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Opnieuw in de startblokken

De vakantietijd is voorbij. We starten uitgerust en vol energie aan een
nieuw (politiek) werkjaar. En of het er eentje zal zijn van werken …
en van uitdagingen! Binnen enkele maanden zijn we halverwege de
legislatuur. De meeste projecten zitten op de rails, aan andere wordt
met man en macht gewerkt om ze tot een goed einde te brengen. Op
het vlak van ruimtelijke ordening bijvoorbeeld zijn we bezig met het
uitwerken van een aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen om o.a. een
oplossing te bieden voor onze zonevreemde bedrijven en zonevreemde sportterreinen, onze dorpskernen te beschermen en een nieuwe
ambachtszone te realiseren om onze bedrijven uitbreidingskansen te
geven en starters een plek te geven om hun eigen bedrijf te starten!
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Zowel Gemeente als OCMW komen voor grote uitdagingen te staan.
Meer en meer taken komen bij de Gemeente terecht, subsidies worden
afgebouwd of zelfs afgeschaft, het aantal leefloonaanvragen stijgt, de
vluchtelingencrisis is nu bijzonder acuut, door het vergrijzen van de
bevolking stijgt de vraag naar thuiszorg en ontstaan lange wachtlijsten
in de rust- en verzorgingstehuizen, …
Gelukkig is Oosterzele een warme gemeente, een gemeente met
een hart! Dankzij de uitgebreide dienstverlening die we bieden op
het vlak van poetsdienst, gezinszorg, klusjesdienst, warme maaltijden, minder mobielen centrale, personenalarmsystemen, ... kunnen we
onze inwoners helpen waar nodig.

Onze gemeente telt ook vele vrijwilligers, o.a. in de talloze verenigingen en in de gemeentelijke adviesraden. Ook zij zitten niet stil. Zo
organiseerde de land- en tuinbouwraad de 6de editie van Toeren bij
de boeren. Een evenement dat ieder jaar in de smaak valt bij de Oosterzelenaren, letterlijk en figuurlijk. Tijdens een landelijke fietstocht
konden de deelnemers genieten van een sneukeltoer langs een aantal
landbouwbedrijven. Wie er deze editie niet kon bij zijn, nodig ik graag
uit voor de volgende keer.
De Zorgraad gaat voor een hartveilige gemeente! Zij organiseren op 22
en 24 september i.s.m. het Rode Kruis vier gratis opleidingen om zo
veel mogelijk Oosterzelenaren te leren reanimeren en om een Automatische Externe Defibrillator (AED) te gebruiken. Meer info vind je via
www.oosterzele.be.
Met het jaarthema Fit in je hoofd, goed in je vel wil het OCMW de aandacht vestigen op het belang van een goede geestelijke gezondheid. In
het kader van dat jaarthema organiseert het OCMW diverse activiteiten: de voorstelling van het boek Libera me. Over euthanasie en psychisch lijden van en door Oosterzelenaar Lieve Thienpont (psychiater,
arts bij het LevensEinde Informatieforum – kortweg LEIF - en voorzitter van vzw Vonkel), het toneelstuk Geluk op grootmoeders wijze, een
gespreksavond met Alain Remue rond vermissing van dementerende
personen, de voorstelling Te Gek!? Liefde: een onmogelijk verlangen?
van Dirk De Wachter & Eva De Roovere.
Ik hoop jullie op een van deze activiteiten te mogen ontmoeten, samen
strevend naar een gezonde geest, in een gezond lichaam én in een warme en hartveilige gemeente Oosterzele!
Els De Turck
OCMW-voorzitter, schepen voor Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw,
Milieuvergunning, Huisvesting, Land- en tuinbouw
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Sportgala 2015
Op 5 juni l.l. huldigde Oosterzele
zijn inwoners die het afgelopen
jaar Oosterzele op de sportieve
kaart plaatsten. Eregaste tijdens
deze editie was meerkampster
atletiek Hanne Maudens uit Wetteren die de 2de plaats behaalde op
het Europees Kampioenschap voor
juniores 2015 in Zweden. Presentatie die avond was opnieuw in
handen van Tom Boudeweel. Turnclub Olympia Oosterzele en balletschool Toi, Moi et la dance zorgden
voor sportieve demonstraties.
Extra in de kijker dit jaar stond
de G-sport en dat via een match
van Team Belgium Wheelchair
Basketball. Traditioneel werden
ook de sportiefste klassen van de
Oosterzeelse scholen beloond met
een trofee.

© Danny De Lobelle

Dit jaar vierden we een record
aantal kampioenen(43!), wat
bewijst dat Oosterzele heel wat
topsporters telt. De carrièretrofee
voor sportverdienste ging dit jaar
naar Scheldewindekenaar André
Van De Velde - ex-speler, secretaris en gemachtigd correspondent
van voetbalclub KVV Windeke. Ook
zijn verdienste in het veldritgebeuren was niet te onderschatten.

Voor de trofee van Sportbelofte
2015 waren er maar liefst 23
kandidaturen ingediend. Zwemster Laura De Carne werd heel
verdienstelijk 2de voor het duo
acrogym turnsters Louise Van
Hoorde en Norah Catry.

© Danny De Lobelle

Turnster Mieke De Somviele
nam de trofee Oosterzeels
Sportlaureaat 2015 (vanaf
17 jaar) mee naar huis. Mieke
werd Vlaams kampioene in
acrogym. Zij behaalde de bronzen
medaille op het toernooi Flanders
International Acro Cup en mag
België vertegenwoordigen op
het Europees kampioenschap
acrogym 2015. Daarmee liet ze
verdienstelijke topsporters zoals
Thomas De Bock (atletiek – 3de
op het Belgisch Kampioenschap
Veldlopen 2015) en Kevin Van
Hoovels (mountainbike – 2de
op het Belgisch Kampioenschap
na Sven Nijs – en deelnemer aan
wereldbekerwedstrijden) achter
zich.

© Danny De Lobelle

Sportbelofte 2015 (t.e.m. 16 jaar)
werd het jeugdig toptalent uit Oosterzele Katrijn De Clercq die een
resem aan titels in het wielrennen
bij de aspiranten behaalde: Belgisch kampioene tijdrijden 2014,
Belgisch kampioene omnium op de
piste (baanwielrennen) 2015, 3de
in het Belgisch kampioenschap
veldrijden, Oost-Vlaams en Vlaams
kampioene in meerdere disciplines. Katrijn maakt de combinatie
met jeugdvoetbal: als basisspeelster bij KAA Gent speelde ze de
finale van de Beker van België U12
en won meerdere toernooien.

Katrijn De Clercq en Mieke De Somviele

Proficiat aan alle kampioenen!
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Verbijsterende bijen:
een bloembol kan bijenlevens redden
Haal je zakje krokusbollen!
De actie verbijsterende bijen voor de Oost-Vlaamse inwoners gooit ook dit jaar over een andere boeg. De Provincie Oost-Vlaanderen vraagt nog steeds de inzet van
zijn inwoners om het bijenbestand te helpen. Niet meer
met 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 (nectar en stuifmeel)
vormen voor bijenvolken en solitaire
bijen, die de winter doorkwamen.
Krokusbollen moeten maar één keer aangeplant worden. De jaren nadien komen ze vanzelf terug.
Jaar na jaar komen er ook meer bloemen bij.

