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Beste Oosterzelenaren 
Het is hoogzomer! De kinderen hebben hun boekentas opgeborgen en genie-
ten van een welverdiende vakantie. De nachten zijn kort, de dagen lang en 
hopelijk boordevol zonneschijn die zorgt voor warmte en energie. Energie 
die we kunnen gebruiken om onze eigen batterijen weer op te laden, maar 
die we ook nuttig kunnen aanwenden in ons dagelijkse leven. Zet de thermo-
staat van de verwarming maar op slaapstand en gun je wasdroger vakantie. 
Tijdens de zomer laten we de was wapperen aan de lijn en krijgen er de geur 
van zongedroogd wasgoed gratis bij. De zomer is ook het ideale moment 
om je ijskast te ontdooien, want een laagje ijs zorgt voor extra verbruik. Een 
klusje om toe te voegen aan het ‘te doen lijstje’ voordat je op reis vertrekt.

Inwoners die Oosterzele verlaten om elders vakantie te vieren, wens ik een 
�ijne reis en behouden terugkomst toe. Maar ook in onze gemeente valt er 
heel wat te beleven in juli en augustus, zowel voor de kinderen als voor de 
volwassenen. Onze jonge generatie kan overdag zijn energie kwijt op het 
speelplein of tijdens een sportkamp, maar er zijn nog tal van andere activitei-
ten waar ook de ouders welkom zijn. Denk maar aan de plaatselijke kermis-
sen die meer zijn dan een rondrit op de botsauto’s of tanden schieten op het 
schietkraam. Het zijn evenementen waarbij mensen samen komen om iets te 
eten en te drinken en gezellig samen te zijn.

Bruisend Balegem is ook zo een evenement. Op 15 augustus transformeert 
Balegem in een groot openlucht festijn. Naast live muziek zijn er ook gezel-
lige marktjes, straattheater en het thema Electric Parc dat aansluit bij mijn 
bevoegdheid energie. Je kan er kennismaken met elektrische wagens en 
elektrische �ietsen en er desgewenst een testritje mee maken. Ik nodig ieder-
een van harte uit om af te zakken naar Balegem. Je zal niet teleurgesteld zijn.

Traditioneel is de zomer het seizoen van de festivals. In de pastorietuin van 
Moortsele organiseren we op donderdagavonden in augustus drie sfeervolle 
concerten. De toegang is gratis en de bar wordt uitgebaat door een Ooster-
zeelse vereniging. Het vaste publiek weet al een aantal jaren dat het daar 
goed toeven is in die tuin.

En dan zijn er nog tal van andere grote of kleine evenementen. Te veel om 
op te noemen, maar je vindt ze allemaal in de activiteitenkalender verder 
in dit magazine.

Je ziet het: onze gemeente bruist van energie deze zomer.

Als schepen van mobiliteit wil ik als afsluiter nog meegeven: wees voorzich-
tig op de weg, haal voor kleine afstanden de �iets van stal of wandel naar je 
bestemming, want beweging genereert ook energie.

Hebben jullie trouwens onze nieuwe elektrische bestelwagen al gespot? Het 
groene blaadje op wielen is op 21 mei voorgesteld aan het grote publiek tijdens 
de Windeekse markt. Verder in dit infomagazine kan je er meer over lezen.

Geniet van een energierijke zomer in Oosterzele en tot ziens op een of an-
dere activiteit!

Christ Meuleman
Schepen voor openbare werken,
energiebeleid & nutsvoorzieningen, mobiliteit & verkeer

Genieten van de zomer

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever: 
Gemeentebestuur Oosterzele, 
Hanna Courtijn,
schepen voor Communicatie
Dorp 1, 9860 Oosterzele

Coördinatie
communicatieambtenaar 
Bianca De Mulder

Vormgeving & productie 
die Keure

Interesse om te adverteren 
of meer vragen? Contacteer 
communicatieambtenaar Bianca 
De Mulder via info@oosterzele.be

Tarieven:
1 pagina: 400 euro btw incl.
½ pagina: 220 euro btw incl.
¼ pagina: 140 euro btw incl.
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Sinds 1 september 2009 komt elke student - tot de 
leeftijd van 25 jaar - voor deze tussenkomst in aan-
merking, dit zowel voor gebruik van de diensten 
van De Lijn als van de NMBS. De bestaande overeen-
komsten tussen het Oosterzeelse gemeentebestuur 
en de vervoersmaatschappijen De Lijn en de NMBS 
werden daartoe verlengd.

Je gaat met de trein ...
Wie met de trein naar school spoort (eventueel in combi-
natie met bus of tram – eenzelfde kaart voor zowel NMBS 
als De Lijn), kan het aanvraagformulier downloaden via 
www.oosterzele.be of het a�halen in het gemeentehuis. 
Je laat het afstempelen bij dienst Bevolking in het ge-
meentehuis en geeft er het onderste strookje af. Met dat 
document, een recente pasfoto en een studiebewijs voor 
wie ouder is dan 18 (af te leveren door de school waar je 
als student bent ingeschreven), stap je naar het stations-
loket waar je een nieuwe moederkaart aanvraagt. Zodra 
je die hebt ontvangen, geniet je 25% korting op alle vali-

deringen van één maand, drie of 12 maanden.
Opgelet! Bezit je nu een moederkaart waarbij geen at-
test van het gemeentebestuur werd voorgelegd, en wil je 
van dit voordeel genieten, dan moet je een nieuwe moe-
derkaart aanschaffen. Valideringen op basis van de oude 
(en wellicht nog geldige) moederkaart geven immers 
geen recht op vermindering.
Ben je op kot, spoor je niet elke dag heen en weer, dan is 
de Campuskaart de ideale oplossing. Ook hier geniet je 
de gemeentelijke tussenkomst van 25%.

Of met De Lijn...
Wie enkel een Buzzy Pazz nodig heeft, bewijst op voor-
legging van zijn identiteitskaart inwoner van Oosterzele 
te zijn zodat de korting bij aankoop van een Buzzy Pazz 
onmiddellijk wordt verrekend. Enkel voor Buzzy Pazz 
kan de gezinskorting gecumuleerd worden met de ge-
meentelijke tussenkomst.

dienst Burgerzaken – Dorp 1 – tel. 09 362 50 09

Op woensdag 21 mei - tijdens de wekelijkse woens-
dagse markt - stelde het bestuur zijn splinternieuwe 
elektrische bestelwagen voor aan het aanwezige en 
winkelende publiek. De keuze is gevallen op een 
Peugeot Partner Electric en zijn thuisbasis wordt 
dienst Openbare Werken van de Gemeente.

Door de aankoop van dit voertuig neemt Oosterzele ver-
der zijn voorbeeldrol op het vlak van energiebesparing 
en duurzaamheid op.
Een elektrische wagen heeft een hoge ecoscore. Hoe 
hoger de ecoscore, hoe milieuvriendelijker de wagen is. 
De ecoscore is een indicator tussen 0 en 100 die reke-
ning houdt met verschillende schade-effecten van een 
wagen zoals de uitstoot, het brandstofverbruik, het ge-
luidsniveau en zijn impact op de gezondheid. Onze nieu-
we bestelwagen heeft een ecoscore van 86, terwijl het 
huidig gemeentelijk dieselwagenpark een gemiddelde 
score van 50 heeft. We kunnen dus terecht spreken van 
een groen blaadje op wielen. De aankoopprijs van een 
elektrische auto ligt hoger dan die van een traditioneel 
voertuig, maar dat bedrag wordt gecompenseerd tijdens 
het gebruik. Een laadbeurt kost aanzienlijk minder dan 

een tankbeurt en het onderhoud van de elektromotor is 
beperkt doordat die veel minder bewegende onderdelen 
bevat. Daarenboven is de CO2-uitstoot nihil, zeker omdat 
de Gemeente gebruik maakt van groene elektriciteit uit 
duurzame bronnen. Om het laden veilig en gecontroleerd 
te laten gebeuren, zal er in de gemeentelijke loods een 
speciale wallbox geïnstalleerd worden. Deze wallbox 
biedt bijkomend de mogelijkheid om het verbruik te mo-
nitoren. Zo kunnen we alle kosten (verbruik en onder-
houd) nauwgezet bijgehouden om later een evaluatie te 
kunnen maken. A�hankelijk van de resultaten kunnen we 
dan bepaalde stappen zetten en eventueel bijsturen.

Student en met openbaar vervoer naar 
school? Vraag je korting aan!

Een elektrische bestelwagen 
voor de gemeentelijke diensten 
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Elk jaar neemt de groei van het kattenbestand met 6% 
toe. Die toename zorgt voor een overbezetting van de 
dierenasielen en een verbreiding van zwer�katten. Dat 
veroorzaakt meer euthanasie in de overbevolkte asielen, 
en meer zwer�katten verhogen het risico op de versprei-
ding van besmettelijke ziekten (leukose, kattenaids, 
neusverkoudheid, besmettelijke kattenbuikvliesontste-
king en zoönoses als toxoplasmose, hoofdzeer en dol-
heid). 

