wel nodig? Kunnen we dat al-
lemaal blijven betalen? Zo’n overdadige verlichting vreet 
enorm veel energie en ondertussen weten we dat we 
het best zuinig omspringen met die energiebronnen. 
Zo’n bestedingsgedrag heeft ook veel te maken met de 
klimaatverandering. Niemand twijfelt er nog aan dat die 
moet tegengegaan worden. De conclusies van de nieuwe 
VN-klimaatanalyse klinken prangender dan ooit. De at-
mosfeer en de oceanen warmen op, de graanproductie 
neemt af, de watercycli en sneeuw- en regenval worden 
verstoord, ijsplaten smelten en er komen steeds meer 

hittegolven en overstromingen voor door een hogere 
zeespiegel of extreme regenval. Daarbovenop komt in  
eigen land nog de mogelijkheid bij dat gemeenten wor-
den afgeschakeld van het elektriciteitsnet 

Zuinig omspringen met energie is dus geen overdadige 
luxe. De focus kan beter gaan naar de bevoorrading van 
de huizen en de belangrijke en noodzakelijke functies.

Zuinig omspringen met energie in tijden van mogelijke 
energieschaarste – zoals je vermoedelijk wel vernam in 
de media - is geen overdadige luxe. De focus kan beter 
gaan naar de bevoorrading van de huizen en de essen-
tiële functies. Het gemeentebestuur Oosterzele verleent 
zijn volledige medewerking aan de Provincie Oost-
Vlaanderen, die instaat voor de verdere communicatie 
en coördinatie in het geval van een eventuele afkoppe-
ling. Oosterzele zal zijn inwoners verder informeren via 
dit magazine, website, lichtkranten en de pers.

Algemene  
elektriciteitspanne?
Er is slechts een heel kleine kans dat de 
gemeente Oosterzele deze winter afgeschakeld 
zal worden van het elektriciteitsnet. Als het 
gebeurt, zal het slechts voor een beperkt aantal 
uren zijn tijdens het ‘piekverbruik’, vermoedelijk 
in de vroege avond. 

Toch neemt de Gemeente alle nodige maatregelen 
zodat iedereen die het nodig heeft, geholpen 
kan worden. Uiteraard heeft iedere inwoner 
en elk bedrijf ook de verantwoordelijkheid om 
vooruitziend te zijn. Wie zich in een speciale 
positie bevindt, waar een elektriciteits-
panne voor problemen kan zorgen, neemt het 
best zo snel mogelijk contact op met duur-
zaamheidsambtenaar Hilde Van Hecke via  
hilde.vanhecke@oosterzele.be - tel. 09 363 99 36. 
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Sportnieuws uit Oosterzele
Kevin Van Hoovels werd na Sven Nys 
tweede in het Belgisch Kampioenschap 
Mountainbike. Hij eindigde begin sep-
tember ook als 25ste op het WK moun-
tainbiken.

Justien Grillet werd geselecteerd voor 
de Europese atletiekkampioenschappen 
in Zürich. Ze maakte deel uit van het Bel-
gisch aflossingsteam 4 x 400m dames.

Katrijn De Clercq werd op 3 augustus 
Belgisch Kampioene tijdrijden bij de 
aspiranten 12 jaar in het Henegouwse 
Grandglise.

Op zaterdag 2 en dinsdag 5 augustus 
zette Nele Hillewaere haar 5de en 6de 
Belgisch record op de tabellen gezet bij 
de masters: 800 m outdoor in Ninove op 
2’28”25 en 1 500 m outdoor in  Vlierzele 
(Oordegem) op 5’00”39.

Geen premies meer voor  
hemelwaterinstallaties en 
infiltratievoorzieningen
Sinds 1 september kent de Gemeente Oosterzele geen 
premies meer toe voor hemelwaterinstallaties en infiltra-
tievoorzieningen. Die beslissing werd genomen wegens 
het stopzetten van de samenwerkingsovereenkomst met 
de Vlaamse overheid. Bovendien legt de nieuwe geweste-
lijke stedenbouwkundige verordening van 2013 een ver-
plichting op tot het bouwen van infiltratievoorzieningen 
bij nieuwbouw of herbouw en verstrengt de verplichting 
tot het plaatsen van een hemelwaterput. De nieuwe veror-
dening maakt het plaatsen van hemelwaterinstallaties en 
het aanleggen van infiltratievoorzieningen voor de mees-
te kavels wettelijk verplicht zodat het toekennen van sub-
sidies niet langer wenselijk is. De Mina-raad adviseerde 
deze maatregel positief.

Hulplijn  
voor vragen over geweld 
1712 is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft 
over geweld, misbruik en kindermishandeling.

Maak je zelf geweld mee? Ben je bezorgd om iemand an-
ders? Zit je met een vermoeden van geweld? Heb je ooit 
geweld meegemaakt en zit het je nog altijd dwars?
Ben je bang dat je soms je zelfbeheersing kwijt raakt en 
iemand ongewenst pijn doet? Doe je mee met een groep 
pesters en voel je je daar schuldig over?

Neem dan gratis en anoniem contact met 1712;  
telefonisch of via www.1712.be.

Soms kan het moeilijk zijn om je verhaal te vertellen. 
Misschien lukt het dan beter om een aantal dingen op 
te schrijven. Een e-mail sturen kan wanneer je dat wil, 
24/24. Gratis en anoniem. Je kan je verhaal vertellen, 
advies of hulp vragen.  Je  blijft altijd zelf bepalen wat je 
nodig hebt. Via de website www.1712.be kan je een mail 
versturen.

Het nummer is bereikbaar elke werk dag, van 9 tot 17 uur. 
Het gesprek is discreet: jouw oproep naar 1712 verschijnt 
niet op de telefoonrekening en je hoeft niet te zeggen wie 
je bent. 

Ervaren hulpverleners van de centra voor algemeen wel-
zijnswerk (CAW) en de vertrouwenscentra kindermis-
handeling (VK) staan je bij. Ze geven je informatie en ad-
vies of verwijzen je door naar verdere hulp.

Gratis shuttlebus brengt je 
naar Houtem jaarmarkt
I.s.m. de Gemeente Sint-Lievens-Houtem, de provincie 
Oost-Vlaanderen en Sylvae Tours, zullen er voor Houtem 
Jaarmarkt op woensdag 12 november shuttlebusjes  in-
gelegd worden vanuit Oosterzele, Herzele en Zottegem. 
Tweemaal per uur zal er per gemeente een busje tot het 
begin van de marktzone rijden. Meer info over de rijtijden 
vind je binnenkort op www.oosterzele.be of op de site van 
de jaarmarkt http://blog.houtemjaarmarkt.be/

In Oosterzele organiseren we de opstapplaatsen op de 
parking van sporthal De Kluize. Daar kan je eenvoudig en 
comfortabel je wagen of fiets parkeren en zonder zorgen 
van de jaarmarkt genieten. Het vervoer is 
gratis.

KORTJES

6 www.oosterzele.be
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Molenaar worden,  
iets voor jou?
Het molenaarsambacht vereist heel wat stielkennis. Mo-
lenaars moeten een wel eens schuddende en krakende 
molen in uiteenlopende weersomstandigheden veilig 
kunnen bedienen en zelf wat kleine onderhoudswerken 
kunnen verrichten. Wie interesse heeft om daartoe een 
opleiding te volgen, kan dat vanaf zaterdag 18 oktober tot 
maart 2015 doen. 

Voor meer info kan je de folder raadplegen  
op www.oosterzele.be.