Heb je een tuin of gewoon 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 kunt de zakjes krokusbollen afhalen in het gemeentehuis van Oosterzele op woensdagen 7 en 14 oktober
telkens van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.
Een zakje per adres.
Let wel, dit is geldig tot zolang de voorraad strekt.
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Meer informatie
www.oost-vlaanderen.be/bijen
of www.oosterzele.be.

De Imker: een lokaal verhaal van bij en bloem

Vrijdagavond 9 oktober om 19 uur kan je met het hele
gezin naar de familievoorstelling Imker in GC De Kluize.
Imker is een prachtig, muzikaal verhaal dat zich afspeelt
in het jaar 2170. We bevinden ons in het natuurhistorisch museum voor Bij en Bloem. Dit museum is speciaal opgericht zodat kinderen kunnen ervaren hoe een
bloem er ooit uitzag, of welke kleur en vorm een appel
had … want met het uitsterven van de honingbij, verdwenen ook de bloemen en het fruit.

De museumgids, Jan Swammerdam, is de laatste imker
die het mysterie van deze diertjes in leven wil houden.
Tot plots - ver hier vandaan, over de oceaan - één enkele
bij haar vleugels strekt en de tocht aanvangt. Hoe dit
afloopt, moet je zeker komen bekijken. Na de voorstelling kan je zelf een tochtje maken door het museum van
Bij en Bloem. Bij de voorstelling hoort immers nog een
mooie, kunstzinnige tentoonstelling op kindermaat.
Gelukkig zijn wij vandaag allemaal op de hoogte van het
enorme belang van de bijen en het in stand houden van
de populatie. Deze kleine bestuivers zorgen ervoor dat
wij kunnen genieten van een grote diversiteit aan fruit,
groenten en allerlei andere gewassen. Deze rijkdom kan
en mag absoluut niet verloren gaan. Als kers op de taart
zijn bijen eveneens de leveranciers van honing. Een lekker, puur én lokaal product, met zorg gewonnen door
een imker. Bovendien produceren bijen nog bijkomende
producten zoals propolis, bijenwas en koninginnegelei.
Wie beter dan een imker kent hun geheimen en kan je er
alles over vertellen?
Wij nodigen die avond graag zo een kenner uit. Kom zeker langs om kennis te maken met dit ambacht, en kom
ook te weten wat je zelf kan doen om de bijen te helpen
overleven. Je vindt de imker in het museum voor Bij en
Bloem.

Oosterzele is sinds 2008 een FairTradeGemeente. Wat
heeft dit met honing te maken, denk je misschien? Die
titel betekent dat de Gemeente op een heel concrete manier bijdraagt aan een waardig bestaan voor de kleine
boer in het Zuiden en de duurzame producent in het
Noorden. Het verhaal van de imker is een uitstekende
uitvalsbasis om de duurzame producenten uit onze
buurt in de kijker te plaatsen.
Na de voorstelling wordt de bezoekers een hapje en
drankje met duurzame, lokale producten aangeboden.
Honing is er uiteraard eentje van.
De programmatie en omkadering van Imker is een samenwerking tussen GC De Kluize, de gemeentelijke
dienst Milieu & Duurzaamheid en de gemeentelijke
minaraad. De minaraad wil vanuit zijn werking graag
een financiële stimulans geven aan dit project.
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Samen zorgen we voor een proper Oosterzele

Woekerend onkruid op voetpaden en gronden geeft
een onverzorgde aanblik en kan ook gevaarlijk zijn voor
voorbijgangers. Bovendien zorgen slecht onderhouden
voetpaden ervoor dat een buurt een wat verloederde
aanblik krijgt.

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan een propere
gemeente. Om dit zo te houden, zijn de medewerkers
van dienst Openbare Werken en dienst Groenbeheer elke
dag in de weer. Gras maaien, bloemperken onderhouden,
straten en goten vegen, kleine herstellingen uitvoeren,
rioolkolken reinigen, … Dergelijk intens onderhoud is
niet altijd even vanzelfsprekend. Daarom willen we ook
aan de inwoners vragen om een handje te helpen. Als
iedereen het kleine stukje stoep en de afvoergoot voor de
eigen deur onderhoudt, draagt dit automatisch bij tot een
mooi en proper Oosterzele. Het afval van de stoep en de
goot stort je niet in het riool; ook producten zols frietvet,
verfresten, ... horen daar niet thuis.

Veel inwoners weten niet dat ze de plicht hebben het
voetpad voor hun woning proper te houden. Dat wil
zeggen dat je zelf het onkruid op het voetpad voor de
woning moet verwijderen. Deze kleine klus heeft een
groots effect op de hele buurt.
We geven graag nog mee hoe je de stoep op een
makkelijke manier onkruidvrij kan houden zonder
pesticidengebruik.

• Veeg regelmatig zodat zaden de kans niet krijgen te
ontkiemen in zand en organisch materiaal. Ook jonge
plantjes krijg je makkelijk weg met een harde borstel.
• Wied regelmatig de jonge plantjes of begiet ze met
heet water (bv. kookvocht).
• Als de voegen tussen de tegels leeg komen, vul ze dan
opnieuw op met zeezand.
• Losliggende tegels in de stoep kan je melden bij
departement Infrastructuur.

Weekend van de duisternis

Vrijdagavond 9 oktober t.e.m. zondagavond 11
oktober staat ook dit jaar te boek als het donkerste
weekend van het jaar. Al voor de twintigste keer
organiseert Bond Beter Leefmilieu de alom gekende
Nacht van de Duisternis. Met deze jaarlijkse
campagne zetten Bond Beter Leefmilieu, Preventie
Lichthinder en de Werkgroep Lichthinder (VVS)
de impact van lichtvervuiling in de kijker. Door
inderdaad … het licht eens uit te doen. We kunnen
best met minder verlichting, zonder daarbij aan
veiligheid in te boeten.

Ook Oosterzele neemt opnieuw deel. Voor het
tweede jaar op rij doven wij de straatverlichting 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 9 oktober tot
en met zondagavond 11 oktober.

In onderstaande straten zal dat weekend geen
openbare verlichting branden.
• Oosterzele: deel Windekekouter, Kouterweg,
Dorp, Kerkplein, Groenweg, Keiberg
• Gijzenzele: Schoolstraat, Gijzenzelestraat, Brielstraat, Kerkstraat, Sint-Bavoplein
• Moortsele: Sint-Antoniusplein, Vijverstraat,
Moortselestraat, Rollebaan, deel Kloosterstraat
• Scheldewindeke: deel Pastoor De Vosstraat,
Marktplein, Pelgrim, Dreef, Markt, Marktwegel,
Stationsstraat, Hauwsestraat
• Balegem: Balegemstraat, Kattenberg, Pastoor
De Vosstraat
• Landskouter: Rooberg, Bakkerstraat, Schildershoek, Stuivenberg, stukje Lembergestraat

weekend van de duisternis
VRIJDAG 9, ZATERDAG 10, ZONDAG 11 OKTOBER 2015
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Dag van de trage weg op 17-18 oktober
Kom mee fietsen, wandelen en feesten tijdens het
openingsevenement op zaterdag 17 oktober!
Samen met het hele gezin kan je deelnemen aan
een speciaal voor de gelegenheid uitgestippelde
familiefiets- of wandeltocht.