In 2011 kwamen 35 000 katten in asielen terecht, waar-
van 12 000 een dodelijk spuitje kregen. Dat waren er
2 000 meer dan in 2010. Om deze cijfers naar beneden 
te halen, werd op 3 augustus 2012 het Koninklijk Besluit 
met betrekking tot het meerjarenplan voor de sterilisa-
tie van huiskatten goedgekeurd. Dat koninklijk besluit 
vormt de wettelijke basis voor een geleidelijke sterilisa-
tie van alle huiskatten in ons land, namelijk: 

•  Sinds 1 september 2012 moeten alle katten in de 
Belgische asielen gesteriliseerd, geïdenti�iceerd en 
geregistreerd zijn voor ze geadopteerd kunnen wor-
den. Tot 1 maart 2013 kon de adoptant echter met het 
asiel een overeenkomst afsluiten om de sterilisatie 
door een arts van zijn keuze te laten uitvoeren binnen 
de zes maanden na adoptie. Een dergelijke overeen-
komst kon tot 1 maart 2014 voor katten jonger dan 
zes maanden bij adoptie.

•  Vanaf 1 september 2014 wordt deze maatregel naar 
kwekers en particulieren uitgebreid. Alle katten moe-
ten dan voor ze verkocht of weggegeven worden, 
gesteriliseerd, geïdenti�iceerd en geregistreerd zijn. 
Alleen de katten die bestemd zijn voor een erkende 
kwekerij of voor mensen in het buitenland zullen nog 
zonder voorafgaande sterilisatie mogen worden ver-
handeld.

De bedoeling van het meerjarenplan is om tegen 2017 in 
verschillende fasen alle katten in België te steriliseren, 
identi�iceren en registreren.

Meerjarenplan katten regelt te veel aan katten

Vakantie?
Denk tijdig aan je huisdieren! 

De vakantieperiode is traditioneel de peri-
ode waarin baasjes hun huisdier in de steek 
durven te laten om zo zonder zorgen met 
vakantie te kunnen vertrekken. De geluk-
kigen vinden onderdak in een asiel en kun-
nen eventueel geadopteerd worden door 
een nieuwe thuis. De rest is gedoemd tot een 
zwerversbestaan. 

Het kan nochtans anders. Neem je huisdier 
mee op reis of reserveer een plaatsje in een 
dierenhotel. Je kan uiteraard ook iemand la-
ten langskomen om hem of haar goed te ver-
zorgen tijdens je afwezigheid. 

Zo kunnen jullie beiden met een gerust ge-
moed van een welverdiende vakantie genieten. 

©
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Dierenasiel Gent gooit 
zijn deuren open

Tijdens het weekend van 20 en 21 
september houdt de Koninklijke 
Maatschappij voor dierenbescher-
ming (dierenasiel Gent) zijn jaarlijk-
se opendeurdag. Iedereen die een 
kijkje wil komen nemen, is welkom.

De Gemeente Oosterzele werkt sa-
men met het asiel voor het ophalen 
en verzorgen van verloren, achter-
gelaten of afgestane dieren. Indien 
mogelijk krijgen deze huisdieren 
een plaatsje in een nieuw gezin.
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Gezocht: eigenaars van
energiezuinige woningen 

Film in het bos op
zaterdag 23 augustus

Ben jij de trotse eigenaar van een 
passie�huis, een lage-energiewo-
ning* of heb je een deel van je woning 
energievriendelijk en duurzaam ver-
bouwd? Wil je kandidaat-bouwers 
een rondleiding geven om je bouw- 
en woonervaringen mee te delen? 
Dan vragen we graag jouw medewer-
king voor onze campagne Ecobou-
wers Opendeur.

Ecobouwers Opendeur is een jaarlijks 
initiatief van Bond Beter Leefmilieu. 
Tijdens twee opendeurweekends op 
1 en 2 november en op 8, 9, 10 en 
11 november brengen we kandidaat 
(ver)bouwers in contact met ervaren 
en energiebewuste bouwheren.

Je kan zelf bepalen hoe groot de 
groep bezoekers mag zijn en wan-
neer ze langskomen.

Interesse? Ken je vrienden, collega’s 
of familie die hun energiezuinige 
woning willen openstellen?
Contacteer ons! Inschrijven en meer 
info op www.ecobouwers.be of
bij jurgen.naets@bblv.be  of
02 282 19 42.  Inschrijven kan tot
5 oktober.
*algemeen: warmtevraag van < 60 kWh/m² jaar 
of een K-peil lager dan 30 voor renovaties en een 
K-peil lager dan 25 voor nieuwbouw. Voor meer 
details en selectiecriteria zie www.ecobouwers.be

Met de kinderen of kleinkinderen 
naar de �ilm gaan, wordt toch nog 
net iets leuker wanneer het op een 
open plek in het bos kan. De blade-
ren ruisen mysterieus, en hoor … 
daar kraakt een tak. Zijn het de ze-
ven kabouters, een woeste beer of 
toch die lieve toverfee?

Kom het zelf beleven in een uniek 
bosdecor in je buurt. We staan ga-
rant voor een magische avond.

Ga voor meer info naar de achter-
�lap van dit magazine.
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Vorming in de bib – in samenwerking met CVO Panta 
Rhei – de Avondschool (2014 – 2015). Alles lessen 
vinden plaats in de bib. Graag vooraf inschrijven via 
de bib (vanaf nu) of de Avondschool (vanaf laatste 
week augustus). Start in september 2014

Bib Oosterzele - Stationsstraat 13 - www.biboosterzele.be
09 362 81 17 - bibliotheek@oosterzele.be

Computeropleidingen

Informatica toepassings-
software
MS Powerpoint
dinsdag van 9.15 tot 11.55 uur 
Peter Bruyneel
Powerpoint heeft als doel multime-
diale presentaties volledig digitaal te 
verzorgen.
De cursist wordt wegwijs gemaakt in 
het maken van slides, het inbrengen 
en opmaken van teksten en objecten, 
het samenstellen en beheren van een 
volledige presentatie. Ook het wer-
ken met sjablonen en aanmaak van 
auteurs- en gebruikersnota’s en het 
exporteren van de presentatie zitten 
vervat in de opleiding.
De multimediale aspecten video, geluid 
en animatie laten de cursist bovendien 
kennis maken met de verschillende 
apparatuur (zoals camera, scanner en 
audiobronnen) om de presentatie te 
voorzien van klank en beeld.
Het pakket wordt volledig door-
grond: zo wordt er ook voldoende 
aandacht besteed aan interactieve 
presentaties met hyperlinks, kiosk-
presentaties, webpresentaties …

Initiatie in de informatica - 
Windows 8
maandag van 14 tot 16.40 uur
Patrick Dumont
A.d.h.v. duidelijke demonstraties & 
praktische oefeningen leer je stap 
voor stap werken met het windows - 
besturingssysteem.

Werken met iPad voor beginners 
donderdag van 18.30 tot 21.10 uur  
Peter Bruyneel 
Als je comfortabel in de woonkamer 
zit, aan de open haard of knus in de 
sofa is een iPad geniaal.
Met een vingerbeweging surf je, lees je 
e-mails of een boek. Het lijkt magisch, 
schitterend en al wat je maar wilt. De 
digitale wereld binnen handbereik! De 
iPad is geen laptop, geen pc, geen gsm 
of smartphone. Wel een handig hebbe-
ding. Maar hoe werk je er ef�iciënt mee?
In de opleiding ‘Werken met iPad’ leer 
je de iPad verkennen en maak je hem 
klaar voor gebruik.

Werken met iPad – vervolgcursus 
vrijdag van 9.15 tot 11. 55
Patrick Dumont

Adobe Photoshop 3
donderdag van 14 tot 16.40 uur
Patrick Dumont 
Met de professionele standaard in di-
gitale desktopbeeldbewerking Adobe 
Photoshop bereik je in een mum van 
tijd resultaten van de hoogste kwali-
teit dankzij de onmiskenbare functies 
voor fotogra�ie, gra�ische ontwerpen 
en webontwerpen.

Wijnkenner
Wijnkenner
Degustatie Franse wijnen 
woensdag van 19 tot 21.40
Jo Baudelet

Vrije tijd
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Vanaf september in de bib van Oos-
terzele: de zadenbib 

In oktober 2012 is in Vlaan-
deren de eerste zadenbib 
ontkiemd in samenwerking 
met MijnTuin.org. Ondertus-
sen heeft het idee - dat over-
gewaaid is uit de VS - zich uit-
gezaaid over heel Vlaanderen 
en Brussel.
Een zadenbib is een biblio-
theek waar je gratis zaden 

van bloemen en planten kan ‘lenen’. Deze bib werkt voor 
100% op vertrouwen. Als leners na hun oogst zelf zaden 
schenken aan de zadenbib, kan ze blijven draaien en 
kunnen anderen daarmee gelukkig gemaakt worden.
MijnTuin.org ontwikkelde voor alle zadenbibs een on-
line catalogus en een uitleensysteem. Registreer je (gra-
tis) op deze populaire community voor tuiniers, en je 
kan zaadjes ‘lenen’ via een eenvoudig uitleensysteem op 
een tablet in de bib.

Lezing: de zadenbib en zelf zaden oog-
sten – in samenwerking met VELT

Wat is een zadenbib?  Hoe worden zaden gekweekt  in de 
kleine moestuin? Hoe worden de zaden gedroogd? Wat 
is het belang van labelen? Frank Van Keirsbilck geeft dui-
ding bij de basisprincipes van het zadenkweken, oogsten 
en verdere behandeling en geeft antwoord op al je vra-
gen op vrijdag 19 september, vanaf 19.30 uur in de bib.