Nieuws uit de Gemeentelijke 
Raad voor Lokale Economie
Op donderdag 25 september orga-
niseert de GRLE om 19.30  uur een 
infoavond over het project ‘commer-
ciële inspiratie vanuit de Gemeente 
Oosterzele en Unizo-Wes (Werkgele-
genheid en sociale economie).  De Oosterzeelse zelfstan-
digen krijgen tijdens deze thema-avond informatie over 
drie lopende subsidieprojecten vanuit de Provincie  die 
als doel hebben de lokale economie te versterken nl.: 
een digitale klantenkaart i.s.m. GRLE, organiseren van 
een shoppingavond in combinatie met een driving din-
ner (i.s.m. Unizo land van Rhode) en het ontwikkelen en 
lanceren van een ‘fit en gezond verpakkingsdoos’ i.s.m. 
vzw AZOs in het kader van een totaal project (fit en ge-
zond met en voor zelfstandige ondernemers en hun me-
dewerkers). Een coach voor commerciële inspiratie zal 
ondernemers informeren over de mogelijkheid om op ei-
gen bedrijfsniveau/winkel/handelszaak/… te kijken wat 
de rol van hun zaak is in de toekomst. De Gemeente en 
GRLE ondersteunen dit project. 

Dag van de klant op zaterdag 27 september: ga die dag 
bij de lokale handelaar je boodschappen doen en ontvang 
bij de deelnemende handelaars aan deze GRLE-actie een 
reukkaarsje. Het overzicht van deelnemende handelaars 
is vanaf begin september te raadplegen op www.grle.be

Donderdag 16  oktober vindt om 19 uur in GC De Kluize 
een netwerkevent en infoavond plaats, georganiseerd 
i.s.m. vzw AZOs (Ambachtelijke Zones Oosterzele), Unizo 
Land van Rhode en Lokale Economie Melle(LEM). Alle 
zelfstandigen, ondernemers, vrije beroepers, KMO-ers 
zijn hiervoor uitgenodigd. Gastspreker is Eva Van Hoor-
de, kabinetschef bij de federale minister van Werk. Pablo 
Fernandez Alonse – een regionale dienstverlener – geeft 
een woordje uitleg bij de mogelijkheden tot subsidietoe-

kenning voor KMO’s. Afsluitend is er een debat met Unizo 
gedelegeerd bestuurde Karel Van Eetvelt. Ontvangst met 
een receptie met hapjes, uitgebreid warm/koud-, en des-
serten buffet. Kostprijs : 25 euro

Inschrijven voor beide avonden bij de voorzitter van de 
GRLE: hugo.verstraeten@hetzoeteke.be  
0471 36 35 34

Eenrichtingverkeer  
omleiding Moortsele
N.a.v. de langdurende werken in Moortsele gel-
den daar tijdelijke verkeersregels, waaronder 
het instellen van eenrichtingsverkeer. De politie 
zal extra toezicht houden en proces-verbaal op-
maken wanneer er overtredingen  vast  gesteld 
wor den. Er is eenrichtingsverkeer  in  Droog  hout 
voor het verkeer dat van Moortsele naar Schel-
dewindeke gaat. In Hoek ter Hulst is het verkeer 
richting Bakkerstraat toegestaan; in Schellartweg 
is verkeer richting Moortselestraat verboden. 

Meer info: departement Infrastructuur – Henky 
Martens via henky.martens@oosterzele.be
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Bedankt aan de monitoren van de  
speelpleinwerking, de swap en grabbelpas 
Het was een zeer geslaagde zo-
mer op speelpleinwerking Krie-
belplezier Oosterzele. Opnieuw 
kwamen heel wat kinderen hun 
dagelijkse portie kriebels en ple-
zier beleven op het speelplein. 
Dat is natuurlijk onmogelijk zon-
der de vele vrijwilligers, onze 
monitoren. Daarom via deze weg 
een dikke ‘merci’ aan alle monito-
ren die hun steentje hebben bij-
gedragen!

Bedankt 
Voor wie je bent
Voor alles wat je doet
Altijd recht uit je hart
Nooit omdat het moet

Koffie + ‘Religieus  
geweld bij joden,  
christenen en moslims’
Maandag 10 november van 14 tot 
15.30 uur in de bib 

Christelijke auteurs reduceren de 
kruistochten graag tot een verve-
lende voetnoot bij de overwegend 
vreedzame verspreiding van het 
christendom. Arabische en islamiti-
sche auteurs denken daar echter an-
ders over. Die zien in elke Westerse 
soldaat in het Midden-Oosten nog al-
tijd een verdoken kruisvaarder. Hoe 
dan ook, het Westen is nog altijd de 
meest bewapende regio ter wereld 
en voerde de voorbije tien jaar oor-
logen in Afghanistan, Irak, Libië en 
Mali, terwijl de Russen in Tsjetsjenië 
vochten. Niet omgekeerd. Tegelijk 
heeft het religieus geweld onder 
joden, christenen en moslims nog 
niets van zijn middeleeuwse kracht 
ingeboet, zeker niet in en rond Jeru-
zalem, al dertig eeuwen lang de na-
vel van de monotheïstische wereld.
Door Mark Heirman, polemoloog en 
cultuurfilosoof

Lezing: Stefan Hertmans over Oorlog en Terpentijn 
Donderdag 6 november van 20 tot 21.30 uur in de bib 

Toegang: 5 euro – kaarten te verkrijgen in de bib

Stefan Hertmans is auteur van een omvangrijk literair en es-
sayistisch oeuvre, waarvoor hij zowel in binnen- als buiten-
land werd onderscheiden. Hij publiceerde poëzie, romans, 
essays, theaterteksten, kortverhalen en een handboek over 
kunstagogiek.

In de bib komt Stefan Hertmans vertellen over het leven en 
het lijden van de frontsoldaten in de loopgraven van de Grote 
Oorlog. Hertmans schreef een prachtig relaas op basis van 
aantekeningen van zijn grootvader Urbain Martien, die vier 
jaar leefde en overleefde in de loopgraven aan de IJzer in Zuid-

west-Vlaanderen. Dat alles valt te lezen in de bestseller Oorlog en Terpentijn, inmid-
dels bekroond en alom geprezen.

Vrije tijd
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Gezocht: mentors  
voor CoderDojo Oosterzele

Heb je een passie voor ICT en wat didac-
tische vaardigheden? Help mee jongeren 
inspireren en leren programmeren! Coder-
Dojo is een non-profitbeweging die wereld-
wijd gratis bijeenkomsten organiseert voor 
jongeren van 7 tot 18 jaar om te leren pro-
grammeren. 

Op die zogenaamde ‘Dojo’s’ leren jongens en 
meisjes programmeren, websites maken, apps 
en spelletjes ontwikkelen, … Ze ontmoeten ge-
lijkgestemde deelnemers en laten elkaar zien 
waaraan ze gewerkt hebben. CoderDojo maakt 
van ontwikkelen en programmeren een super-
leuke, keigezellige en megatoffe leererva-
ring.

CoderDojo startte in 2011 in Ierland en onder-
tussen worden er Dojo’s georganiseerd over de 
hele wereld. Ook de bib van Oosterzele wil 
graag een Dojo opzetten, en is daarom op zoek 
naar mentors met voldoende ICT-kennis en de 
juiste drive om jongeren te coachen.

Interesse? Neem contact op met bibliothe-
caris, Filiep Van Grembergen via 09 362 81 17  
of filiep.vangrembergen@oosterzele.be 

Meer info over CoderDojo:  
www.coderdojobelgium.be

in 9 Oost-Vlaamse openbare bibliotheken
door TcollectiefvertelT

vertellingen voor volwassenen

rookpluimen
verhalen van de vlakte

Meer info op: www.oost-vlaanderen.be/regiovertelsessies
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Een project van:            Met medewerking van:

Regiovertelsessie ‘Rookpluimen –  
verhalen van de vlakte’ 
Maandag 13 oktober van 14 tot 16 uur in de bib 

Laat je deze herfst meevoeren op de wind die uit het 
wilde Westen waait en stap binnen in een wereld vol 
wijze verhalen van vuur, water, aarde en lucht. Verdrijf 
de boze geesten en luister naar de oeroude tradities van 
de Indianen. Ontsluier de mysteries van oude sjamanen, 
verdrijf je eenzaamheid op de prairie en vang je dromen 
in een land waar een rode zon aan de horizon staat.