We laten de gemeentegrenzen voor wat ze zijn
en verkennen het landschap van Oosterzele en
buurgemeente Sint-Lievens-Houtem. De familie
Elaut-Mortier (Heistraat 93) stelt graag hun
infrastructuur ter beschikking als startplaats en
aankomst. Iedereen is er welkom vanaf 14 uur voor
de vrije start voor de fiets- of wandeltocht. Om 17
uur sluiten we er af bij een hapje en een drankje.

Deze organisatie kadert binnen de campagne Dag
van de trage weg die plaatsvindt op 17 - 18 oktober.
Wie wil, kan er dus een ‘tragewegenweekend’ van
maken.
Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem sloegen de
handen in elkaar om een tragewegennetwerk uit te
bouwen dat beide gemeenten met elkaar verbindt.
Mede door de ruilverkaveling op de grens tussen
beide gemeenten, werden nieuwe tracés aangelegd
en oude wegels terug toegankelijk gemaakt.
Uiteraard is het de bedoeling dat deze wegen
ook effectief gebruikt worden, zowel als snelle en
veilige verbindingsweg of gewoon recreatief ter

ontspanning. Om hiervoor een aangenaam kader te
scheppen, werd ook heel wat aandacht besteed aan
natuurontwikkeling.

De beste manier om deze trage wegen te verkennen
is uiteraard traag, dus te voet of met de fiets. Het
tragewegennetwerk is een LEADER-project:
een Europees subsidiëringsprogramma voor
plattelandsontwikkeling, waarbinnen iedereen
met een hart voor het platteland vernieuwende
samenwerkingsprojecten kan indienen.
Naast deze gemeentelijke activiteit
organiseert de plaatselijke werkgroep
Trage Wegen vzw op zondag 18 oktober een
wandeling die om 14 uur vertrekt aan de
kerk van Landskouter.
Meer info op www.tragewegenoosterzele.be.

‘Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn
platteland’

Jaarmarkt Sint-Lievens-Houtem
.
Net als vorig jaar zullen er gratis shuttlebusjes naar
Houtem Jaarmarkt rijden op donderdag 12 november.
Meer info over de rijtijden vind je binnenkort op
www.oosterzele.be of op de site van de jaarmarkt
http://blog.houtemjaarmarkt.be/

gratis shuttlebus

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.
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Aquafinwerken Moortsele – een stand van zaken
Na het bouwverlof is de laatste fase van de rioleringswerken in Moortsele gestart. Ter hoogte van de grens met
Merelbeke wordt het pompstation afgewerkt. De riolering is intussen volledig en nog tot eind oktober wordt
het wegdek afgewerkt. Vanaf de herfstvakantie is doorgaand verkeer richting Merelbeke opnieuw mogelijk.

Ten laatste midden oktober zal de riolering in de Van
Thorenburglaan aangelegd zijn. De aannemer startte
intussen met het aansluiten van de individuele woningen en het aanleggen van de greppel, het fietspad en het
wegdek. Deze werken bemoeilijken de bereikbaarheid
voor de inwoners van de Van Thorenburglaan en Ginstberg. Daarom heeft het bestuur er bij de aannemer op
aangedrongen zich zo flexibel mogelijk op te stellen en
op regelmatige basis voor de nodige doorgang voor de
bewoners te zorgen. Anderzijds vragen we de bewoners
wat geduld te oefenen wanneer de aannemer op de werf
aan het werk is.

leiding en open gracht aangelegd. De werken gebeuren
volledig naast de rijweg waardoor de Meerstraat bereikbaar blijft.

We hopen om het volledige project af te ronden tegen het
kerstverlof 2016.

Vanaf oktober zal de aannemer ook de laatste fase van
de werken opstarten. In de Meerstraat worden tussen
Achterdries en Van Thorenburglaan een fietspad, pers-

Aanleg voetpaden wijk Balegem en Gijzenzele

De heraanleg van de voetpaden in de wijk Balegem
(Huckerstraat, Lijsterstraat, Nachtegaalstraat en
Vosbroekstraat) is gestart. De kostprijs van de werken bedraagt ongeveer 110 000 euro en de werken
zullen tot ongeveer eind november duren (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Na Balegem is de wijk in Gijzenzele (Kraaienveld
straat en Ravenstraat) aan de beurt. Ook daar worden
de voetpaden en opritten vernieuwd. Deze werken
kosten ongeveer 160 000 euro en zullen tegen de
paasvakantie afgerond worden.
De plannen zijn steeds in te kijken bij het departement Infrastructuur in het gemeentehuis.

Archeologische opgravingen aan Groot Bewijk

In het kader van de aanleg van nieuwe wegenis en riolering voor het
uitbouwen van een zorgsite aan de Turkenhoek, Boterbloemstraat en
Klaproosstraat zijn momenteel archeologische opgravingen bezig.

© baac
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De proefsleuven, uitgevoerd in 2013, hadden tal van aanwijzingen opgeleverd van ouder gebruik in het plangebied, daterend vanaf het neolithicum (5 300-2 500 v. Chr.), maar met een nadruk op ijzertijd- en
Romeinse sporen. Deze sporen wijzen op bewoning, zoals huizen en
bijgebouwen, maar even goed op begravingen. Een deel van het plangebied zal gedurende een 12-tal weken volledig onderzocht worden door
verschillende archeologen. Om de veiligheid te garanderen, is het terrein tijdens de werken niet toegankelijk. Wil je er meer over weten, mail
dan naar info@baac.be.

Terugbetaling
vakantie-initiatief
door ziekenfonds

Nam je kind deel aan de speelpleinwerking, grabbelpas of aan een sportkamp? Dan kan je, afhanke
lijk van het ziekenfonds, een terugbetaling van het
inschrijvingsgeld krijgen. Alle informatie en de
formulieren zijn te verkrijgen bij het ziekenfonds.
Bezorg je formulier zeker bij dienst Kind & Jeugd of
dienst Sport voor 12 oktober 2015. Het ingevulde
formulier kan je afhalen vanaf 26 oktober 2015.
Dienst Kind & Jeugd of dienst Sport – sporthal
De Kluize - Sportstraat 5 – 09 363 84 22
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Cultuur

In de startblokken voor een nieuw seizoen!
Met een bijzonder geslaagde sant in eigen land editie van de parkconcerten nog in het achterhoofd, maakt GC De Kluize
zich op voor een nieuw seizoen vol hartigheden en zoetigheid. Het is niet voor niets hartentroef dit jaar!