Aan de slag met de Android-tablet

In deze korte cursus ga je zelf aan de slag met een An-
droid-tablet en kan je ervaren of het iets voor jou is. We 
stellen tablets ter beschikking om mee te oefenen maar 
je mag ook je eigen tablet meebrengen als je er een hebt.
 
19,  21,  26,  28 augustus &  2,  4 september 2014:
telkens van 13.30 tot 16 uur
60/12 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 14130OZ

KJV Oosterzele bestaat 15 jaar!

KJV is een boekenjury van kinderen 
en jongeren tussen 5 en 16 jaar. Ju-
ryleden lezen tien boeken om te be-
oordelen. Bib Oosterzele organiseert 

daarvoor leesgroepen die zes keer per schooljaar ver-
gaderen op vrijdagavond. Op het einde van het leesjaar 
gaan we samen naar het boekenfeest (in 2015 in Gent!)
We zoeken voor het leesjaar 2014-2015 nog juryleden 
die willen meelezen. Ben je tussen 5 en 16 jaar, lees je 
graag en wil je je mening delen met anderen? Schrijf 
je dan als de bliksem in via bibliotheek@oosterzele.be. 
Meer info over de werking van KJV op www.kjv.be.

Kof�ie+ ‘Geneesmiddelen… van idee 
tot realiteit’

We worden allemaal met geneesmiddelen geconfron-
teerd, al van bij de geboorte. Maar welke weg heeft een 
nieuw geneesmiddel afgelegd voordat het voor de eerste 
keer op de markt mag komen? En waarom worden een 
tablet tegen hoofdpijn en een tegen darmkrampen toch 
allebei via de mond ingenomen? Ronny Anica legt uit 
waarom ieder pilletje een echt medisch wonder is.
Maandag 22 september om 14 uur in de bib

Graag vooraf inschrijven: bibliotheek@oosterzele.be of 
09 362 81 17
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Zoek een schat van Vlieg 
en ontdek je droomplek!

Straffe speurneuzen opgelet! Vlieg 
verstopt deze zomer meer dan twee-
honderd schatkisten in musea, bibs, 
kastelen, op festivalterreinen en nog 
veel meer leuke plekken in Vlaande-
ren. Ontdek binnenkort waar je een 
schat kan vinden en ga nog tot 31 
augustus op schattenjacht.
Ontwerp jij bovendien de strafste 
droomplek, dan bouwt een architect 
ze na en wel zo groot dat je er zelf in 
past! Doe mee en maak kans op een 
onvergetelijk familieweekend of een 
van de vele andere leuke prijzen.
Meer info op www.uitmetvlieg.be/
schattenjacht

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

Vorming in de bib – in samenwerking met 
Vormingplus Gent-Eeklo

Alle vormingen vinden plaats in de bib:
Stationsstraat 13 in Scheldewindeke, tenzij anders vermeld

Lezing: Omgaan met hooggevoelige kinderen
(door Linda ‘t Kindt)
Een hooggevoelig kind heeft een extra gevoelig centraal zenuw-
stelsel en is dus gevoeliger voor prikkels en indrukken van de 
buitenwereld. Daarom heeft het meer tijd nodig om die prikkels 
en indrukken te verwerken. Het moet zich regelmatig kunnen te-
rugtrekken of afsluiten. Dikwijls is het kind zich daar niet bewust 
van of krijgt het de kans niet. Als gevolg daarvan raakt het over 
zijn toeren, geïrriteerd en/of oververmoeid. We bespreken hoe je 
een hooggevoelig kind kan herkennen en hoe je ermee kan om-
gaan. Deze infosessie is bedoeld voor (groot)ouders, opvoeders, 
leerkrachten, zorgcoördinatoren en geïnteresseerden. 

Dinsdagavond 16 september van 19.30 tot 22 uur
10 euro (kortingstarief: 7,5 euro/5 euro)
Code: 14214
i.s.m. HSP Vlaanderen, Vormingplus Gent-Eeklo

Omgaan met je hooggevoelig kind
(door Linda ‘t Kindt) - Een cursus voor ouders
Deze cursus is bedoeld voor mama’s en papa’s van hooggevoe-
lige kinderen in het kleuter- en basisonderwijs. We werken rond 
opvoedingstips, inzichten en vaardigheden voor een evenwichti-
ger gezinsleven. Thema’s zijn: communiceren met je hooggevoe-
lig kind, leren omgaan met emoties, grenzen stellen, belonen en 
straffen, aanpak van con�lictsituaties thuis en op school. Je krijgt 
ook boeksuggesties. We vragen van jou een basiskennis via een 
lezing, boek of website over het omgaan met hooggevoelige kin-
deren.

Drie dinsdagavonden: 7, 14 & 21 oktober 2014
(19.30 - 22 uur)
46,5 euro (kortingstarief: 34,5 euro/23 euro)
Code: 14170
i.s.m. HSP Vlaanderen, Vormingplus Gent-Eeklo

De vzw-wetgeving in een notendop
(door Janes Antonissen)
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 ver-
schil met een feitelijke vereniging? We bespreken de samenstel-
ling en de taken van de algemene vergadering en van de raad van 
bestuur. We buigen ons over de statuten, over de rechten en plich-
ten van bestuurders, over de procedures voor publicatie, neerleg-
ging en andere administratieve verplichtingen.

woensdagavonden 1 en 8 oktober van 19.30 tot 22 uur
14 euro (kortingstarief: 10 euro/7 euro)
Code: VVV145
i.s.m. Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen,
dienst Kind & Jeugd Oosterzele, Vormingplus Gent-Eeklo
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Repair Café: hoe begin je eraan?
Repair Cafés schieten als paddenstoelen uit de grond. En 
terecht. Want we kopen ons te pletter aan nieuwe spullen 
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? Hoe organiseer 
je het? Wat komt er allemaal bij kijken? Met wie werk je sa-
men? Hoeveel herstellers heb je nodig en waar vind je die? 
Patrick Pede heeft ervaring in Sint-Niklaas en leert je aan 
de hand van een draaiboek wat je moet voorzien.

Zaterdagvoormiddag 18 oktober
(10 - 12.30 uur)
Gratis, wel inschrijven!
Code: VVV155
i.s.m. Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen,
Vormingplus Gent-Eeklo
Met dank aan de milieudienst van de gemeente Oosterzele.

Terugbetaling vakantie-initiatief door 
ziekenfonds

Neemt je kind deel aan een sportkamp of aan de speel-
pleinwerking? Dan kan je - a�hankelijk van je zieken-
fonds - een terugbetaling van het inschrijvingsgeld 

krijgen. Alle informatie en de formulieren zijn te ver-
krijgen bij je ziekenfonds.
Bezorg je formulier voor 31 augustus 2014 zeker bij 
dienst Sport of Kind & Jeugd; het ingevulde formulier 
kan je dan a�halen tussen 1 en 5 september 2014.
dienst Sport – dienst Kind & Jeugd: sporthal De Kluize - 
Sportstraat 5 in Oosterzele – tel. 09 363 84 22

Filmmarathon in Oosterzele

Op 6 en 7 september houden GC De Kluize en OZ kort 
een �ilmmarathon in en rond de theaterzaal. Tijdens het 
marathonweekend worden de twee langspeel�ilms Ons 
dorp en De maagd van Gent gespeeld maar zullen ook de 
kort�ilms My Donna, Tata, Jeep stl en Cemetery jazz op het 
witte doek verschijnen. Door het organiseren van een 
�ilmmarathon moet er wat geld in het laatje komen voor 
de volgende productie van OZ-KORT die stilaan vorm 
begint te krijgen. Iedere Oosterzelenaar krijgt de kans 
om zich in te schrijven voor een �igurantenrol, een bijrol 
of zelfs een hoofdrol in een van de volgende producties. 
Voor wie alle �ilms al gezien heeft, zal er een �ilmcafé zijn 
met heel wat randanimatie.  Een uitgewerkt programma 
valt later nog in de bussen.
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Erfgoedcel Viersprong Land van 
Rode wil de zorg voor en de be-
kendmaking van het erfgoed van 
de gemeenten Oosterzele, Melle, 
Merelbeke en Sint-Lievens-Houtem 
stimuleren. Vanaf 2015 breidt de 
erfgoedcel uit met twee nieuwe ge-
meenten: Destelbergen en Lochristi. 
Erfgoedcel Viersprong zal zich dan 
inzetten voor het cultureel erfgoed 
van zes gemeenten. Om dit te berei-
ken, werkt de erfgoedcel samen met 
vrijwilligers en betaalde krachten. 
Om de projectwerking te ondersteu-
nen, zoekt Erfgoedcel Viersprong 
gedreven vrijwilligers die zich wil-
len inzetten voor het inventariseren, 
fotograferen en digitaliseren van het 
religieus erfgoed van de kerken van 
het Land van Rode. De bedoeling is 
alle religieuze voorwerpen die in de 
kerken aanwezig zijn, op te lijsten in 
een inventaris, ze te fotograferen en 
in te voeren in de databank
www.erfgoedinzicht.be. 
Het inventariseringstraject van het 
religieus erfgoed is een samenwer-
king met de lokale kerkbesturen en 
de Provincie Oost-Vlaanderen.