De breimoeders druk in de weer in de bib!
Knuffels, sjaals, mutsen, sokken, …  de Breimoeders breien nu ook voor het 
OCMW Oosterzele en leveren knuffels aan de kinderafdeling van het AZ 
Sint-Lucas in Gent.
Tijdens de crea-namiddag in oktober werken ze met vilt en maken ze eigen 
kerstballen.  Oproep: Wil je ook graag inktvisjes haken voor couveusekind-
jes? Kom dan naar het Breisalon. De breimoeders van de bib zullen je zéér 
graag helpen bij deze goeie daad. Tot binnenkort!

Breisalon: elke 3de woensdag van de maand, van 15 tot 17 uur.
Brei-permanentie: elke 1ste woensdag van de maand, van 15 tot 16 uur.
Crea-namiddag: elke laatste donderdag van de maand, van 13.30 tot 16 uur.
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Bezoek aan de boekenbeurs in Antwerpen
Wie gaat mee met de bib naar de boekenbeurs 
in Antwerpen? Afspraak op 1 november om  
12 uur op de Markt in Scheldewindeke.  
Terug om 18 uur. 

All-in formule: bus + ticket aan 10 euro per persoon.  
Graag vooraf inschrijven in de bib. 
Organisatie: Route 42

‘De Groote Oorlogsroute’  
in de bibliotheken van Route 42
In augustus 2014 was het een eeuw 
geleden dat de Eerste Wereldoorlog 
uitbrak. De herdenking van deze 
frappante mijlpaal uit de wereldge-
schiedenis is volop aan de gang. De 
bibliotheek is een plaats bij uitstek 
om zich te verdiepen in de historie 
van WOI: de collectie herbergt talrij-
ke naslagwerken over de Grote Oor-
log, ook met een regionale invals-
hoek. Route 42 - de vereniging van 
bibliotheken langs de N42 - zorgt 
voor een extra invalshoek: vanaf 
september start de rondreizende 
tentoonstelling De Groote Oorlogs-
Route. Op een groot aanraakscherm 
kan de gebruiker grasduinen door-
heen markante oorlogsverhalen uit 
onze streek, toegelicht met tekst en 
beelden. Verder worden de activi-
teiten rond de herdenking in onze 
streek in beeld gebracht via een 
koppeling naar de UIT-databank. 
Ten slotte worden ook werken uit 
de collectie gelicht die in de bib te 
vinden zijn.

De tentoonstelling is achtereen-
volgens te bezichtigen in de biblio-
theken van Geraardsbergen (sep-
tember), OOSTERZELE (oktober), 
Lierde (november), Sint-Lievens-
Houtem (december), Herzele (janu-
ari) en Zottegem (februari). 

Naast het digitale luik wordt ook 
een beknopte fysische tentoonstel-
ling aangeboden. Deze tentoonstel-
ling is gericht naar de jeugd en legt 
aan de hand van tekst en fotomate-
riaal enkele begrippen van WOI uit. 

Dit project kwam tot stand met steun 
van Provincie Oost-Vlaanderen en in 
samenwerking met het multimedia-
bedrijf Thinkertouch.

Passie delen in de bib
Mensen delen bijna alles tegen-
woordig. Er bestaan ondertussen 
al veel initiatieven voor mensen 
die willen delen. Freecycling-
groepen op Facebook, Cambio 
autodelen, websites waar maal-
tijden worden gedeeld, … noem 
maar op.

Delen zit in de genen van de biblio-
theek. Al sinds de mens het schrift 
ontwikkelde, wordt kennis via boe-
ken gedeeld via de bib. Tijd voor 
een volgende stap: de bib als dé plek 
waar mensen hun persoonlijke ken-
nis delen. En kennis delen doe je pas 
echt graag, als je ergens door gepas-
sioneerd bent.

We roepen dan ook op om jouw 
kennis en vooral jouw passie te ko-
men delen in de bib. Iedereen kan 
zich kandidaat stellen en wij zullen 
de deuren graag openen om jou en 
jouw publiek te ontvangen.

Voor meer informatie over dit 
initiatief kan je contact opnemen 
met Filiep Van Grembergen op het 
nr. 09 362 81 17 of filiep.vangrem-
bergen@oosterzele.be .
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Vorming in de bib – inschrijven in de  
bibliotheek of  Vormingplus 

Op stap met de tabletcomputer 
(Mediaproject Route 42)

De tabletcomputer, een super mobiel toestel? Laat ons 
dat maar even in de praktijk testen. We maken een vir-
tuele uitstap en gebruiken de iPad om onze trip voor te 
bereiden en om ons onderweg bij te staan. Wat hebben 
routeplanners, apps, treinplanners, … ons te bieden? De 
bibliotheek voorziet een tabletcomputer om mee te oe-
fenen.

maandag 27 en dinsdag 28 oktober,  
telkens van 13.30 tot 16 uur
20 euro/4 euro - begeleiding door Wouter Eyckerman
i.s.m. Route 42 & Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Inschrijven via Vormingplus (054 41 48 02 of www.
vormingplus-vlad.be) - code 14141OZ

Muziek op je iPad  
(Mediaproject Route 42) - Van iTunes tot Spotify

Ontdek tijdens deze lessen hoe je muziek kan beluiste-
ren en beheren op je iPad. Je maakt kennis met de bedie-
ning van iTunes, je gaat aan de slag met een paar toffe 
apps en je komt meer te weten over streaming audio en 
internetradio. Klinkt dit als Chinees? Geen probleem, tij-
dens de cursus leggen we alles duidelijk uit. We voorzien 
een iPad voor wie er nog geen heeft.

dinsdag 28 en donderdag 30 oktober van 9.30 tot 12 uur
20 euro/4 euro - begeleiding door Liliana Carrillo
i.s.m. Route 42 & Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Inschrijven via Vormingplus (054 41 48 02 of  
www.vormingplus-vlad.be) - code 14146OZ

Omgaan met je hooggevoelig kind

Deze cursus is bedoeld voor mama’s en papa’s 
van hooggevoelige kinderen in het kleuter- en 
basisonderwijs. We werken rond opvoedingstips, 
inzichten en vaardigheden voor een evenwichti-
ger gezinsleven. Van de cursisten vragen we een 
basiskennis via een lezing, boek of website rond 
omgaan met hooggevoelige kinderen.

dinsdagavonden 7, 14 en 21 oktober van 19.30 tot 
22 uur 
46,5 euro (kortingstarief: 34,5 euro/23 euro)
Code: 14170
i.s.m. HSP Vlaanderen, Vormingplus Gent-Eeklo

Het volledige vormingsaanbod kan je raadplegen op 
www.biboosterzele.be. Inschrijvingen en informatie: 
Vormingplus Gent-Eeklo - Reigerstraat 8, 9000 Gent – 
tel. 09 224 22 65- info.gent.eeklo@vormingplus.be - 
www.vormingplusgent-eeklo.be -
IBAN: BE40 0014 2764 2663
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Het volledige vormingsaanbod kan je raadplegen op 
www.biboosterzele.be. Inschrijvingen en informatie: 
Vormingplus Gent-Eeklo - Reigerstraat 8, 9000 Gent – 
tel. 09 224 22 65- info.gent.eeklo@vormingplus.be - 
www.vormingplusgent-eeklo.be -
IBAN: BE40 0014 2764 2663

Repair Café: hoe begin je eraan? 
(Patrick Pede)

Repair Cafés schieten als paddenstoelen uit de grond. En 
terecht. Want we kopen ons te pletter aan nieuwe spul-
len en gooien de oude met een klein defect probleemloos 
weg. In een Repair Café herstellen we stoelen met een 
manke poot, een haperende cd-speler of een wollen trui 
met een gaatje. Maar hoe start je een Repair Café? Pa-
trick Pede heeft ervaring in Sint-Niklaas en leert je aan 
de hand van een draaiboek wat je moet voorzien.

zaterdagvoormiddag 18 oktober van 10 tot 12.30 uur
Gratis, wel vooraf inschrijven!
Code: VVV155
i.s.m. Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen, Vorming-
plus Gent-Eeklo en de gemeentelijke Milieudienst.