familie 6+ - De nacht wil ook (een beetje)
- Sarah Moens
zaterdag 26 september om 19 uur - seizoenopener PREMIERE
De nacht wil ook (een beetje) is een beeldende, poëtische
voorstelling die filosofische vragen stelt. Met een flinke
dosis humor en een belangrijke rol voor de muziek. Over
de tijdsgeest die ons zegt dat we zo veel moeten doen om
iemand te zijn dat we er doodmoe van worden. Voor alle
kinderen die te hard hun best doen en voor alle ouders
die nooit stilstaan. Of omgekeerd.
Met de steun van: de Vlaamse Gemeenschap,
Kunstencentrum Rataplan, GC De Kluize, CC De Spil en
organisatie Te Gek!?
tarieven: standaard 7,50 euro / studenten,-19,
familiekaart 5 euro

familie 8+ - IMKER - de Waancel
vrijdag 9 oktober om 19 uur
zie pag. 5
tarieven: standaard 7,50 euro / studenten,-19,
familiekaart 5 euro
coproductie dienst milieu & duurzaamheid

theater - Hotel Malaria - NTGent
donderdag 15 oktober om 20 uur
Een zinderende voorstelling over de meest fundamentele
hunkering: door een ander gezien te worden. Door een
ander tot in het uiterste aangekeken te worden. ‘Tot in het
oneindig stille, roerloze, veelkleurige hart van de malaria.’
tarieven: standaard 18 euro / 60+ 17 euro / studenten,
-19 en klein abo 16 euro / groot abo 15 euro
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© diego franssen

muziek - Thrill my soul - REYMER

familie 6+ - jeugdfilm Het lied van de zee

vrijdag 30 oktober om 20 uur

woensdag 4 november om 14.30 uur

Na een pauze van enkele jaren, bracht REYMER haar
nieuwe album uit in het voorjaar van 2015. De eerste
single Bittersweet ontstond zingend en handenklappend
op het eind van een golfbreker, midden in een grijze zee
die aan de horizon naadloos overgaat in grijze lucht,
een klein vogeltje wipt heen en weer tussen de rotsen,
fantasie slaat op hol, The Birds take over …
Actrice die zingt, zangeres die soms acteert, of gewoon..
singer-songwriter? Het laatste!

De zesjarige Saoirse woont samen met haar oudere broer
Ben en hun vader in een vuurtoren op een piepklein
eilandje dat alleen per pont te bereiken is. Bij haar
geboorte is hun moeder in zee verdwenen, tot groot
verdriet van vader en onbegrip van Ben. Deze film duikt
in de rijke Ierse folklore. De wondermooie animaties
en unieke Ierse liedjes maken van Song of the Sea een
bijzondere en adembenemende animatiefilm.

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

tarieven: standaard 6 euro / studenten, -19,
familiekaart 5 euro
coproductie dienst kind & jeugd

theater Whizzz Bang! - Leen Persijn en
Eddy Peremans dinsdag 10 november om 20 uur
In deze productie speelt Leen Persijn de kleindochter van
een verpleegster in de GROOTE OORLOG.
Samen met Eddy Peremans brengt zij naast bekende en
minder bekende liederen uit de eerste wereldoorlog, ook
speciaal voor deze productie geschreven, beklijvende
nummers. Samen roepen zij de sfeer van die tijd weer op.
tarieven: standaard 12 euro / 60+ 11 euro / studenten,
-19 en klein abo 10 euro / groot abo 9 euro
coproductie WWOO, Geschiedkundige Kring Windeke
in de WereldOOrlogen
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humor/cabaret - Yolo! - Piv Huvluv
vrijdag 20 november om 20 uur

Een voorstelling met de onmisbare ingrediënten van Pivs
humorcocktail nadrukkelijk aanwezig: persoonsgebonden
verhalen, een scheut herkenbare situaties, een zeste
nostalgie, een karrenvracht vinylplaten als soundtrack en
een hoop luchtige flauwekul. Je leeft maar één keer! Een
Piv-voorstelling meepikken is daarom alleen al een van je
meest zinvolle vrijetijdsbestedingen.
tarieven: standaard 14 euro / 60+ 13 euro / studenten,
-19 en klein abo 12 euro / groot abo 11 euro
coproductie Landelijke Gilde Oosterzele en
Scheldewindeke

muziek - Niets doen is geen optie Het Zesde Metaal

familie 10+ - Wij/zij – BRONKS
zaterdag 5 december om 19 uur

© Tom Verbruggen

zaterdag 28 november om 20 uur

Op 1 september 2004 vond in een stadje in de Kaukasus
een gijzelingsactie plaats waarbij meer dan 1200
schoolkinderen en hun ouders en leerkrachten werden
vastgehouden door een groep gewapende terroristen.
Wij/Zij voert twee personages op die terugblikken
op de gijzelingsdagen. Ze doen dat met een haast
wetenschappelijke nauwkeurigheid, in een poging om grip
te krijgen op gebeurtenissen die uiterst complex en in al
hun gruwel ongrijpbaar zijn.

Als een fysieke vertelling toont Wij/Zij treffend dat wat in
de ogen van volwassenen onbevattelijk lijkt, voor kinderen
een eigen logica heeft.

© Felix Kindermann

Niets doen is geen optie. En al helemaal niet voor Het
Zesde Metaal, want de groep rond frontman Wannes
Cappelle heeft met zijn derde album Nie voe kinders de
kloof met de kopgroep definitief gedicht. Naast talrijke
verstilde pareltjes uit zijn drie albums trakteert Het Zesde
Metaal ook met ijzersterk materiaal uit Spelen in Berlin, de
gloednieuwe EP met werk over de Eerste Wereldoorlog
die in september verschijnt.

tarieven: standaard 7,5 euro / studenten, -19, familiekaart
5 euro

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

Uitverkocht!
De voorstellingen Schoft van Kommilfoo,
Poepsimpel van Compagnie Cecilia,
Wit is altijd schoon van Het Gevolg/
Sien Eggers en Stemmen uit de Oorlog
met Rudi Vranckx en Jana Raman in het
voorprogramma, zijn uitverkocht!
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Voor meer info en tickets
GC De Kluize: Sportstraat 3 – tel. 09 363 83 30
reservaties@oosterzele.be of via
www.gcdekluize.be.

Het landschap kan je lezen Landschapswandeling rond het
oude vliegveld van Gontrode

© RLSD

Duizenden jaren geschiedenis zijn zichtbaar en
onzichtbaar aanwezig in het landschap. Wat zich
jaren, decennia, eeuwen geleden afspeelde in
Gontrode is op een op andere manier nog altijd
voel- en tastbaar. We zien als het ware een
schilderij, een pittoreske omgeving, maar we
kunnen ons niet meteen inbeelden wat er
concreet achter zit. Toch bestaan er manieren
om vanachter onze eigen bril, maar ook deze van
een ander, naar dat landschap te kijken en het te
interpreteren. Tijdens deze wandeling focussen
we op de ruime omgeving van het oude vliegveld. We gaan op zoek naar waardevolle natuuren cultuurelementen om zo de geschiedenis
dichterbij te brengen. Een erfgoed- en landschapsdeskundige laten je vanuit verschillende
hoeken en blikvelden naar het landschap kijken.
De wandeling is ongeveer 3 à 4 km.