Wat is religieus erfgoed?
Religieus erfgoed is het geheel van 
cultuurgoederen, materieel of im-
materieel, roerend of onroerend, die 
in een religieuze, godsdienstige of 
devotionele context of met dit doel 
tot stand kwam of werd verworven, 
ernaar verwijst of ermee in verband 
staat. In kerken kom je heel wat oude 
objecten tegen, gaande van schilde-
rijen tot meubilair, edelsmeedwerk 
en textiel. Deze objecten ademen 
stuk voor stuk de geschiedenis van 
de streek uit.

Pro�iel
We willen graag een team van 
vrijwilligers samenbrengen dat 
bestaat uit mensen met verschil-
lende interessegebieden. Kan 
je goed fotograferen? Ben je ge-
boeid door de geschiedenis van 
je eigen streek? Hou je ervan 
zaken in te voeren in databank-
systemen? Dan ben jij de vrijwil-
liger die wij zoeken!
• Je hebt interesse voor erfgoed.
• Je hebt interesse voor fotogra�ie, 

ict, heemkunde, geschiedenis, 
ambachten … 

• Je werkt secuur.
• Je werkt graag in teamverband.
• Je hebt geduld.
• Je werkt graag mee aan de op-

maak van de inventarissen van 
het religieus erfgoed van kerken.

• Je bent bereid het vrijwilligers-
werk te verrichten in de kerken 
en je af en toe te verplaatsen naar 
het Erfgoedhuis in Moortsele 
voor overleg.

• Je bent bereid een vrijwilligers-
overeenkomst/afsprakennota 
te ondertekenen met erfgoedcel 
Viersprong.

Timing
Je voert het vrijwilligerswerk uit op 
eigen tempo en wanneer je het ver-
kiest.
Wat bieden wij in ruil?
• Kennismaking met de werking 

van erfgoedcel Viersprong.
• Betrokkenheid bij het bekendma-

ken van het lokale erfgoedland-
schap.

Vrijwilligers gezocht voor het inventariseren, 
fotograferen en digitaliseren van het religieus 
erfgoed van de kerken van het Land van Rode
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Stationsstraat 70 
Scheldewindeke

Open: 
maandag tot vrijdag: 
8u30 tot 19u
zaterdag: 8u30 tot 18u30

• Zinvol vrijwilligerswerk met maatschappelijke rele-
vantie.

• Een goed onthaal en vriendelijke omkadering in een 
aangenaam team bestaande uit drie enthousiaste erf-
goedwerkers.

• Een forfaitaire dagvergoeding voor je vrijwillige inzet 
volgens het wettelijk maximum: de zogenaamde for-
faitaire vrijwilligersvergoeding bedraagt vanaf 1 ja-
nuari 2014 max. 32,71 euro per dag en max. 1 308,38 
euro per jaar. De kilometervergoeding zit daarin ver-
vat.

• De vrijwilliger wordt ingeschreven in een gemeen-
schappelijke polis bij Ethias met deze waarborgen: 
burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en 
van de vrijwilliger, lichamelijke schade geleden door 
vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van 
het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activi-
teiten, rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s. 

Opendeur in provinciale sportcentra

Op zondag 21 september kan je met het ganse gezin 
in de sportcentra Puyenbroeck, De Boerekreek en Golf 
Puyenbroeck heel wat leuke sporten gratis ontdekken. Je 
kan het aanbod van de centra vrij gebruiken, genieten 
van demo’s en deelnemen aan heel wat initiaties die de 
centra en sportclubs uit de buurt aanbieden. Alvast een 
voorsmaakje van wat je kan doen:

• golfen
• zwemmen
• duiken
• joggen
• paardrijden
• gevechtsporten
• zeilen
• surfen
• karabijnschieten
• pingpongen
• �itness
• volksspelen
• �ietsen
• …

En we hebben nog een extra voor jou in petto! Test je �it-
heid/gezondheid in een van de centra. Er staat een team 
van professionele begeleiders voor je klaar.
Wedstrijd: Like onze facebookpagina, post een foto van 
jezelf van op de opendeurdag en maak kans op een over-
nachting in sportcentrum Puyenbroeck of sportcentrum 
De Boerekreek voor het ganse gezin.
Voor sommige initiaties moet je op voorhand inschrijven, 
dat kan via de website. Bekijk het volledige programma 
op: www.puyenbroeck.be/evenementen/opendeurdag.

Graag reageren voor 5 september 2014. Dat kan 
door ons je cv + gemotiveerde brief te bezorgen via 
mail op het e-mailadres info@4sprong.be of per 
post naar erfgoedcel Viersprong, Sint-Antoniusplein 
10, 9860 Oosterzele.

Meer informatie?
Tel. 09 363 88 56 (Ans Van de Cotte/Roos Coppens). 
Je kan alvast een kijkje nemen op
www.erfgoedcelviersprong.be en
www.erfgoedbanklandvanrode.be.
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Programma
GC De Kluize 2014-2015

Het programma 2014-2015 van GC 
De Kluize is bekend en de seizoens-
brochure is beschikbaar. Je kan jouw 
exemplaar ophalen in het GC, het 
gemeentehuis, de bib, de sporthal of 
je kan het bestellen via reservaties@
oosterzele.be. Je kan het programma 
ook rustig online bekijken via www.
gcdekluize.be. Meer info? reserva-
ties@oosterzele.be - 09 363 83 30 of 
breng ons een bezoekje! De Kluize 
is alle dagen open van 8.30 uur tot 
12 uur en van 13.30 uur tot 16 uur, 
ook op maandagavond van 18 uur 
tot 20 uur. Op vrijdagnamiddag zijn 
we gesloten. Je kan ons vinden op de 
eerste verdieping van GC De Kluize, 
Sportstraat 3.

Wij beschikken niet over bancontact. 
Ons vernieuwd online reservatiesys-
teem laat evenwel toe om je tickets 
(met genummerde zitplaatsen) vol-
ledig autonoom via je pc te boeken!
Vanaf vier voorstellingen ben je 
abonnee en geniet je interessante 
voordelen. Vraag ernaar of raadpleeg 
pagina’s 85 en 86 in de brochure!
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Daar, theater op locatie op donderdag 
25, vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 
28 september

“Wat zonder begin is en zonder einde, hoger dan de gro-
te 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 landschap het ver-
haal vertellen. Voor deze productie laat regisseur Jelle 
De Grauwe zich inspireren door het boek Uit de tijd val-
len van David Grossman. 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 onbestemde 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 verbon-
denheid. De massa stroomt, hun tocht brengt een nieuw 
begin, leven wordt opnieuw geboren. DAAR is een voor-
stelling over de hunkerende, zoekende mens en de niet 
a�latende noodzaak om in beweging te blijven en onder-
weg te zijn. Over het verlangen van de mens om zich ver-
bonden te weten en de kracht van het collectieve ritueel 
om die verbondenheid te bestendigen. Voor dit unieke 
project slaan het Gentse theatercollectief Corpus Ca. en 
GC De Kluize de handen in elkaar. Professionele spelers 
en inwoners van Oosterzele en omstreken spelen samen. 
De veelheid aan stemmen en lichamen is noodzakelijk 
om tot ‘daar’ te komen. DAAR vormt een bijzondere lo-
catievoorstelling, voor en door de gemeenschap, en ver-
ankert zich zo letterlijk en �iguurlijk in de lokale bodem.
Op die manier wil DAAR ruimte en tijd creëren waarin 
rituele verbondenheid tussen mensen mogelijk wordt 
en theater en leven met elkaar versmelten.
DAAR vormt de bachelorproef van Jelle De Grauwe, stu-
dent drama aan het KASK in Gent.

Tarieven: 10 euro (basis) en 8 euro (studenten, -19) 
De voorstelling vindt plaats op het terrein van de Bale-
gemse steengroeven. Het exacte tijdstip van de voorstelling 
wordt later bekend gemaakt.

4hoog brengt een naakte thriller voor 
families (8+):
KRIEP i.s.m. theatergroep NU!

Als ze het NIET hadden gehoord
Hadden ze het nooit geweten
En was alles anders geweest
Maar …
Ze HADDEN het gehoord
Dus wisten ze het
En was het ook anders!
4Hoog maakt een naakte thriller. Een concept en regie 
van Frans Van der Aa waarin twee actrices (Jits Van 
Belle en Tineke Caels) en een acteur (Stan Van Gheluwe) 
veertig rollen op zich nemen. Het wordt spelen met een 
ingenieus systeem van verkeerde sporen waarmee ze 
de kijker constant in spanning 
houden. Gevaarlijk grappig 
op het puntje van je stoel. Wat 
als een thriller ontleed wordt? 
Volledig binnenstebuiten ge-
draaid? Stelt het je gerust of 
word je dan banger? Wat als 
plots iedereen verdacht is? Niet 
alleen de dader, maar ook het 
slachtoffer? Zelfs het publiek? 
Wat als nepbloed te veel op echt 
bloed lijkt? Wat als het echt pijn 
gaat doen? Wat als je denkt: “ik 
heb het helemaal door” en je 
blijkt het mis te hebben? Wat 
als je het in je broek doet en je 
weet dat dat nergens goed voor 
is? Wat als je zeker weet dat 
het “maar toneel” is en het toch 
vergeet …
Dan heb je … de naakte thriller!