Hoe zeg ik het?  
(Helena Verhaeghe) i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo

Hoe vertel ik de ander wat ik wil? Hoe zorg ik ervoor dat 
ik duidelijk overkom? Wat doe ik als de ander mij niet 
begrijpt? We bekijken wat er gebeurt als mensen met el-
kaar spreken: wat is een goed gesprek? Hoe komt het dat 
er misverstanden ontstaan? In deze cursus leer je hoe je 
duidelijk je mening kunt zeggen. Meebrengen: schrijfge-
rief en papier.

dinsdagavonden 4, 18 november en 2 december van 
19.30 tot 22 uur
39 euro (kortingstarief: 29,5 euro/19,5 euro)
Code: 14168

De vzw-wetgeving in een notendop 
(Linda T’Kindt)

Je leert de grote lijnen kennen van de huidige wetgeving 
op de vzw. Waarom is het zinvol een vzw op te richten? 
Wat is het verschil met een feitelijke vereniging? We be-
spreken de samenstelling en de taken van de algemene 
vergadering en van de raad van bestuur. We buigen ons 
over de statuten, over de rechten en plichten van be-
stuurders, over de procedures voor publicatie, neerleg-
ging en andere administratieve verplichtingen.

woensdagavonden 1 en 8 oktober van 19.30 tot 22 uur 
Janes Antonissen
14 euro (kortingstarief: 10 euro/7 euro)
Code: VVV145
i.s.m. Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen, dienst Kind 
& Jeugd, Vormingplus Gent-Eeklo

Vorming in de bib – inschrijven in de  
bibliotheek of  Vormingplus

Activiteiten in herfst- en kerstvakantie: inschrijven op 3 oktober

Tijdens komende herfstvakantie zijn er opnieuw 
sportkampen en grabbelpasactiviteiten. Inschrijven 
hiervoor kan vanaf de inschrijvingsdag op vrijdag-
avond 3 oktober van 19 tot 20 uur in het gemeente-
huis. Na de inschrijvingsdag kan je inschrijven bij de 
diensten Kind &  Jeugd en Sport in de sporthal tijdens 
de gewone openingsuren.

Het Vinkemolentje is tijdens de herfst- en kerstva-
kantie geopend:
- van maandag 27 oktober tot en met vrijdag  

31 oktober
- van maandag 22 december tot en met woensdag 

24 december (op woensdag tot 13 uur)

- van maandag 29 december tot en met woensdag 
31 december (op woensdag tot 13 uur)

De uiterste inschrijfdata voor het Vinkemolentje zijn:
- maandag 13 oktober voor de herfstvakantie
- maandag 8 december voor de kerstvakantie

Na deze data kan je nog inschrijven voor de dagdelen 
die niet volzet zijn.

Meer info? Blader eens door onze 
vrijetijdsbrochure! Je vindt ze in 
het gemeentehuis, de sporthal, GC 
De Kluize en de  bibliotheek of op 
www.oosterzele.be.
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Dag van de jeugdbeweging
Op 17 oktober zal je het in Vlaanderen zien wemelen 
van scoutshemden, chirorokjes, KSA-sjaaltjes, … want op 
deze dag trekken alle leden en leiding van de jeugdbewe-
gingen hun uniform aan! Oosterzele telt zes actieve, en-
thousiaste en kleurrijke jeugdbewegingen! Ook in onze 
gemeente zal deze dag duidelijk zichtbaar zijn! Trek 
massaal jullie uniform aan en kleur je school, werk, de 
trein, de straat, … De jeugdraad organiseert in Den Amb8 
de Nacht van de jeugdbeweging. Vanaf 21 uur is iedereen 
er welkom voor een spetterende, onvergetelijke fuif! 

Uitstap Planckendaal was succes
Op 12 augustus trokken we met een hele bende grab-
belpassertjes naar Planckendael. Het blijkt dat vele kin-
deren van dieren houden, want de bus zat helemaal vol 
met kinderen en hun begeleiders. De kinderen amuseer-
den zich opperbest in het ruime dierenpark; olifant Kai-
Mook en de pinguïns hoorden bij de favorieten.

Gemeente en OCMW sloegen de handen in elkaar en 
maakten werk van socio-culturele participatie. Zo kre-
gen alle kinderen van Oosterzele de kans om mee te 
gaan. In de toekomst hopen we deze samenwerking op 
regelmatige basis verder te zetten.

Bouwadvies op Bouw- en Immosalon 
(BIS) in Gent
Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Oost-Vlaan-
deren is van 4 tot 12 oktober te vinden op de BIS-beurs 
en biedt gratis sessies bouwadvies aan. Kom langs voor 
onafhankelijk advies over energiezuinig bouwen, aan-
pak van renovatie, verbeteren van comfort, ventilatie& 
verwarmingssysteem, materialen, … Breng je plannen 
gerust mee! Dit advies is persoonlijk en duurt twintig 
minuten. Een afspraak maken kan via www.bisbeurs.be 
> bezoeken >advies@bis> duurzaam wonen en bouwen. 

Het zal dit jaar de derde keer zijn dat we ons krachten 
verenigen met deze van het West-Vlaamse Steunpunt 
duurzaam Wonen en Bouwen. Wij zijn partners van bis 
en vindt ons in hal 1.

Waar en wanneer?
• zaterdag 4 - zondag 12 oktober 2014
• in de hallen van Flanders Expo
• jaarlijks ruim 80 000 bezoekers
• 480 exposanten



REMEMBRANCE 1914 – 2014
De traditionele herdenking van Wapenstilstand wordt in dit bijzondere jaar 2014 een heuse tweedaagse. De 
Geschiedkundige Kring Windeke in de WereldOOrlogen (WWOO) en KMV Voor God en Vlaanderland brengen 
i.s.m. Gemeente Oosterzele en de Nationale Strijdersbond van Oosterzele op 10 november hulde aan pastoor 
Wackens en de Schotse piloot Lightbody. Op 11 november vindt de traditionele herdenking van Wapenstil-
stand plaats.

PROGRAMMA
10 november
• 15 uur op het Marktplein van Scheldewindeke: onthulling van de herdenkingsborden voor pastoor Carolus Con-

stant Wackens en Luitenant John Douglas Lightbody, met muzikale begeleiding van de Koninklijke Muziekvereni-
ging Voor God en Vlaanderland en een delegatie van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. De aanwezige 
schoolkinderen zullen als afsluiter van hun scholenproject hun zelfgemaakte vredesduiven een plaats geven rond 
de gedenksteen voor de gesneuvelde soldaten van Scheldewindeke in WOI en WOII. Toegang: gratis - Bij slecht 
weer vindt de plechtigheid plaats in de Sint-Kristoffelkerk.

• 20 uur in GC De Kluize: Remembrance Concert door het Guards Association Wind Quintet in combinatie met een 
dansshow van de Vlaams Caledonische Society. Als gastspreker verwelkomen we Dominiek Dendooven - historicus 
en sinds 1998 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het In Flanders Fields Museum in Ieper. Dit wordt 
een bijzondere en sfeervolle herdenkingsavond. Toegang: 10 euro

Contact: Wim Keppens - Stationsstraat 91 in Scheldewindeke – 09 362 85 49 of 0496 57 32 16

11 november - officiële herdenking van Wapenstilstand opgeluisterd door KMV Voor God en Vlaanderland en 
de internationale Militaire Band Household Division Musician Association Band (UK)
• 9.30 uur: vertrek van de stoet aan het station van Scheldewindeke
• 10 uur: herdenkingsplechtigheid in de Sint-Kristoffelkerk
• 10.45 uur: hulde aan de gesneuvelden, oorlogsslachtoffers en oud-strijders aan het monument
• 11 uur: Last Post - twee minuten stilte – The Valley door ex-Guard Jim Simpson. Na de plechtigheid is er een recep-

tie in parochiezaal De Rots

Iedereen is van harte welkom. Deelname aan de herdenking op 11 november is gratis maar gelieve voor 8 novem-
ber je aanwezigheid te bevestigen via 09 363 83 30 of cultuur@@oosterzele.be 
Als eerbetoon aan alle oorlogsslachtoffers wordt gevraagd om tijdens deze twee dagen de huizen in Oosterzele te 
bevlaggen.