Nooit meer oorlog!

De traditionele herdenking van Wapenstilstand
wordt opnieuw een tweedaagse, in samenwerking met de werkgroep 11 november, WWOO en
KMV Scheldewindeke.

Op dinsdag 10 november is er om 20 uur in GC
De Kluize de voorstelling Whizzz Bang! met Leen
Persijn en Eddy Peremans (meer info op pag.11).
Op woensdag 11 november is er de eigenlijke
herdenking van Wapenstilstand, opgeluisterd
door de KMV Voor God en Vlaanderland. We
vertrekken om 9.45 uur in stoet ter hoogte van
het gemeentehuis in Oosterzele. Om 10 uur is er
een herdenkingsplechtigheid in de Sint-Gangulfuskerk, gevolgd door de hulde aan de gesneuvelden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers bij
het monument.
Deelname aan de herdenking is gratis, maar
gelieve wel je aanwezigheid te bevestigen voor
8 november via 09 363 83 30 of via reservaties@oosterzele.be.

Plaats: afspraak op de parking op het terrein
van ILVO, Scheldeweg 68, Melle
Lesgevers: Jan Olsen en Chris De Smedt
Prijs: 8 euro / 6 euro / 4 euro (info over kortingsmogelijkheden op www.vormingplusgenteeklo.be)
Organisatie: Vormingplus Gent-Eeklo i.s.m.
Erfgoedcel Viersprong en heemkundige kring
De Gonde
Inschrijven via Vormingplus Gent-Eeklo,
info.gent.eeklo@vormingplus.be of
www.vormingplusgent-eeklo.be of 09 224 22 65
(met vermelding van de cursuscode: Proj.2315)

© Banksy

Wanneer: Zaterdagvoormiddag 24 oktober
2015 (9.30 – 12 uur)

In 2007 maakte grafittikunstenaar Banksy de
tekening met het meisje met de rode ballon.
Het kunstwerk heet er is altijd hoop en is
ondertussen heel beroemd. Het meisje is
intussen het symbool geworden van de oorlog in
Syrië. Banksy zette het meisje met de rode ballon
in voor een video ter gelegenheid van de derde
verjaardag van de oorlog in Syrië in maart 2014.
Omdat de vredesboodschap Nooit meer oorlog!
opgaat voor alle continenten, in verleden en
heden, roepen we alle kinderen van Oosterzele
op om de stoet op woensdag 11 november om
9.45 uur te vervoegen. Het gemeentebestuur
zorgt voor rode ballonnen.
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Vorming in de bib
Gitaar voor beginners
Om met deze reeks mee te doen, heb je alleen een gitaar
nodig: een nylon gitaar of een folk gitaar, het maakt niet
uit. In de eerste les leren we meteen al onze eerste twee
akkoorden. Om deze grepen technisch onder de knie te
krijgen, houden we rekening met ieders tempo. De akkoorden worden aangeleerd aan de hand van bekende
en minder bekende melodieën: kampvuurliederen,
evergreens, rockklassiekers of kinderliederen. Kennis
van notenleer is niet vereist. Breng je gitaar mee.
Prijs: 78 euro (kortingstarief: 58,50 euro|39 euro) - 6 x 2
uren / 16, 23, 30 september + 7, 14, 21 oktober van 19.30
tot 21.30 uur / Bib Oosterzele - Code: 15202

Stiltewandeling in Oosterzele
Geruisloos langs de Molenbeekroute
‘Het schoonste geluid ter wereld is stilte.’ vond R.S.
Hichens. Het is echter een geluid waar wij nog maar
zelden naar luisteren. Ghandi vond nochtans: ‘Stilte verlicht je levenspad. Door niet te spreken, zie je duidelijker.’
Zou dit waar zijn?
We nodigen je uit voor een bijzonder experiment:
eerst wandelen we als groep in stilte door de natuur.
Vervolgens dialogeren we over deze ervaring. Hoe was
dit voor mij? Hoe beleefde de ander dit? Vinden we
overeenkomsten en welke zijn de verschillen? Welke
waarde kan de stilte hebben en vinden we er waarheid
in? Zo maken we de stilte tot bron van inspiratie voor
ons leven. Wandel je met ons mee?
De wandeling vergt een normale, goede conditie en
stevige stapschoenen, mogelijk laarzen. We gaan door
een overstromingsgebied.

Prijs: 10 euro (kortingstarief: 7,50 euro|5 euro)
3 oktober van 14 tot 17 uur / Bib Oosterzele - code: 15203

Digitale fotografie: het onderwerp sterk
in beeld brengen
Wat wil je fotograferen? Hoe breng je het onderwerp in
beeld? Je kijk op de werkelijkheid bepaalt wat en hoe
je fotografeert. Digitaal fotograferen is meer dan het
beheersen van techniek. Deze basisworkshop oefent je
aandacht voor compositie en leert je zien hoe je een onderwerp sterk kadert. Analyseer en bespreek boeiende
foto’s en oefen je oog. Ontdek de kijkrichting en voel
hoe de camera het onderwerp benadert. Ga zelf aan de
slag met cameraposities en maak sprekende beelden.
Zie hoe ooghoogte en standpunt van de camera de kijkrichting bepaalt. Breng je eigen fototoestel, handleiding
en kabels mee.
Prijs: 39 euro (kortingstarief: 29,50 euro|19,5 euro) - 3 x
2,5 uren / 6, 13, 20 oktober van 19.30 tot 22 uur
Bib Oosterzele - code: 15204
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Rusland en de Europese Unie
Peter Van Elsuwege, prof. Europees Recht
UGent

De relaties tussen Rusland en de Europese Unie staan
onder druk naar aanleiding van de crisis in Oekraïne.
Hoe is het zo ver kunnen komen? Wat zijn de economische, politieke en juridische knelpunten en hoe moet
het nu verder? Na een korte historische situering wordt
dieper ingegaan op hete hangijzers zoals energie, migratie en economische integratie.
Prijs: 5 euro voor OKRA-leden, 6 euro voor niet-leden
26 oktober van 14.30 tot 17 uur
Bib Oosterzele - Inschrijven niet nodig

Gitaar - een vervolgcursus

Deze reeks is het vervolg op de reeks Gitaar voor beginners. Op een ontspannen manier en op ieders tempo
oefen je je in gitaarspelen. We zorgen voor een mooie
uitbreiding van je akkoordenkennis aan de hand van
nieuwe nummers en we wagen ons ook aan intro’s en
tussenstukken. Basiservaring gitaarspelen is vereist.
Breng je gitaar mee.
Prijs: 78 euro (kortingstarief: 58,5 euro|39 euro) - 6 x 2
uren / 28 oktober + 18, 25 november + 2, 9, 16 december
van 19.30 tot 21.30 uur / Bib Oosterzele - code: 15205

Vormingplus Vormingplus Gent-Eeklo
Reigerstraat 8 in Gent - 09 224 22 65 - info.gent.eeklo@
vormingplus.be - www.vormingplusgent-eeklo.be IBAN: BE40 0014 2764 2663
Kortingstarief
Studenten en mensen met een beperkt inkomen komen
in aanmerking voor een korting van 25% (reductieprijs). Werkzoekenden en mensen die recht hebben op
een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
krijgen een korting van 50% (sociale prijs).