Zaterdag 20 september om
19 uur - tarief: 5 euro met
een familiekaart
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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
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Oosterzele maakt werk van 
een gezonde gemeente

2014 is in het kader van Gezonde Gemeente het jaar van 
de valpreventie. Het OCMW tekende in op het charter 
Gezonde Gemeente in samenwerking met Logo gezond+. 
Zo werden al tal van activiteiten georganiseerd zoals 
een lezing over valpreventie voor senioren ‘Vallen, blijf 
er even bij stilstaan’, een infosessie met ergotherapeute 
Leen Bouckaert over de risico’s van vallen en het voor-
komen ervan.
Wist je dat?
• Een op drie Vlamingen, ouder dan 65, minstens één 

keer per jaar valt?
• 65-plussers bijna tien keer meer kans hebben om op 

de spoedgevallendienst te belanden na een val dan als 
gevolg van een verkeersongeval?

• Bewegen de beste manier is om vallen te voorkomen?
De activiteitenpiramide helpt je om niet te vallen:
• Vermijd langer dan een half uur ononderbroken zit-

ten tijdens tv-kijken, handwerk, lezen, …
• Doe twee tot driemaal per week speci�ieke oefenin-

gen die je lenigheid en uithouding vergroten, je even-
wicht verbeteren en je spieren versterken.

• Doe drie tot vijfmaal per week een leuke sportieve 
hobby zoals dansen, �ietsen, zwemmen, joggen, …

• Beweeg dagelijks zo veel je als kan: speel met de 
kleinkinderen, neem de trap in plaats van de lift, werk 
in de tuin, wandel naar de winkel, stofzuig of doe an-
dere huishoudelijke taken, …

De theorie wordt ook aan de praktijk gekoppeld …
Voor de senioren (vanaf 55 jaar tot …) organiseert de 
Seniorenraad Oosterzele op 20 november tijdens het 
jaarlijks feest van en voor senioren een toffe quiz met 
talrijke prijzen en een ware dansnamiddag met muziek 
van toen. Je leest er meer over in het volgende magazine.
De eigen personeelsleden van OCMW en Gemeente zul-
len het goede voorbeeld geven tijdens de 10 000 stap-
pen-competitie! Oosterzele daagde het personeel van de 
Gemeente Melle uit om tussen 8 september en 3 oktober 
2014 het meeste aantal stappen te zetten. In de loop van de 
competitie kan je via diverse kanalen het resultaat volgen.

Onthaalouder worden …
Iets voor jou?

Je hebt je hart verloren aan kinderen en hebt zin in een 
nieuwe professionele uitdaging. Je ziet het wel zitten om 
zelf over je werkritme en dagindeling te beslissen. Je 
bent de �iles beu en wil graag thuis of in de buurt wer-
ken. Je wilt graag meer tijd doorbrengen met je eigen 
kroost en zou het �ijn vinden om die met andere kinde-
ren te delen. Dan is dit het moment waarop je droom 
en werkelijkheid kan laten samenvallen. Heb je er al 
eens over gedacht om onthaalouder te worden?

Waarom jij de geschikte persoon bent?
Ben je achttien, dertig of zestig jaar? Dan ligt een toe-
komst als onthaalouder voor jou open.
Om van je nieuwe carrière een succes te maken, zijn en-
kele elementen van belang:
• Je volgt een kennismakingstraject ‘gezinsopvang’ en 

bent bereid je geregeld bij te scholen.
• Als je de opvang in je eigen woning organiseert, is het 

nodig dat je huis kindvriendelijk en veilig is.
• De gezondheid, de veiligheid en het geluk van je op-

vangkindjes zijn voor jou prioriteit nummer één.
• Je geeft de kinderen een tweede thuis. Je stimuleert 

hen in hun ontwikkeling en onderneemt samen leuke 
dingen.

• Je zorgt voor een gezonde voeding.
• Ten slotte vind je het �ijn om samen te werken met de 

dienst en met de ouders.

Welke voordelen heb je als onthaalouder?
• Je werkt steeds thuis waardoor je ook kan zorgen 

voor je eigen kinderen.
• Je kiest zelf je werkuren en dagen. Je bepaalt zelf hoe-

veel vakantiedagen je wil en wanneer.
• Je organiseert volledig je eigen werk en je dag.
• Je hebt een dienstverantwoordelijke en collega-ont-

haalouders bij wie je steeds terecht kan voor steun en 
overleg.

• Geen gedoe met administratie, rekeningen en con-
trole van facturen. De dienst regelt de administratie 
en betalingen.

• Je krijgt een vaste vergoeding per kind. Maandelijks 
stort de dienst deze vergoeding op jouw rekening. 
Deze vergoeding wordt niet belast.

• Je bent sociaal verzekerd en bouwt bijvoorbeeld pen-
sioenrechten op.

Meer info?
Je kunt voor alle informatie en vragen terecht bij de verantwoordelijken van de dienst voor onthaalouders van het 
OCMW Oosterzele: Gootje 2, 9860 Balegem - Eveline Schepens: 09 363 88 94 - eveline.schepens@ocmwoosterze-
le.be of Wendy Van Hooland: 09 363 88 96 - wendy.vanhooland@ocmwoosterzele.be - www.ocmwoosterzele.be
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Nieuw in �iliaal SAMWD
in Oosterzele

Kleuterdans voor kinderen vanaf vier jaar. Spelend dan-
sen, dansend luisteren, luisterend voelen en ruimte bele-
ven. Wij en jij, we dansen samen!
Wekelijkse lessen vanaf 11 september 2014 op donder-
dag tussen 16.30 en 17.30 uur op Pelgrim 48 in Schelde-
windeke (Vrije Basisschool).

Inschrijvingen: van 30 juni – 4 juli  en van 25 augustus 
tot 30 september 
Start van alle lessen: zaterdag 6 september 2014
Openingsuren: maandag tot vrijdag: van 14 tot 19 uur - 
zaterdag van 9 tot 11.30 uur
Adres: SAMWD Zottegem, Firmin Bogaertstraat 12, 9620 
Zottegem

Tarieven:
-  62 euro voor dans en muziek
 (40 euro bij verminderd tarief)
-  75 euro voor kleuterdans
 (tweede kind zelfde gezin: 50 euro)

Net zoals vorig schooljaar werkt de SAMWD in de eer-
ste weken van de inschrijvingen met een systeem op af-
spraak: een inschrijvingsdoodle. Dit zorgt ervoor dat 
je niet langer in de rij hoeft te staan en dat alles op een 
rustige en correcte manier kan verlopen. Deze inschrij-
vingsdoodle en alle informatie over tarieven, inschrij-
vingsdata, documenten, ... vind je op www.samwdzot-
tegem.be onder de rubriek ‘Inschrijvingen’.

Schoolvoorstelling Pinokkio
Op 13 juni 2014 konden 240 leerlingen uit het tweede 
en derde leerjaar uit Oosterzele genieten van de school-
voorstelling De avonturen van Pinokkio in GC De Kluize. 
Aan de hand van muziek werd het wereldberoemde 
verhaal en de klassieker uit de jeugdliteratuur voorge-
steld. Dit muzikale sprookje werd gebracht door leraren 
muziek en woord aan de SAMWD Zottegem en het �iliaal 
Oosterzele.

Uurrooster Algemene Muzikale vorming
(zie pagina hiernaast)
Zingend denken, noten lezen, ritmes voelen, en je ge-
hoor ontwikkelen. Sleutels, notenbalken, rusten en 
mollen, na deze lessen heeft muziek geen geheimen 
meer voor jou!
Vanaf het tweede jaar kun je een instrument leren be-
spelen.

Uurrooster Dans (zie pagina hiernaast)
Ballet en artistieke training (choreo) gaan hand in hand. 
Techniek, creativiteit, beleving. Dans is zo veel meer dan 
gewoon bewegen…
In de academie kunnen ook leerlingen die woord willen 
volgen en volwassenen terecht. Zij kunnen lessen volgen 
in Zottegem.

Alle info vind je op www.samwdzottegem.be

Onderwijs

Afdeling Muziek: in Gilo en bibliotheek,
Stationsstraat in Scheldewindeke
Afdeling Dans: in Vrije Basisschool, Pelgrim 48, 
9860 Scheldewindeke
Alle info via: www.samwdzottegem.be
09 364 64 35 - oosterzele@samwdzottegem.be
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‘de lerares van het jaar’
werkt in GILO Scheldewindeke

Joke De Backer (27) - juf van de eerstegraadsklas in ba-
sisschool GILO in Scheldewindeke - kreeg op woensdag 
21 mei in Brussel de symbolische titel ‘Leraar van het 
Jaar’. Het tijdschrift Klasse zette startende leraren en hun 
mentoren of coaches centraal.

“Een lerares die het beste uit elke leerling haalt.”
“Een voortrekker in ons team.”

De ouderraad van Scheldewindeke ging in op de oproep 
in ‘Klasse voor ouders’ om binnen het thema ‘De beste 
startende juf en haar coach’ een dossier in te dienen voor 
de nominatie van leraar van het jaar. Juf Joke De Backer 
uit de afdeling Scheldewindeke is uit 125 genomineerden 
verkozen tot ’leraar van het jaar’! Joke werkt sinds 2013 
in het GILO en met haar vernieuwende aanpak, projecten 
en de individuele begeleiding van leerlingen, veroverde 
ze al snel de harten van de leerlingen, de ouders en de 
collega’s. Pro�iciat aan juf Joke, het hele team en aan 
de initiatiefnemers Helen Roelants, Koen Mertens, 
An en Bart Schepens van de ouderraad.