14 www.oosterzele.be
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Corpus Ca. speelt DAAR 

Wat zonder begin is en zonder einde, hoger dan de grote kosmos, door ‘dat’ 
te kennen, wordt men bevrijd uit de mond van de dood. Uit Katha Upanishad

DAAR is een beeldende en fysieke 
voorstelling zonder woorden, 
waarin het lichaam en het land-
schap het verhaal vertellen. Het 
boek Uit de tijd vallen van David 
Grossman vormde het vertrek-
punt. Daarin beschrijft de auteur 
hoe een vader en een moeder 
zwijgen. Vijf jaar lang. Tot de man 
afscheid neemt van zijn vrouw en 
op zoek gaat naar ‘daar’, de onbe-
stemde plek waar hun overleden 
zoon zich bevindt. Op zijn tocht 

sluiten heel wat mensen zich bij hem aan en vormt er zich een rituele stoet 
van verbondenheid. De massa stroomt, hun tocht brengt een nieuw begin, 
leven wordt opnieuw geboren.
DAAR is een bijzondere locatievoorstelling over de hunkerende, zoekende 
mens en de niet aflatende noodzaak om in beweging te blijven en onderweg 
te zijn. Over het verlangen van de mens om zich verbonden te weten en de 
kracht van het collectieve ritueel om die verbondenheid te bestendigen.

met Bert Dobbelaere, Saskia 
Verstiggel, Tobias Steenhout en 
vele inwoners van Oosterzele en 
omstreken - concept en regie Jelle 
De Grauwe - i.s.m. GC De Kluize en 
Ensemble Incensum - vanaf 12 jaar

Info & tickets: www.gcdekluize.be 
Parkeren en verzamelen om 18.45 
uur bij café De Steenput - Berg 
11 in Balegem. De voorstelling 
wordt voorafgegaan door een korte 
wandeling naar de speellocatie. De 
voorstelling vindt buiten plaats dus 
gelieve gepaste kledij aan te trekken 
en een verrekijker mee te brengen. 

In geval van erg slecht weer heeft 
de organisator het recht om de 
voorstelling te annuleren.

DAAR vormt de bachelorproef van 
Jelle De Grauwe, student drama aan 
het KASK Gent.

Veerle Malschaert speelt Ecodiva  
woensdag 8 oktober om 20 uur – comedy
We kunnen er niet meer omheen. De wereld draait door en wij ook. Dus wil 
Veerle Malschaert een voorbeeld stellen! Misschien niet het allerbeste voor-
beeld, maar wel het leukste. Een voorbeeld voor haar kinderen, haar man, 
haar schoonmoeder, haar buren, haar 3 456 facebook-vrienden, die andere 
zeven miljard mensen en zelfs helemaal speciaal voor jou! Als slachtoffer van 
de consumptiemaatschappij recycleert EcoVeerle alles gaande van haar stof-
zuiger tot haar partner.
Deze selfmade woman is persoonlijk en ambachtelijk. Ze is biologisch af-
breekbaar en duurzaam. Ze leeft actief en rookt graag passief. Ze gaat back to 
basics, maar wel online en op naaldhakken.
Ze steekt meer rock en rol in de biobitch en meer humor in de soyaseut. Ze 
stopt de diva in de eco en de eco in de diva! Na deze show zal je een beter 
mens zijn. Na deze show zal je nooit meer dezelfde zijn.
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Katrien Verfaillie (piano) en Emile 
Verstraeten (viool) spelen Pigeon on 
Piano - zondag 19 oktober om 11 uur 
aperitiefconcert
De piano en de muziek van Katrien Verfaillie. Haar intu-
itieve manier van componeren, de muziek die letterlijk 
onder haar vingers groeit, noot per noot. Kwetsbaar en 
zuiver. Voortdurend zoekend en tastend naar dat breek-
baar evenwicht tussen vliegen en vallen. Melodieus, ver-
halend én elegant. Ontroerend in zijn eenvoud.

Pigeon zal je meenemen naar een wereld vol beelden. 
Afwisselend rustig en opzwepend, van melodie naar 
melodie. Denk aan Sakamoto, Nils Frahm, Philip Glass, 
Michael Nyman. Postklassiek met vleugje minimalisme. 
Live speelt Katrien in duo met virtuoos violist Emile Ver-
straeten die een perfecte sparring-partner blijkt.

Esmé Bos speelt Nachtegaal in avant-première  
vrijdag 7 november om 20 uur
Esmé Bos is een zangeres pur sang. 
Samen met partner-in-music Bart 
Voet brengt zij in Nachtegaal een 
selectie ontroerende, maar ook vro-
lijke songs.
Ze schreven eigen liedjes in het Ne-
derlands en Engels, maar brengen 
ook prachtsongs van Peggy Lee, Ran-
dy Crawford, Louis Armstrong, An-
nie MG Schmidt en Harry Bannink.
Van swing songs uit de jaren ‘30 
naar een betoverende folksong uit 
de jaren ‘60, van een intense ballad 
en zelfs iets klassiek tot muziek van 
nu. Onder begeleiding van een aan-
tal topmuzikanten gaan ze op zoek 

naar waar het ook bij de nachtegaal 
om gaat: niet om zijn veren en zijn 
pracht, maar om het zingen van zijn 
lied! Je zag en hoorde Esmé afgelo-
pen jaren bij Duveltjeskermis, El tat-
too del tigre, Tres tigres tristes en 
Wals (met Gwen Cresens).

Joke van Leeuwen “Ik ben al jaren 
een fan van Esmé Bos. Ze heeft een 
prachtige stem met een groot bereik. 
Ze kan ontroeren en breed laten 
glimlachen. Samen met de onvolpre-
zen Bart Voet en drie topmuzikanten 
brengt ze nu Nachtegaal. Ga luiste-
ren en u zult vleugels krijgen.”

Tom Struyf speelt Vergeetstuk – vrijdag 21 november om 20 uur – theater
Als acteur Tom Struyf tussen spullen van vroeger een foto van zichzelf vindt 
die hij op geen enkele manier kan plaatsen, vormt dat de aanleiding voor een 
intens gevecht met zijn falende geheugen. Via gesprekken met onder andere 
een hersenchirurg, een psycholoog, een paragnost en zijn eigen grootmoeder 
probeert hij te achterhalen wat er met zijn hoofd aan de hand is. Wanneer 
zijn onderzoek hem tot hoog in de Zwitserse bergen heeft geleid, beseft Tom 
eindelijk wat hij al die tijd is vergeten. Vergeetstuk verandert van een naïeve 
poging om te begrijpen hoe ons doen en laten bepaald wordt door ons den-
ken in een warm pleidooi voor de liefde, over tijd en generaties heen.
Els Van Steenberghe, Knack “Een iconisch, hartverwarmend en soms zelfs 
grappig verhaal”
Liv Laveyne, cobra.be*** “De beelden zijn van een ontroerende schoonheid. 
Een intelligente montage die in het gebruik van media erg hedendaags aan-
voelt”
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Ernest & Célestine – woensdag 29 oktober 
om 14.30 uur – film 6+
Ernest - een dikke hongerige beer - zoekt in de vuilnisbakken iets om 
te eten. Daar vindt hij Célestine, een klein muisje dat er ontzettend 
lekker uitziet. Maar als hij Célestine wil opeten, smeekt ze hem: “Als 
je me laat leven, geef ik je wat je het liefste wil in de hele wereld!” Uit 
deze ongelukkige omstandigheden groeide een vriendschap die de 
muizen- en berenwereld op zijn kop zet. Deze twee dieren kunnen 
immers geen vrienden worden, dat weet iedereen!
Deze verfilming van de kinderboeken Brammert & Tissie van de Bel-
gische schrijfster Monique Martin is een ware revelatie. Een genot 
voor het oog (en niet alleen voor kinderen!), een slim en tijdloos ver-
haal en twee charmante personages die je meteen inpakken.