Nieuw: Biblog Oosterzele!

In de bib
Kinderyoga

Kinderyoga is een mooie manier om kinderen te
leren zichzelf te zijn, te ontspannen, even niet te
moeten presteren, samen te werken en eerbied te
hebben voor zichzelf en voor elkaar. Voor kinderen
van 6 tot 12 jaar. Els Diependaele leert de kinderen
in vier sessies yoga en het plezier ervan kennen.

Wij vonden dat het wel eens tijd werd voor verandering! Daarom stelt de bib van Oosterzele
met trots haar spiksplinternieuwe blog voor. De
nieuwe blog zal voortaan de website vervangen,
is heel gebruiksvriendelijk en erg overzichtelijk.
Je vindt er tal van handige links naar de catalogus, de Facebook-pagina, Mijn Bibliotheek, tips
van de bib en nog veel meer … Ook kan je nu via
de blog rechtstreeks inschrijven voor onze activiteiten en/of workshops.

• In de bib op zaterdagen 3, 10, 17 en 24 oktober
van 13.30 tot 14.30 uur
• 10 euro/sessie (5 euro voor wie lid is/wordt
van Gezinsbond)
• Info en inschrijven: Gezinsbond fusie Oosterzele
gezinsbond.oosterzele@gmail.com of
0499 37 78 81.

Koffie+ ‘Allochtonen, criminaliteit
en justitie’

Neem snel een kijkje op biboosterzele.blogspot.be

Sinds 1 juli is bib Oosterzele
35 uur per week open!
De bib is nu ook open op maandag-, dinsdagen vrijdagvoormiddag. Elke voormiddag dus,
van 9 tot 12 uur, behalve op zondag.

Opgelet: bib gesloten
Wegens herinrichting zal de bib gesloten zijn
van maandag 21 t.e.m. donderdag 24 september.
De Koffie+ activiteit op donderdagnamiddag gaat
echter nog steeds door in de bib.

Bepaalde bevolkingsgroepen blijken zowel in
binnen- als buitenland (soms sterk) oververtegenwoordigd in de gerechtelijke en strafrechtelijke
statistieken. Heeft justitie een grotere ‘appetijt’
voor de criminaliteit van bepaalde etnische ‘minderheden’ of zijn deze gewoon actiever op vlak van
delinquentie? Of spelen beide? En zo ja, hoe kunnen we dit verklaren?
Prof. Walter De Pauw is psycholoog en criminoloog,
auteur van o.a. Migranten in de balans en Justitie
onder invloed.
24 september om 14 uur. Inschrijven via de bib
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Workshops
Leer het internet efficiënt gebruiken!

DIGICAFE

Leer surfen naar websites via Internet Explorer, leer het
verschil tussen zoekrobot en webgids, ...
12 oktober van 20 tot 22 uur
Met Doccle aan de slag
Tijdens een twee uur durende demonstratie leer je de
basisbeginselen van de digitale archiefkast. Maak jezelf
het leven makkelijker.
16 november van 19 tot 21 uur
Word 2013 voor beginners
Tijdens deze twee uren ontdek je dat Word veel meer is
dan enkel een typprogramma.
23 november van 20 tot 22 uur

Elke workshop vindt plaats in de bib van Oosterzele. De
prijs per sessie bedraagt 3 euro. Inschrijven via de bib.
Breng indien mogelijk je eigen laptop mee.

Digitaal vragenuurtje
Elke maandagnamiddag van 15 tot 16.30 uur zal
de bib dienst doen als ‘digitale hulp’.

Heb je drempelvrees voor het gebruik van een
computer of internet, lukt het aanmaken van een
e-mailaccount niet, loop je vast in een programma of heb je andere problemen of vragen ... dan
kan je in de bib terecht voor persoonlijke hulp.
Maak op voorhand een afspraak met tanja.
vlaemynck@oosterzele.be of 09 362 81 17 en laat
weten met welke concrete digitale vraag/vragen
je worstelt.

Rechtzetting: in de recent verschenen vrijetijdsbrochure verschenen foutieve lesuren
bij de workshops pc-initiatie, Leer het internet
efficiënt gebruiken, overstap naar windows 8
of 10 en word 2013. Deze workshops vinden
plaats van 20 tot 22 uur.
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Ander aanbod mediawijsheid
Aan de slag met de android-tablet
‘Hoe werkt een tablet? Zijn er veel verschillen met een
iPad? We stellen tablets ter beschikking maar je mag ook
je eigen android-tablet meebrengen.
Prijs: 25 euro - 3 x 2,5 uren

17, 24 september + 1 oktober van 9.30 tot 12 uur
Bib Oosterzele – Inschrijven via de bib
Websites

Een goede website is het brandpunt van je communicatiestrategie. Maar hoe zorg je ervoor dat ze ook goed
functioneert? In deze praktische workshop krijg je de
basis mee van hoe goede websites in elkaar zitten. Geen
stuff voor programmeurs en techneuten, maar tips die
iedereen kan toepassen. Hoe bouw je een goed menu
op? Hoe schrijf je een goede webtekst? Wat met foto’s,
kleuren, ...?
Opdracht: Je beoordeelt de websites van de andere
deelnemers. En je krijgt ook feedback op de website van
jouw bedrijf of organisatie.
23 september van 19.30 tot 22.30 uur
Max. 10 personen. Prijs: 25 euro. Breng indien mogelijk je
laptop, tablet of smartphone mee.

Digitale nieuwsbrieven

DIGICAFE

Met een digitale nieuwsbrief lok je je klanten naar je
website. Maar hoe vaak stuur je zo’n nieuwsbrief het
best? Hoe verzamel je e-mailadressen? En hoe vermijd
je dat je in de spamfolder terechtkomt?

2 december van 19.30 tot 22.30 uur
Max. 10 personen. Prijs: 25 euro. Breng indien mogelijk je
laptop, tablet of smartphone mee.
Folders en flyers

Opdracht: Heb je al een nieuwsbrief? Dan krijg je
feedback op je aanpak. Heb je nog geen nieuwsbrief?
Dan werk je in deze les een ontwerp uit voor je eerste
nieuwsbrief.
21 oktober van 19.30 tot 22.30 uur
Max. 10 personen. Prijs: 25 euro. Breng indien mogelijk je
laptop, tablet of smartphone mee.
Sociale media
80% van de Vlamingen is actief op sociale media. We
zetten de belangrijkste sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram) op een rijtje en tonen hoe je
ze kunt inzetten voor jouw firma of vereniging.
Opdracht: Je leert hoe je een goed social media bericht
schrijft voor een sociaal netwerk waarop je als firma of
vereniging al actief bent.