Met de ‘Leraar van het Jaar’ zet Klasse alle Vlaamse 
leraren symbolisch in de bloemen voor hun gewaar-
deerde inspanningen.
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Oosterzele huldigt 
Lucien Oosterlinck 
Het gemeentebestuur heeft op 23 juni 2014 hulde 
gebracht aan de 84-jarige persfotograaf Lucien Oos-
terlinck uit Gijzenzele. Lucien was sinds 1956 pers-
fotograaf maar zette per 1 januari 2014 een punt 
achter zijn welgevulde carrière. Bedankt Lucien!

Rioleringswerken 
Moortsele
Wil je op de hoogte blijven van hoe de rioleringswer-
ken in Moortsele vorderen? Schrijf je dan in voor de 
nieuwsbrief via info@oosterzele.be of check de face-
bookpagina (zoek op Rioleringswerken Moortsele).

Nieuw reglement voor 
adviesraden goedgekeurd
De Gemeente Oosterzele heeft verschillende gemeen-
telijke adviesraden. Elke adviesraad ontwikkelde in 
de loop van de jaren zijn eigen manier van werken en 
stelde afsprakennota’s, huishoudelijke reglementen 
en/of statuten op. Om goed en vlot te kunnen werken, 
is het noodzakelijk dat de adviesraden - met behoud 
van hun eigenheid en hun speci�ieke opdracht - vol-
gens dezelfde spelregels werken. Daarom werd - in 
samenspraak met de verschillende betrokkenen - een 
algemeen reglement uitgewerkt dat de spelregels 
vastlegt. Het gewijzigde reglement moet een trans-
parante, goede eenvormige werking van de gemeen-
telijke adviesraden verzekeren. Het reglement is te 
vinden via www.oosterzele.be

KORTJES

Ozonpieken en hittegolf, 
wees solidair
Af en toe worden we geconfronteerd met periodes van 
zeer hoge temperaturen waarbij er problemen kunnen 
ontstaan door te hoge ozonconcentratie. De belangrijkste 
risicogroepen zijn baby’s en heel jonge kinderen, bejaar-
den, mensen met een aandoening aan het hart of cen-
trale zenuwstelsel. Daarom deze oproep aan iedereen om 
waakzaam te zijn voor personen in zijn/haar omgeving 
die gevoelig kunnen zijn voor hoge temperaturen.
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Nieuwe publicatie
Alle inwoners ontvingen enkele weken terug een aan-
slagbiljet voor de gemeentebelastingen. Bij dat aan-
slagbiljet werd ook een folder gevoegd waarin een 
woordje uitleg wordt gegeven over het doel van die 
belasting en wat de Gemeente met de inkomsten er-
van doet. De folder kwijtgespeeld? Je vindt hem ook 
op www.oosterzele.be.

Gemeentelijke diensten 
gesloten
De diensten van het gemeentebestuur en OCMW zijn 
gesloten op vrijdag 15 augustus n.a.v. O.L.V.-Hemel-
vaart. Het digitaal loket op www.oosterzele.be blijft 
geopend.
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 vrijdag 25 – maandag 28 juli: 
kermis Landskouter
3 vrijdag om 19 uur: country- en 

westernavond met linedanceclub 
The Texas Rebels, optreden van 
countryzanger Micky Bronson. Aan-
gepaste kledij = gratis consumptie.

3 zaterdag 26 juli om 18.30 uur: 
eetfestijn t.v.v. wielercomité Lands-
kouter (beenhesp of kalkoen�ilet 
met frietjes) – volwassenen 15 euro/
kinderen 8 euro. Aansluitend dansen 
met het balorkest Ratatoe (gratis 
toegang)

3 zondag 27 juli
• 10 uur: wielrennen miniemen-

proef 8, 9, 10 en 11-jarigen. 
• 15 uur: wielerwedstrijd B.W.B. 

elite zonder contract + beloften. 
Afstand 118 km, 13 ronden, geor-
ganiseerd door het wielercomité. 

• 18.30 uur: bingoavond met natu-
raprijzen

3 maandag 28 juli
• 10 uur: kermisvlucht vrienden-

kring duivenlie�hebbers Lands-
kouter

• 14.30 uur: gratis kof�ietafel voor 
alle 50-plussers van Landskouter 
en Moortsele. Samenkomst in de 
feesttent op de parking van T.B.I. 
Meer info: Patrick Van Damme: 
09 362 03 32 - Rudy Engels: 
09 362 97 72

 zaterdag 26 juli: Ostresele 
Stapt! - aardappelloods Willy Den 
Haese, Keiberg in Oosterzele – door 
Landelijke Gilde Oosterzele – vvk 6 
euro/adk 8 euro. Meer info: Danny 
Meersman – 0486 91 44 22 of LG-
oosterzele@telenet.be

 zondag 27 juli: menevent t.v.v. 
Ziekenzorg Oosterzele
www.menwedstrijdbalegem.be

 vrijdag 15 augustus - 7 tot 15 
uur: Ankertocht – Tent Ankerwijk, 
Bavegemstraat Oosterzele – 1,5 euro – 
WSV Land Van Rhode. 
Meer info: www.landvanrhode.be –
erik-lievens@skynet.be 

 vrijdag 15 augustus: 
BRUISEND BALEGEM
Voor de Balegemnaren:

• 9.15 uur: hoogmis 
• 10.30 uur: receptie op z’n Bale-

gems met jenever en haring
• 11 uur: receptie in De Watermo-

len
Podium De Watermolen

• vanaf 11 uur: De platte choco’s
• vanaf 14 uur: harmonie Con 

Animo
• vanaf 16.30 uur: The Covrettes
• vanaf 19 uur: Johan Verminnen
• 21 uur: De helaasheid der zingen

Podium Molendam
• 14 uur: The Blue Band
• 16.30 uur: Das Rock
• 19.30 uur: The Amazing �lowers
• 21.30 uur: Windkracht

Podium De Kring
• 14 uur: Vlaamse vedettenparade 

met Kenny Jacowick, Patrick 
Vinx, Wim Leys, Dex Dylan, Nico, 
Lindsay, Eveline Cannoot, Robby 
Longo, Swoop en openluchtfuif 
met Radio Star

Podium Het Ganzenhof
• vanaf 14.30 uur: The missing 

links
• 17.30 uur: Backseat Boppers
• vanaf 20.30 uur: Pure4Fun

Podium De Klokke
• vanaf 15.30 uur: Cat�ish
• vanaf 20.30 uur: Paul Michiels

Podium chirolokalen
• 13 – 14 uur: Quilnyd
• 14.45 – 15.45: Mudcookies
• 16.30 – 18 uur: The horny horses

En verder: oldtimer tractorshow, oude 
ambachten, rommelmarkt, ‘marché aux 
bon vivants’, �iat-rondrit, straattheater, 
vuurwerk, … www.bruisendbalegem.be

 zondag 24 augustus – 13.30 tot 
18 uur: spelnamiddag De Strateeg in 
IJzeren Hekken (Rooberg 38, Lands-
kouter). Meer info: Eline Van Bever, 
eline@destrateeg.be. Deelnameprijs: 
1,5 euro

 zondag 24 augustus: 18de editie 
van Levend Erfgoed Expo in provin-
ciaal domein Puyenbroeck in Wachte-
beke. www.sle.be

 vrijdag 29 augustus: women@
work in Technopolis Mechelen – KVLV 
Scheldewindeke

 donderdagavonden 28 augus-
tus, 11 en 25 september, 30 oktober 
– 19.30 uur in foyer GC De Kluize: Vrij-
willigers rekruteren en motiveren 
in lokale verenigingen en organisaties. 
De erfgoedcel Viersprong Land van 
Rode organiseert i.s.m. Heemkunde 
Vlaanderen een vormingstraject rond 
vrijwilligersbeleid. Meer info: 
Elisa De Puysseleyr, info@4sprong.be, 
09 363 88 51 (inschrijven verplicht) – 
www.erfgoedcelviersprong.be

Activiteitenkalender oosterzele actief
Meer info over deze en andere activiteiten vind je in de activiteitenkalender op www.oosterzele.be.
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 vrijdag 29 augustus – dinsdag 2 
september: 
KERMIS GIJZENZELE
3 vrijdag 29 augustus

• 19.30 uur: seriekaarting bieden 
in het zaaltje

• 21 uur: night of ’t Plectrum - de 
grote openingsparty – 3 euro VVK 
en 5 euro ADK - www.jeugdhuis-
plectrum.be

3 zaterdag 30 augustus
• 14.30: criterium voor gentle-

men (gesloten parcours langs 
Kerkstraat, Sint-Lievensstraat en 
Brielstraat)

• 17 uur: criterium voor elite zon-
der contract en beloften (gesloten 
parcours langs Kerkstraat, Sint-
Lievensstraat en Brielstraat)

• 19 uur: friet met stoverij eet-
festijn aan het zaaltje – 10 euro 
(enkel voorverkoop, max. 250 
plaatsen)

• 21 uur: optreden ‘Backseat Bop-
pers’ op groot podium (meer info 
op www.backseatboppers.be)