Een tekenfilm die zijn naam alle eer aandoet: geen flitsende en over-
donderende 3D-computeranimatie, maar rustige aquareltekenin-
gen, waar enkel lijnen een hele wereld suggereren.

Eindelijk! Feest. Familiefeest!  
Champignonnesoep. Videekes.  
Pekes en Erwtjes. Ossetong. 
Moord en Bedrog. Vetes met Vergif 
gemengd.
Is this Life? Op 1 avond. In 1 ferme 
Ruk. 1 Acteur. Ik. Hamlet.
Prins van Denemarken.
Nooit gespeeld, tot hedenavond!
Om te lachen. Op Hoge Zee. Fare-
well!
Ik sta in ‘t midden. Op een stoel. 
Draag een gedichtje voor. Zing een 
liedje.

Applaus. Buigen. Bukken. Doodval-
len.
Dessert.
To be. Not to be.
Vraag der Vragen.

Liv Laveyne, cobra.be “Borgmans’ 
persoonlijke vertelling doet je de 
natte bossen uit je jeugd ruiken, 
graven in je eigen herinneringen en 
je eigen zingeving bevragen. In een 
laatste poging de dingen bij ons te 
houden voor dit leven zelf overgaat. 
Mooi.”

Warre Borgmans speelt Eindelijk! Hamlet i.s.m. NEOS  
zondag 16 november om 15 uur – theater en humor

Action Zoo Humaine speelt Flandrien  
vrijdag 31 oktober om 20 uur - theater en humor 

Aan de eindmeet, op de top van de 
louteringsberg, staat de Flandrien 
zijn scheppende pers te woord:
“Ah ja, ik zeg ’t Marc, 
als ons leven te vergelijken zou zijn 
met een perfecte cirkel, 
getrokken door een passer met pin 
en potlood, 
dan kan ik u zeggen, 
Marc: De benen waren goed,
mijn pin stond schoon in ’t centrum
en mijn potlood stond op scherp.

Maar ge kent dat hé Marc,
er zijn ook gasten,
die een passer hebben met twee
pinnen,
en gasten,
die een passer hebben met twee
potloden.
En weet ge, Marc
’t is simpel hé,
celui qui voyage avec les cochons
doit manger le même pâté.
É?”
Met Wim Willaert, Mourade 
Zeguendi, Tom Vermeir, Zouzou Ben 
Chikha.
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Verdronken herinnering,  
kunst en herinnering in het  
verdronken land van Moortsele
Het Moortseelse overstromingsgebied vormt sinds de 
opening in 2008 het pittoreske decor voor mooie wande-
lingen. Het ecologisch waardevol valleigebied geniet Eu-
ropese bescherming als habitatrichtlijngebied omwille 
van zijn unieke bossen met kleurrijke voorjaarsbloemen. 
De twee beken die er samenvloeien - de Molenbeek en 
de Kerkesbeek - treden er vaak uit hun oevers. Ze laten 
dan slib achter waarop de bomen zich ontwikkelen. Dit 
maakt dit gebied zo uniek en waardevol. De oppervlakte 
in eigendom van de Provincie bedraagt 33 hectare, voor 
de helft bos en voor de helft grasland. 

Van 21 november 2014 tot 20 april 2015 wordt dit na-
tuurgebied omgetoverd tot een openluchtkunstpark. 
Kunstenaars gaan er aan de slag met wat de natuur en de 
herinnering hen te bieden heeft. Samen presenteren ze 
je, op het vruchtbare slib van de Molen- en Kerkesbeek 
de kunstroute Verdronken herinnering. 

Inspirator-beeldend kunstenares en centrale figuur Veer-
le Michiels neemt in Verdronken herinnering afscheid 
van haar installatie Façade. Veerle Michiels creëerde met 
Façade een intiem werk, waarin ze vragen oproept over 
de relatie tussen herinnering en ruimte. Ze bouwde de 
gevel na van een Aalsters pand. Het betreft eenn van de 
circa zeventig façades die ze gedurende enkele maanden 
fotografeerde, op basis van een boek met adressen die 
haar overleden vader als vertegenwoordiger bezocht. 
Ze botste op dit boekje toen ze zijn archief doorzocht. 
De gevel functioneert als een installatie waarin de toe-
schouwer kon rondlopen, waardoor de ruimte op een di-

recte, fysieke manier werd beleefd. Na een queeste langs 
diverse musea krijgt Façade een laatste forum in Moort-
sele, waar het blootgesteld aan de elementen, een laatste 
evolutie zal ondergaan om dan definitief tot ‘herinnering’ 
te verworden.

 
“De tijd kan je niet vasthouden, maar de plek waar iets 
heeft plaatsgevonden herinner je je wel altijd heel le-
vendig, tot in de kleinste details. Een reconstructie van 
een gevel die uit zijn stedelijke context getrokken is en 
vervolgens in een theaterruimte werd geplaatst. De in-
stallatie toont een ruimte die op het punt staat te ver-
dwijnen. Het is een gebouw dat in de loop der tijd zijn 
functie verloren heeft. Een gebouw dat niet meer nodig 
is. De installatie / het decor is een onderzoek naar de 
grenszone tussen theater en beeldende kunst. Wat me 
sterk bezighoudt is het formele van het huis en wat zo’n 
huis zegt over de mens. De mens is het zichtbaarst in zijn 
constructies.” (Veerle Michiels).

Praktisch: Verdronken herinnering is gratis toegankelijk 
van zonsopgang tot zonsondergang.

Henk Rijckaert speelt De fun, de hits i.s.m. jeugdhuizen Pallieter en Plectrum 
(try-out) – woensdag 19 november om 20 uur – comedy

Ken je dat? Van die liedjes die aan 
de binnenkant van uw hoofd blijven 
plakken. We hebben allemaal al Van 
Afrika tot in Amerika tot vervelens 
toe door onze kop horen galmen.
Soms is het lezen van die woorden 
al genoeg. Van Afrika tot in Amerika 
... Hoor je het al? Dat is dan voor de 
rest van de dag zo.
Graag gedaan.

Grapjes hebben datzelfde effect.
Terugdenken aan een grapje is ge-
noeg om je dag op te fleuren.
Grappen zijn dus ook een soort 
oorwurmen.

Kriebelende oorwurmen.
Als je die twee krachten bundelt, 
heb je een hit ... Hoop ik.
Ja, want ik wil een hit maken. De 
ultieme oorwurm! Want willen we 
dat niet allemaal? Een hit scoren.
Elke dag. Even een momentje 
waarop je een vuistje maakt en stil-
letjes “YES!” sist.
Kleine hits, grote hits. Maakt niet 
uit. En voor de rest maken we hope-
lijk zo veel mogelijk fun.
...
Of: ik maak grapjes en speel liedjes.
Vandaar: de fun, de hits.



Programma GC De Kluize 2014-2015

Je kan het programmaboekje nog steeds afhalen in het 
GC, het gemeentehuis, de bib, de sporthal; bestellen via 
reservaties@oosterzele.be of online doorbladeren op  
www.gcdekluize.be. 