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.
20 januari 2016 van 19.30 tot 22.30 uur
Max. 10 personen. Prijs: 25 euro. Breng indien mogelijk je
laptop, tablet of smartphone mee.
Bibliotheek Oosterzele – Stationsstraat 13 –
9860 Oosterzele – tel. 09 362 81 17
bibliotheek @oosterzele.be
biboosterzele.blogspot.be

Sluitingsdagen gemeentelijke en OCMW diensten
De diensten zijn gesloten op
• maandag 2 november (Allerzielen)
• woensdag 11 november (Wapenstilstand)

Ook al is het gemeentehuis gesloten, je kunt nog
steeds heel wat zaken aanvragen via het digitaal loket
op www.oosterzele.be. Je adres wijzigen, een uittreksel uit het strafregister aanvragen, een reistoelating

voor een minderjarige, … Je kunt het allemaal thuis
via je pc regelen. In sommige gevallen moet je wel nog
eens naar het gemeentehuis komen om het document
af te halen.
Een overzicht van alle mogelijkheden vind je door
op de homepagina www.oosterzele.be op de knop
digitaal loket te klikken.
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Landelijke Gilde Oosterzele
steunt Bolster

© Danny De Lobelle

Jubilerende priester
Gaston De Neve gevierd

© Danny De Lobelle

KORTJES

Een deel van het bestuur van LG Oosterzele, florist Wim De
Ruyver, de bewoners van huis nr. 9 en hun begeleiders samen met
algemeen directeur Geert Bonte, directeur zorg/agogiek Patrick
Dewaele; directeur administratie/logistiek Robrecht Devriese en
stafmedewerker Pieter Jouretz.

Gemeente Oosterzele huldigde op zondag 30 augustus
tijdens de zielenmis gewezen missionaris Gaston De
Neve (88). Aanleiding van de huldiging was zijn zestigjarig priesterschap. Gaston is afkomstig van Gijzenzele
en bracht er zijn jeugd door. In 1945 werd hij in OudHeverlee tot priester gewijd. Ruim veertig jaar werkte
hij als missionaris in Congo. Vandaag verzorgt hij - als
Germanist – nog steeds de vertalingen voor de salesianen van Don Bosco.

Op zondag 26 juli organiseerde de Oosterzeelse Landelijke Gilde (een dag na hun geslaagde tiende editie van
Ostresele stapt) een pop-up plattelandsbelevenissen. Op
het programma stonden diverse demo’s waaronder een
demo bloemschikken door florist Wim De Ruyver. De gemaakte bloemstukjes werden verkocht en de opbrengst
daarvan – maar liefst 404 euro - ging integraal naar Bolster uit Beerlegem. Er werd voor Bolster gekozen omdat
meerdere bewoners afkomstig zijn uit Oosterzele.

Brandweeradvies bij milieu- of
stedenbouwkundige vergunning?
Wanneer je een milieu– of stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, wint het gemeentebestuur soms het advies van de brandweer in. Dat geldt zeker wanneer er
wetgeving over brandveiligheid van toepassing is (dat is
voor alle gebouwen, op eengezinswoningen na).
Dat advies is niet gratis en de brandweer factureert
rechtstreeks aan de aanvrager van de vergunning. Het
retributieregelement met de tarieven is te raadplegen
op www.brandweerzonecentrum.be.
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De voorwaarden van de brandweer kunnen in de vergunning overgenomen worden. Het is dus mogelijk dat
je al een factuur ontvangt van Brandweerzone Centrum
voordat de Gemeente de vergunning toekent of weigert.
Om een negatief advies van de brandweer te vermijden,
kan je een afspraak maken voor een préadvies. Contactgegevens en tarieven vind je op www.brandweerzonecentrum.be.

GEZOCHT: ONTHAALOUDERS
Ben je op zoek naar een job:
• die je thuis kunt uitoefenen terwijl je ook voor je
eigen kinderen kunt zorgen
• waarbij je zelf je werkuren en dagen bepaalt
• waarbij je kiest hoeveel vakantiedagen je wilt en
wanneer
• die je naar eigen inzicht kunt invullen
• zonder gedoe met administratie, rekeningen en
controle van facturen
• met een vaste vergoeding per kind
• waarbij je sociaal verzekerd bent en pensioenrechten opbouwt?

Dan ben jij de persoon die wij zoeken!
• Je volgt een kennismakingstraject gezinsopvang
en bent bereid je geregeld bij te scholen.
• Als je de opvang in je eigen woning organiseert,
moet je huis kindvriendelijk en veilig zijn.
• De gezondheid, de veiligheid en het geluk van je
opvangkindjes zijn voor jou prioriteit nummer
één.
• Je geeft de kinderen een tweede thuis. Je stimu-

leert hen in hun ontwikkeling en onderneemt samen leuke dingen.
• Je zorgt voor een gezonde voeding.
• Ten slotte vind je het fijn om samen te werken met
de dienst Onthaalouders van het OCMW en met de
ouders.

Meer weten of ben je overtuigd?
Neem dan contact op met de dienst voor onthaalouders van het OCMW: Gootje 2 in Balegem.
• Eva Van der Biest: 09 363 88 94 eva.vanderbiest@ocmwoosterzele.be
• Wendy Van hooland: 09 363 88 96 wendy.vanhooland@ocmwoosterzele.be

DAG VAN DE ONTHAALOUDER
12 oktober 2015

Dit is het ideale moment om de onthaalouders
eens in de bloemetjes te zetten, als dank voor
hun inzet, zorg en lach, en dit iedere dag!
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Dementie en verdwijningen: wees voorbereid
We worden steeds ouder. Ouderen zijn langer zelfstandig, blijven langer thuis wonen. Dat is goed
nieuws! Toch moeten we alert zijn voor de problemen die hierdoor kunnen ontstaan. Velen kampen
met beginnende dementie. Niet weinig gebeurt
het dat zij (ver)dwalen. Politiezone Regio Rhode &
Schelde wenst hierop preventief in te spelen.
Bij detectie van eventuele risicopersonen, vraagt de
politiezone de familie/partner/mantelzorger/... of
zij bereid zijn om een vragenlijst in te vullen over de
risicopersoon. De vragen zijn afgestemd op de specifieke doelgroep. Deze vragenlijst met foto wordt
bewaard binnen de politiezone en zal ook enkel
gebruikt worden bij een eventuele vermissing. Het

belang van dergelijke informatie is niet te onderschatten. Bij onrustwekkende verdwijningen kan dit
levens redden! Door de beschikbare informatie (met
foto) van de risicopersoon, spaart de politie bij een
aangifte van vermissing kostbare tijd uit en kunnen
ze onmiddellijk gericht opsporingen verrichten.
Indien je veronderstelt dat iemand uit je familie- of kennissenkring hiervoor in aanmerking
komt, vul dan het formulier in (te vinden op
www.oosterzele.be en aan de balie van het gemeentehuis). Het sociaal team en algemene preventie van de politiezone Regio Rhode & Schelde
neemt dan zo snel mogelijk contact met je op
voor verdere informatie en afspraken.