• 23 uur: praat- en danscafé in het 
zaaltje met dj Geert

3 zondag 31 augustus
• 10 – 18 uur: snuffelen in Gijzen-

zele - rommelmarkt en straata-
nimatie – garageverkoop. Meer 
info bij de gezinsbond – afdeling 
Gijzenzele op 09 362 09 76 of

 09 362 01 46 
• 10 – 18 uur: tentoonstelling 

‘Trouw- & Jubileumfoto’s’ in GC de 
Mannekesschool - een organisatie 
van het Gijzels Genootschap van 
de Kerkuil (gratis toegang)

• 11 – 21 uur: cavabar aan de rom-
melmarkt t.v.v. het wielercomité

• 12 – 18 uur: doorlopend Bella-
Boe hoeve-ijs verkrijgbaar op het 
dorpsplein

• 12 – 18 uur: kinderanimatie met 
springkasteel en schminkstand  

• 15 uur: clowns Pipo & Pipette op 
het groot podium

• 18.30 uur: optreden van John op 
het groot podium (kleinkunst en 
folk)

• 20.45 uur: optreden van Nico op 
het groot podium

• 21.15 uur: Yves Segers op het 
groot podium (de klassieker van 
Gijzelkirmesse)

• 22.30 uur: optreden van Kevain 
(ambiancemaker uit Melle)

• 23.30 uur: foute kermisparty in 
het zaaltje met dj Geert

3 maandag 1 september
• 10 uur: zielenmis ter nagedachte-

nis van alle overleden parochia-
nen

• 10.40 uur: kermismededelingen 
van de ‘Sjampetter’ op de roep-
steen

• 12 uur: grote kermisbarbecue in 
het zaaltje i.s.m. KVLV Gijzenzele 
(kaarten alleen ter plaatse ver-
krijgbaar) - agnesenmarc@gmail.
com 

• 14 uur: petanquetornooi aan het 
zaaltje (teams van 3 personen 
kunnen inschrijven vanaf 13 uur 
-2 euro p.p.)

• 21 uur: optreden orgelist Johan 
Cockaert in het zaaltje (gratis 
toegang)

• 23.30 uur: Gijzelse leute met dj 
Geert

3 dinsdag 2 september
• 21 uur: afsluiten van de kermis

 zondag 31 augustus van 11.30 
tot 14 uur: eetfestijn met scampi of 
steak à l’os, kindermenu gehaktbal-
letjes in de tomatensaus – volwassenen 
16 euro/-12 jaar: 8 euro – polyvalente 
zaal GC De Kluize – door KMV Voor God 
en Vlaanderland- Paul De Vos -
kmv.scheldewindeke@gmail.com

 zondag 7 september – 13.30 
uur: gezins�ietstocht bij Landelijke 
Gilde en KWB Oosterzele – leden LG 
en KWB 2 euro/anderen: 3 euro. Meer 
info: Danny Meersman – 0486 91 44 22

 zondagen 7, 14, 21, 28 septem-
ber; 5, 12, 19, 26 oktober; 2, 9, 16, 
23, 30 november; 7, 14, 21, 28 de-
cember – 9.30 uur: nordic walking 
met KVLV Scheldewindeke. Meer info: 
Nicole De Bacquer – gratis deelname

 maandag 8 september – 19.30 
uur: kookworkshop met Femma 
‘cadeautjes uit de keuken: con�ituren 
en chutneys’ in parochiale kring
Oosterzele – 10 euro -
nadine_vl@hotmail.com

 vanaf maandag 8 september: bij 
balletschool Toi, Moi et la Danse iedere 
woensdag en zaterdag diverse dansop-
leidingen voor alle leeftijden in GILO, 
sporthal De Kluize of Den Amb8 –
kostprijs varieert van 90 tot 150 euro 
per semester  - 0499 13 20 89,
del�ienneirynck@hotmail.com,
www.balletschooltmd.be

 vanaf maandag 8 september van 
21 tot 22 uur: aerobic met ballet-
school Toi, Moi et la Danse in sporthal 
De Kluize – 75 euro voor 10 beurten - 
del�ienneirynck@hotmail.com,
0499 13 20 89, www.balletschooltmd.be

 vanaf maandag 8 september 
van 20.45 tot 21.45 uur: total body 
workout met balletschool Toi, Moi et la 
Danse in sporthal De Kluize – 75 euro 
voor 10 beurten - del�ienneirynck@
hotmail.com, 0499 13 20 89,
www.balletschooltmd.be

 woensdag 10 september – 19.15 
uur in zaaltje Gijzenzele: kookles 
‘pompoen en courgette’ door KVLV 
Gijzenzele – 5 euro -
agnesenmarc@gmail.com

 zondag 14 september van 10 
tot 18 uur: Open Monumenten Dag - 
werner.eeckhout1@telenet.be 

 zondag 14 september: ploeg-
feesten Landskouter. Om 10 uur op-
treden KMV Voor God en Vlaanderland 
aan Sint-Agathakerk in Landskouter

 maandag 15 september – 19.30 
uur: kookworkshop met Femma 
‘cadeautjes uit de keuken: hartige 
snacks’ in parochiale kring Oosterzele 
– 10 euro - nadine_vl@hotmail.com

 dinsdag 16 september – 14 uur: 
culturele happening ‘Adivas’ bij NEOS 
in salons Mantovani in Oudenaarde 
-  guido.vervust@telenet.be

20 www.oosterzele.be
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 dinsdag 16 september – 19 uur: 
kookles ‘courgetten en pompoenen’ 
in parochiecentrum Balegem door 
KVLV Balegem -  Mieke Sepelie 09 324 
53 64 - mieke.sepelie@telenet.be

 woensdag 17 september – 20 
uur: markant openingsavond Luk De 
Bruycker, alias Pierke Pierlala, vertelt 
en zingt à la carte ‘Romain Deconinck, 
leven en werk’, muzikale begeleiding 
door Jan Gorleer. Receptie + voorstel-
ling nieuw jaarprogramma. Nieuwe 
leden zijn welkom! In GC De Kluize 
– leden 5 euro/niet-leden 10 euro - 
blondeel.bombeke@telenet.be –
09 362 94 28

 woensdagen 17 september, 15 
oktober, 19 november en 17 de-
cember: breisalon in de bib – gratis 
deelname

 donderdag 18 september – 
19.30 uur: sjaals knopen met KVLV 
Scheldewindeke in De Rots

 zondag 21 september: Landelijke 
Gilde Scheldewindeke organiseert 
een sneukel�ietstocht van 30 km 
(start tussen 13.30 en 15 uur) en/
of Breugelmaal (vanaf 17.30 uur)- bij 
Eric Suenaert – Lange Munte 75B in 
Scheldewindeke. Meer info? Antoine 
De Witte - Achterdries 18 in Ooster-
zele – 09 363 03 98 – 0478 40 99 21 
- dewittecosyn@yahoo.com. Fietstocht: 
7 euro/breughelmaal 15 euro, -12 jaar 
8 euro/�ietstocht en maaltijd: 18 euro, 
- 12 jaar 11euro

 dinsdagen 23, 30 september en 
7 oktober – 19 uur: naailessen voor 
beginners in parochiecentrum Bale-
gem door KVLV Balegem - Antoinette 
Verlinden - 09 362 60 13

 woensdag 24 september om 13 
en 19 uur: kookdemo ‘courgettes en 
pompoenen’ met KVLV Scheldewin-
deke - Juliette Van De Sype

 donderdag 25 september om 20 
uur: Couleur, de viool, het accordeon 
en de bandoneon staan centraal met 
Ivan Smeulders & Emile Verstraeten in 
kunstencentrum Berg 30 -
theater.leenpersijn@telenet.be -
09 360 39 25

 vrijdag 26 september – 19.30 
uur: ontmoetingsfeest met mode-
show van zelfgemaakte kleding uit 
beide naaigroepen van Femma in 
parochiale kring Oosterzele -
monique_roels@hotmail.com

 zaterdag 27 september van 7 tot 
15 uur: deliriumtocht WSV Land van 
Rhode met vertrek aan college Paters 
Joze�ieten (Brusselsesteenweg 459, 
Melle) – 1,5 euro - www.landvanrhode.
be - erik-lievens@skynet.be

 zaterdag 27 september om 
18.30 uur: opening kerkelijk jaar in 
de Sint-Kristoffelkerk in Scheldewin-
deke door dekenaat Oosterzele i.s.m. 
o.a. KMV Voor God en Vlaanderland

 zondag 28 september van 11.30 
tot 14.30 uur: eetfestijn toneelver-
eniging Balegem in De Kring Balegem. 
Meer info: A. Van de Velde - Meer-
laanstraat 45 in Balegem –
tel. 09 362 68 56

 zondagen 28 september, 26 ok-
tober en 23 november van 13.30 tot 
18 uur: spelnamiddag bij spellenclub 
De Strateeg in IJzeren Hekken –
1,5 euro - Eline Van Bever,
eline@destrateeg.be

 dinsdagen 30 september; 7, 14, 
21 en 26 oktober: energetics met 
KVLV Scheldewindeke in sporthal De 
Kluize. Meer info: Lieve Clinckspoor

 woensdagen 1, 8 oktober; 10 
en 24 november: accessoires breien 
met nieuwe steken met KVLV Schelde-
windeke in De Rots