Meer info? reservaties@oosterzele.be -  
09 363 83 30 of kom langs in GC De Kluize (maandag 
t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12 uur, maandagavond van 
18 tot 20 uur, maandag t.e.m. donderdag van 13.30 tot 
16 uur, gesloten op vrijdagnamiddag). Wij beschikken 
niet over bancontact. Ons vernieuwd online reserva-
tiesysteem laat toe om je tickets (met genummerde 
zitplaatsen) vanop je pc te boeken! Vanaf vier voorstel-
lingen ben je abonnee en geniet je interessante voorde-
len. Vraag ernaar of raadpleeg pagina’s 85 en 86 in de 
brochure!

Een duwtje in de rug bij jouw Erfgoeddag-
activiteit.

Organiseer je met je vereniging een activiteit voor 
Erfgoeddag 2015? De erfgoedcel geeft je graag 
een duwtje in de rug en kent impulssubsidies  
toe tot maximum 300 euro per activiteit.  
Het reglement en het aanvraagformulier  
vind je op www.erfgoedcelviersprong.be
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Erfgoeddag 2015 heeft als thema ERF! We gaan op zoek 
naar de relatie tussen erven, erfenis en erfgoed. De erf-
goedcel organiseert ter inspiratie een uitstap naar de 
Herbert Foundation in Gent op donderdag 2 oktober 
om 14 uur.

De Herbert Foundation is een private stichting voor 
hedendaagse kunst in Gent die de verzameling en 
het archief van Annick en Anton Herbert omvat. Een 
rondleiding met gids is voorzien en duurt 90 minuten. 
Deelname is gratis.

Interesse om mee te gaan? Schrijf je dan in via 
info@4sprong.be of 09 363 88 51.

Meer over het thema ERF!
Wat is de relatie tussen erven, erfenis en erfgoed? Wat  
zijn de overeenkomsten en verschillen tussen erven 

en erfgoed?  Hoe belangrijk waren erfenissen voor de 
collecties in onze musea, bibliotheken en archieven? 
Welk erfgoed erven onze kinderen en kleinkinderen en 
hoe gaat dat dan? Hoe en waarom kunnen particuliere 
erfstukken erfgoed worden? Wat is het verschil tussen 
een notaris, een archivaris en een conservator? Welke 
rol spelen testamenten (en hoe zien die er eigenlijk uit) 
door de eeuwen heen?  Hoe verhoudt erven zich ten 
opzichte van ‘transmissie’ of ‘overdracht’? Waar eindigt 
erven en waar begint erfgoedbeleid?

Kortom: wat kan de ‘erf’ in ‘erfgoed’ zoal betekenen? Dit 
thema staat centraal tijdens Erfgoeddag op zondag 26 
april 2015.

Meer info? Erfgoedcel Viersprong Land van Rode 
Roos Coppens - Sint-Antoniusplein 10 in Moortsele 
09 363 88 51 - www.erfgoedcelviersprong.be 

Inspiratiemoment Erfgoeddag 2015 
Bezoek Herbert Foundation  
op 2 oktober 2014



De Kluize Oosterzele
PROGRAMMA
2014 – 2015

SEPTEMBER 
20/09/2014  | FAMILIETHEATER 8+  
4hoog – Kriep 
25-28/09/2014 | THEATER OP LOCATIE  
Corpus Ca. – DAAR

OKTOBER 
8/10/2014  | COMEDY   
Veerle Malschaert - Ecodiva
19/10/2014  | APERITIEFCONCERT  
Katrien Verfaillie en Emile Verstraeten – 
Pigeon on piano
29/10/2014  | JEUGDFILM 6+  
Ernest en Celestine
31/10/2014  | THEATER/HUMOR  
Action Zoo Humaine – Flandrien

NOVEMBER 
7/11/2014  | MUZIEK  
Esmé Bos – Nachtegaal *avant-première*
16/11/2014  | THEATER/HUMOR  
Warre Borgmans – Eindelijk! Hamlet
19/11/2014  | COMEDY   
Henk Rijckaert – De fun, de hits *try-out*
21/11/2014  | THEATER 
Tom Struyf – Vergeetstuk 
23/11/2014  | EXPO opening  
Verdronken herinnering – Kunst en herinnering  
in het verdronken land van Moortsele

DECEMBER 
5/12/2014   | COMEDY 
Han Solo – Bedankt 
7/12/2014   | FAMILIETHEATER 5+   
Riet Muylaert – Een rugzakje verdriet *kluizezondag*
11/12/2014  | MUZIEKTHEATERSHOW  
Belpop Bonanza Bis 
13/12/2014  | WERELDMUZIEK  
Orchestre International du Vetex – 
Rumbabalkanika 
27/12/2014  | MUZIEK OP LOCATIE  
Lieven Tavernier en United Brass Band – 
Fanfare van honger en dorst

JANUARI  
11/01/2015  | APERITIEFCONCERT  
Andy Sergeant & friends – Wintertime Music
23/01/2015  | THEATER 
Ultima Thule – Nerf

FEBRUARI 
7/02/2015 | THEATER OP LOCATIE  
Compagnie Cecilia (Johan Heldenbergh en Mieke 
Dobbels) – Soldaat-facteur en Rachel 
8/02/2015 | FAMILIETHEATER 5+  
Arthur Geesing – Wolfje *kluizezondag*
12/02/2015 | MUZIEK 
Pascale Platel, Wigbert, Senne Guns, Axl 
Peleman en Ron Reuman – Schoolgaande jeugd 
*avant-première*
18/02/2015 | JEUGDFILM 6+  
Belle en Sebastiaan 
20/02/2015 | FAMILIETHEATER 6+  
Els Trio – Kikkerkus 
21/02/2015 | COMEDY 
William Boeva – Megalomaan

MAART 
 1/03/2015 | THEATER 
Het gevolg (Jo De Meyere en Sofie Palmers) – 
Petrus en den doodendraad
14/03/2015 | DANS  
Jan Martens – Sweat baby sweat
20/03/2015 | CABARET/HUMOR 
Nele Bauwens – Ik moet beter luisteren
22/03/2015 | APERITIEFCONCERT 
Jan Lust – Pianorecital Bach

APRIL 
2/04/2015  | CABARET 
Mich Walschaerts – Duizend man sterk
4/04/2015 | CABARET OP LOCATIE 
Wim Claeys – De zwanenzang van Karel Waeri
11/04/2015 | SPEKTAKEL 11+  
Percussive – iDrum! Het humoritmisch spektakel
24/04/2015 | MUZIEK NEDERLANDSTALIG  
Hannelore Bedert – Iets dat niet komt 

MEI 
8/05/2015 | CABARET/HUMOR  
Lankmoed – Stilt
12/05/2015 | DANS   
Saïdjah Galo – Flamenco ‘La Zambra’

Gemeenschapscentrum 

www.gcdekluize.be

INFO
reservaties@oosterzele.be  
Tel. 09 363 83 30

programma-2014-2015.indd   1 6/05/14   17:16
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Woon gezond,  
geef lucht aan je huis! 
Nu de zomer verdwijnt en de herfst stilaan weer 
haar intrede doet, zijn we sneller geneigd om de 
ramen en deuren dicht te houden. Toch is het be-
langrijk voor je gezondheid om ervoor te zorgen dat 
frisse lucht je woning in kan. 

Luchtvervuiling in je huis?
Dagelijks brengen we heel wat tijd binnen door. Het is 
dan ook logisch dat de verse, gezonde lucht snel opge-
bruikt is. Niet alleen door te ademen, maar ook door 
te koken, poetsen, douchen, roken of klussen komen er 
stoffen in de lucht die jou of je familie ziek kunnen ma-
ken.

Ventileren of verluchten?
Door te ventileren laat je voortdurend verse lucht bin-
nen. Dat doe je door een raam op een kier te zetten of 
ventilatieroosters open te laten staan. Ventileren doe je 
het best 24 uur per dag. 
Door te verluchten zorg je er voor dat er op korte tijd 
veel frisse lucht binnenkomt. Dat kan door bijvoorbeeld 
een raam of buitendeur meerdere keren per dag vijftien 
minuten open te zetten. 