Op zoek naar een huishoudhulp met dienstencheques?
Doe 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
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Contactgegevens: Wil je meer weten of ben je
ervan overtuigd dat wij je kunnen helpen?
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. Je kunt ook terecht bij
voorzitter Els De Turck via 0496 58 54 27.

(4)

(5)

Fit
inietsje hoofdReken op
Probeer
nieuws uit

je vrienden

(6)

pen van
p
a
t
s
0
1
De

ofd
o
H
e
j
n
i
Fit

Durf nee
te zeggen

Oosterzele heeft ervoor gekozen om te investeren in de werking

7) het Lokaal Gezondheidsoverleg
(8)
) gezondheid van
(van
en dus in(9
de

(2)

(1)

de burgers.

Er is een charter ‘gezonde gemeente’ ondertekend tussen het
OCMW Oosterzele en Logo+ vzw en jaarlijks worden activiteiten
georganiseerd rond een bepaald thema.

Praat erover

Vind jezelf oké
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De website www.fitinjehoofd.be vormt de basis van de campagne.
Naast de talrijke informatie over de tien stappen, kan je op de website een zelfbeoordelingstest invullen die je inzicht en advies verschaft in de eigen geestelijke gezondheid.

Versterk jouw veerkracht.
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Ga ervoor

Om de geestelijke gezondheid te bevorderen, vormen zelfeducatie
en het versterken van beschermende factoren belangrijke schakels
in het tegengaan van depressie en zelfdoding. De Fit in je hoofdwebsite is dan ook een zelfeducatie-instrument. De beschermende
factoren zitten vervat in de tien stappen van Fit in je hoofd.
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Versterk jouw veerkracht.

www.fitinjehoofd.be
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ALVAST OP DE PLANNING / Alle activiteiten vinden plaats in GC De Kluize
WAT?
Boekvoorstelling
Libera me.
Over euthanasie en
psychisch lijden

WIE?
Lieve Thienpont, LEIF-arts
en voorzitter vzw Vondel

Een gezonde geest in Seniorenraad organiseert
een gezond lichaam jaarlijkse activiteit voor
senioren

Maandag 16 november
om 11.30 uur

Toneelstuk
Geluk op groot
moeders wijze

De Letterhoutemse
Toneelgroep

Dinsdag 13 oktober
om 14 uur

OCMW Oosterzele
Els Gasthuys 09 363 88 97
els.gasthuys@ocmwoosterzele.be

Dirk De Wachter & Eva De
Roovere

Vrijdag 29 januari
om 20 uur

GC De Kluize (in coproductie
met Gezinsbond Scheldewindeke)
09 363 83 30

Lezing
Vermissing van
dementerende
personen
Te Gek!? // Liefde:
een onmogelijk
verlangen?

WANNEER?
donderdag 17 september om 19.30 uur
150414_bannersfit2.indd 1

Alain Remue: Diensthoofd Dinsdag 8 december
Cel Vermiste Personen
om 19.30 uur
Arnaude Bogaert: consulente
Sociaal Team Politiezone
Regio Rhode & Schelde

HOE INSCHRIJVEN?
OCMW Oosterzele
Els Gasthuys 09 363 88 97
els.gasthuys@ocmwoosterzele.be

14/04/15 15:38

Vanaf 1 oktober kaarten
te koop bij:
• de seniorenverenigingen
OKRA en NEOS
• voorzitter seniorenraad
Jos Storms - 09 222 59 57
jos.storms@skynet.be

OCMW Oosterzele
Els Gasthuys 09 363 88 97
els.gasthuys@ocmwoosterzele.be
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© Luc De Winne

Nele Hillewaere, vice-wereldkampioene 1500m masters
Van 4 tot 16 augustus
2015 vonden in Lyon de
wereldkampioenschappen atletiek
voor masters (vanaf 35 jaar en
ouder) plaats. Er waren meer dan
2 000 deelnemers uit meer dan
tachtig landen. Onze Oosterzeelse
topmaster Nele Hillewaere nam
er deel aan de 1 500m – W50. Er
waren in haar leeftijdscategorie
36 dames ingeschreven onder wie
de wereldrecordhoudster en de
snelste wereldperformers van dit

jaar. Slechts de wereldkampioene
2015 over 800 m - de Poolse Zofia
Wieciorkowska - kon haar in de
laatste lijn nog remonteren. Op
vrijdag 14 augustus werd Nele
schitterend vice-wereldkampioene
2015 over 1 500m en mocht
fier op het podium prijken met
haar zilveren medaille. Wat een
sportambassadeur voor Oosterzele!

Luna Renders en Katrijn De Clercq behalen knappe titels

Op 2 augustus 2015 vond het Belgisch Kampioenschap wielrennen op de weg plaats in het Henegouwse Grandglise. In het tijdrijden behaalde onze Balegemse Luna Renders knap de titel van Belgisch Kampioene aspiranten
14-jarigen. Bij de aspiranten 13- jarigen werd de Oosterzeelse Katrijn De Clercq voor de 1ste plaats in het tijdrijden
verslagen met slechts een halve seconde verschil! Proficiat aan beide jonge wielrensters.

© Elise Lippens

Bedankt aan de monitoren
van de speelpleinwerking en grabbelpas

Als elke vrijwilliger een ster is dan wordt het nooit meer donker. Het was een zeer geslaagde zomer op speelpleinwerking Kriebelplezier Oosterzele. Heel wat kinderen kwamen hun dagelijkse portie kriebels en plezier beleven op het
speelplein. Dat is natuurlijk niet mogelijk zonder de vele vrijwilligers, onze animatoren!
Daarom via deze weg een dikke merci aan alle monitoren die hun steentje hebben bijgedragen.
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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

Meldingskaart
Oosterzele

Met deze kaart kun je problemen melden die
betrekking hebben op het straatbeeld.
Kruis het probleem aan.
geurhinder
zwerfvuil
sluikstort
rijweg
beplanting
parkeren
lawaaihinder
ongedierte
andere

fietspad
onkruid
snelheid
hondenpoep
voetpad
speelplein
verkeersbord
verkeerslicht

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

Toelichting 

Je persoonlijke gegevens
Naam

Voornaam
Adres 		

Telefoon/gsm
e-mailadres

Stuur deze meldingskaart onder gesloten omslag naar gemeente
Oosterzele, Dorp 1, 9860 Oosterzele.
Anonieme meldingen worden niet behandeld.
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Openingsavond Bibliotheekweek
Foto RR

Vrij. 9 okt. 2015 om 20 u
Bib Oosterzele

Foto Michael Troffaes

in gesprek met
Muzikale gast
DONDERDAG 15 OKT
Bib, Stationsstraat 13, 9860 Oosterzele

Vooraf INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK
via bibliotheek@oosterzele.be
of via telefoon 09-362 81 17
of via biboosterzele.blogspot.be

In de reeks ‘Spraakmakende ontmoetingen van
Auteurslezing

Griet Op de Beeck
Foto Bob Thomas

om 20 u In de Bib Oosterzele
Inkom € 5,Vooraf inschrijven is nodig