 donderdag 2 oktober – 18.30 
uur: eerste ‘markante winkelroute’ 
langs markante zaken in Vrijhem 
in Balegem. Afspraak op parking 
Pastorijberg in Balegem. leden 5 euro/
niet-leden 10 euro -
blondeel.bombeke@telenet.be –
09 362 94 28

 donderdag 2 oktober: lezing 
‘iedereen allergisch’ door dr. Gevaert 
in OC Velzeke. KVLV Scheldewindeke

 vrijdag 3 oktober van 16.30 tot 
19.30 uur: bloedgeven bij Rode Kruis 
afdeling Oosterzele in GILO Ooster-
zele - http://oosterzele.rodekruis.be 
- chrismonique1@telenet.be

 maandag 6 oktober – 13.30 uur: 
oorlogs�ilm The Longest Day in GC De 
Kluize – Jos Storms via 09 222 59 57 – 
4 euro (incl. kof�ie en gebak)

 woensdag 8 oktober – 19.30 uur 
in zaaltje Gijzenzele: lezing: ‘Bewust 
omgaan met spanning en ontspan-
ning’ door KVLV Gijzenzele -
agnesenmarc@gmail.com

 zaterdag 11 oktober van 9 tot 
12 uur in de bib: ‘vers geperst’ – 
voorstelling uitgavenpakket 2014-
2015 van Davidsfonds Oosterzele. 
Meer info: Geert De la Ruelle, Groen-
weg 23 in Oosterzele – 09 362 97 96 
- geert.delaruelle@skynet.be

 zaterdag 11 oktober – 15 uur: 
met Femma op stadswandeling in 
Gent - irene.de.leener@hotmail.com

 vanaf zaterdag 11 oktober:
gratis EHBO-cursus op zes zater-
dagvoormiddagen en examen op 13 
december. Meer weten? vorming@
oosterzele.rodekruis.be - 09 220 03 43

 vrijdag 17 oktober – 19.30 uur: 
workshop ‘stijladvies voor 45+’ bij 
Femma in parochiale kring Oosterzele - 
carla.mortier@skynet.be

 vrijdag 17 oktober: Jeugdraad 
organiseert nacht van de jeugdbewe-
ging in den Amb8. Meer info: Veerle 
Vercleyen

 zaterdag 18 oktober – 14 uur: 
share fair ‘weggeven op de stoep’ in 
parochiecentrum Balegem door KVLV 
Balegem - 09 324 53 64 -
mieke.sepelie@telenet.be

 zondag 19 – maandag 20 okto-
ber: tweedaagse Amsterdam met 
NEOS - guido.vervust@telenet.be

 dinsdag 21 oktober – 19 uur: 
kookles ‘Spanje & Portugal’ in 
parochiecentrum Balegem door KVLV 
Balegem - Mieke Sepelie 09 324 53 64 - 
mieke.sepelie@telenet.be
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 donderdag 23 oktober – 20 uur 
in GC De Kluize: voordracht ‘Onder-
wijs vandaag en morgen’ door prof. 
P. Van Cauwenberge (ererector UGent) 
– Davidsfonds Oosterzele. Meer info: 
Geert De la Ruelle, Groenweg 23 in 
Oosterzele – 09 362 97 96 -
geert.delaruelle@skynet.be

 vrijdag 24 oktober: ‘Veertien 
achttien … en wat nu?’, optreden van 
Willem Vermandere, met vaste muzi-
kanten en het �ijnbesnaarde nieuwe 
Talbot strijkkwartet. In Concertzaal 
Karel Miry, Conservatorium, Hoogpoort 
64 Gent. 24 euro - blondeel.bombeke@
telenet.be – 09 362 94 28

 woensdag 29 oktober – 19.15 
uur in zaaltje Gijzenzele: groendeco-
ratie thema ‘herfst-Allerheiligen’ - 
agnesenmarc@gmail.com

 donderdag 30 oktober – 20 uur: 
Whizzz bang, een muzikale monoloog 
over WOI met Leen Persijn & Eddy 
Peremans in kunstencentrum Berg 30 
- theater.leenpersijn@telenet.be -
09 360 39 25

 donderdag 30 oktober – 20 uur: 
Tegen de klippen op , een chanson 
en cabaretprogramma door Nieuw-
land met Rembert en Peter in kunsten-
centrum Berg 30 - theater.leenper-
sijn@telenet.be - 09 360 39 25

 vrijdag 31 oktober van 19.30 tot 
22 uur: halloweenwandeling bij VVV 
De Heerlijkheid – 2,5 euro - werner.
eeckhout1@telenet.be

 maandag 3 november: spekta-
kel�ilm Cleopatra in GC De Kluize - Jos 
Storms via 09 222 59 57 – 4 euro (incl. 
kof�ie en gebak)

 woensdag 5 november – 19.30 
uur: ‘Bewust omgaan met spanning 
en ontspanning’ in parochiecentrum 
Balegem door KVLV Balegem - 09 324 
53 64 - mieke.sepelie@telenet.be

 zaterdag 8 november: matiné 
parfumé met KVLV Scheldewindeke 
in Gent

 zondag 9 november van 8 tot 15 
uur: pannenkoekentocht WSV Land 
van Rhode met vertrek aan parochie-
centrum Balegem (Poststraat 48) -
1,5 euro - www.landvanrhode.be -
erik-lievens@skynet.be

 maandag 10 november – 15 
uur op het Marktplein Scheldewin-
deke: tweedaagse herdenking van 
de Groote Oorlog, opgeluisterd door 
de KMV Voor God en Vlaanderland en 
Household Division Musicians Asso-
ciation Band - Geschiedkundige Kring 
WWOO en KMV Voor God en Vlaander-
land - Wim Keppens: Stationsstraat 91 
in Scheldewindeke,
tel 09 362 85 49 – 0494 57 32 16 - 
wjgkeppens@gmail.com

 dinsdag 11 november – 9 uur: 
11-novemberviering in Sint-Kristof-
felkerk en op Marktplein Scheldewin-
deke met optreden van The Guards 
Band en KMV Voor God en Vlaander-
land - door Geschiedkundige Kring 
WWOO en KMV Voor God en Vlaander-
land - Paul De Vos -
kmv.scheldewindeke@gmail.com

 woensdag 12 november – 19.15 
uur in zaaltje Gijzenzele: kookles: 
‘quinoa, couscous & co’ – 5 euro - 
agnesenmarc@gmail.com

 vrijdag 14 november – 20 uur: 
met Femma naar sauna en whirlpool 
De Waterhoeve in Lede -
irene.de.leener@hotmail.com

 zaterdag 15 november – 15 uur: 
week van de smaak & share fair: 
potluck en overhandiging geschenkdo-
zen in parochiecentrum Balegem door 
KVLV Balegem - 09 324 53 64 -
mieke.sepelie@telenet.be

 zondag 16 november – 15 uur: 
‘Eindelijk! Hamlet’ door Warre 
Borgmans in GC De Kluize met NEOS - 
guido.vervust@telenet.be

 woensdag 19 november – 20 
uur: ‘De boeiende wereld van 
osteopathie’ door Valentine Tack, 
osteopaat/kinderosteopaat in Balegem 

– in GC De Kluize - leden 5 euro/niet-
leden 10 euro -
blondeel.bombeke@telenet.be –
09 362 94 28

 woensdag 19 november om 13 
en 19 uur: kookdemo ‘feestmenu’ 
met KVLV Scheldewindeke in De Rots. 
Meer info: Juliette Van de Sype

 zaterdagen 22 en 29 november 
om 19 uur en zondag 30 november 
om 18 uur: toneelvoorstelling ko-
ninklijke toneelvereniging St-Mar-
tinus Balegem in De Kring Balegem. 
www.toneelkringbalegem.be

 dinsdag 25 november – 20 uur 
in De Rots: voordracht door A. Ser-
lippens ‘Ervaringen uit de gevange-
nis’ -Geert De la Ruelle: Groenweg 23 
in Oosterzele – 09 362 97 96 -
geert.delaruelle@skynet.be

 vrijdag 28 november: klank-
schalen Conny Vercaigne met KVLV 
Scheldewindeke

 zaterdag 29 november – 20 
uur: dubbelconcert met drumband 
en harmonie door KMV Voor God en 
Vlaanderland in theaterzaal GC De 
Kluize – vvk: 5 euro/adk: 7 euro -
kmv.scheldewindeke@gmail.com 

 elke tweede zondag van de 
maand nog t.e.m. september: an-
tiek- en cultuurevenementen op het 
marktplein van Scheldewindeke door 
vzw Vuenteca. Vrije deelname voor 
personen van Oosterzele (antiek is 
vereist; cultuur is vereist). Standplaats 
vanaf 4 deelnemers bedraagt 25 euro; 
minder deelnemers is gratis deelname. 
Mensen met foto’s en/of documenten 
over Windeke of een andere deelge-
meente mogen de documenten aan 
onze stand aanbieden - C. De Gus-
sem – 0475 221 393 – Hoeksken 1 in 
Scheldewindeke

 maandag 24 november – 19 uur: 
creales: ‘eindejaarsdecoratie met 
powertex-technieken’ in parochiale 
kring Oosterzele -
saskia.pruyt@hotmail.be
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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
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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

 �ietspad
 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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FILM IN HET BOS

brendan 
en het geheim van kells

 ZATERDAG 23 AUGUSTUS

www.oosterzele.bewww.oosterzele.be
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