Verluchten=energieverspilling?
Je hoort wel eens dat verluchten energieverspilling is 
omdat je warme, dure lucht naar buiten laat ontsnappen. 
Dat is niet correct: verluchten brengt vochtige lucht naar 
buiten en drogere lucht naar binnen. Het opwarmen van 
verse, droge lucht kost minder energie dan het opwar-
men van vochtige binnenlucht.

Een proper ventilatiesysteem=propere lucht
Heb je een ventilatiesysteem in je woning, zorg er dan 
voor dat het goed onderhouden is. Raadpleeg bij twijfel 
de handleiding of je installateur. Slecht onderhouden 
ventilatiesystemen kunnen de kwaliteit van de lucht in 
je woning slechter maken in plaats van beter.

(Bron: de Vlaamse Logo’s en VIGeZ vzw )

Zeven tips voor  
een gezond binnenmilieu

• ventileer 24 uur per dag
• verlucht minstens 2 keer per dag gedurende 15 

minuten
• rook niet binnen 
• gebruik en onderhoud de ventilatieopeningen 

in huis, sluit ze niet af
• verlucht extra tijdens en na het douchen, ko-

ken, poetsen, klussen,…
• verlucht je woning extra wanneer je nieuwe 

materialen of meubels hebt geplaatst
• zet de verwarming lager of schakel ze uit tij-

dens het verluchten 
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Ook in het seizoen 2014-2015 organiseert de Senioren-
raad zijn filmnamiddagen met films uit de oude doos. Een 
overzicht …
• maandag 6 oktober - The Longest Day (De Langste 

Dag): Een Amerikaanse oorlogsfilm uit 1962 over de 
landing in Normandië (dit jaar zeventig jaar geleden) 
met John Wayne, Henry Fonda, Robert Mitchum, Sean 
Connery, Richard Burton, Richard Todd, Bourvil, Gert 
Fröbe, Curd Jürgens. De regie was in handen van Bern-
hard Wicki en Darryl Zanuck. De film won drie Oscars 
en diverse andere prijzen.

• maandag 3 november – Cleopatra (1963): De regis-
seur is Joseph Mankiewicz, de hoofdrolspelers Elisa-
beth Taylor, Richard Burton en Rex Harrisson. De film 
vertelt het verhaal van de Egyptische koningin Cleopa-
tra en haar avonturen met de Romeinse heersers Ju-
lius Ceasar en later Marcus Antonius. Het is een van de 
duurste films ooit gemaakt en won vier Oscars en tal 
van andere filmprijzen. 

• maandag 1 december – muziekfilm White Christmas 
(1954): Amerikaanse film van regisseur Michael Curtiz 
met hoofdrolspelers Bing Crosby, Danny Kaye, Vera El-
len en Rosemary Clooney. De film heeft het liedje White 
Christmas van Irving Berlin als uitgangspunt. White 
Christmas was een kaskraker, de succesvolste film in 
1954 en nog steeds een filmklassieker voor de kerstpe-
riode.

• maandag 2 februari 2015 – Gone With The Wind 
(Gejaagd door de wind, 1939): film gemaakt door Vic-
tor Fleming en in de hoofdrollen zien we Clark Gable, 
Vivian Leigh, Leslie Howard en Olivia de Havilland. De 
film was de succesvolste in 1939 en won acht Oscars. 

• maandag 9 maart - western Once Upon a Time in de 
West (Er was eens in het Verre Westen, 1968) van regis-
seur Serge Leone en met hoofdrolspelers Henry Fonda, 
Claudia Cardinale en Charles Bronson. De muziek van 
Ennio Morricone speelt een cruciale rol in de film. Hij 
wordt beschouwd als de beste spaghetti-western. 

• maandag 13 april – The Lady and the Tramp uit 1955 
(Lady en de Vagebond): hartverwarmende Amerikaan-
se animatiefilm van Walt Disney.

De vertoningen vinden plaats in GC De Kluize.  Doordat 
enkele films wat langer duren, starten voorstellingen om 
13.30 uur. Een ticket kost 4 euro, koffie en taart inbegre-
pen. Een abonnement voor de zes voorstellingen kost 20 
euro . Kaarten zijn te koop in GC De Kluize, de bibliotheek 
en bij de seniorenverenigingen Neos en Okra.

Filmnamiddagen bij de Seniorenraad

Om de werking te optimaliseren en te verbeteren heeft 
het Plaatselijk Werkgelenheidsagentschap Oosterzele 
(PWA) steeds een grote nood aan werkzoekenden die 
graag in de tuin werken of  kleine klussen willen uitvoe-
ren. PWA-activiteiten kunnen ook uitgevoerd worden in 
scholen (voor- en naschoolse opvang, middagtoezicht), 
bij vzw’s, in de land- en tuinbouwsector. Via het PWA-
systeem kan je ook ondersteuning bieden voor de senio-
rengezelschapsdienst. 

Wie komt in aanmerking? 
• Werkzoekenden jonger dan 45 jaar die twee jaar of 

langer werkloos zijn.
• Werkzoekenden ouder dan 45 jaar die minimum zes 

maanden werkloos zijn.
• Werkzoekenden die ouder zijn dan 50 jaar en vrijge-

steld zijn van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.
• Personen die een leefloon krijgen.
Indien je aan een van bovenstaande voorwaarden vol-
doet, kan je bij de huidige werkloosheidsuitkering ex-

tra bijverdienen door een aantal PWA-uren per maand 
te presteren. Het PWA engageert zich tot het geven van 
kosteloze opleidingen met betrekking tot de PWA-acti-
viteiten zodat je nog bijkomende ervaring kan opdoen.

Ben je geïnteresseerd? 
Vraag dan volledig vrijblijvend informatie in het PWA-
kantoor, bij voorzitter Els De Turck (0496 58 54 27) of 
contactpersoon Christine Van Daele: Lange Ambacht-
straat 42  - 09 363 76 52 - info@pwa-oosterzele.be - ope-
ningsuren: maandag van 8.30 tot 11.30 uur en van 14 tot 
16 uur; dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 11.30 
uur en in de namiddag op afspraak.
PWA-kantoren vind je in elke gemeente. De werking er-
van kan je het best vergelijken met een interimkantoor. 
Voor gebruikers die bepaalde taken willen laten uitvoe-
ren, zoekt het PWA een geschikte PWA-werknemer. Ge-
bruikers die zelf al iemand op het oog hebben, kunnen 
dat melden aan het PWA. Praktische zaken (werkdagen- 
en uren) kunnen onderling afgesproken worden. 

PWA Oosterzele zoekt dringend nieuwe werknemers! 



Contacteer ons

voorzitter gemeenteraad Jean-Marie De Groote
tel. 0477 55 71 97 - jmdg@telenet.be

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

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

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

schepen Wilfried Verspeeten
Openbaar groen, Kerkhoven, Feestelijkheden 
& Markten, Sport
tel. 0497 94 53 98
wilfried.verspeeten@hotmail.com
spreekuur in het gemeentehuis:  
maandag van 18 tot 20 uur

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

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

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

Gemeentesecretaris Borchert Beliën
afspraak via dienst Secretariaat en  
onthaal: tel. 09 362 50 09
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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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in gesprek met

Receptie
aangeboden door
de gemeente Oosterzele 

Vrijdag 10 oktober 2014 om 20 u

Kamagurka

Hautekiet
Jan

Vooraf INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK via bibliotheek@oosterzele.be of 09 362 81 17

Openingsavond Bibliotheekweek  

Zaterdag 11 oktober • Verwendag • van 9 tot 12 uur 
Met hapjes en drankjes van Oxfam-Wereldwinkel, 
aangeboden door 
Voorstelling boekenpakket van het Davidsfonds.
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