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Beste Oosterzelenaren 
Het gemeentebestuur verklaarde bij haar aantreden de belasting op 
inkomen en bezit niet te verhogen. Dit is geen eenvoudige belofte 
gezien de tegenvallende economische situatie. Want hoe je het ook 
draait of keert, ALLES draait om geld, omdat het (goed) leven mogelijk 
maakt. Dat geldt overal in de wereld.

Geld is voor vluchtelingen ‘leven’. Het is een doel op zich omdat het 
menswaardig leven mogelijk maakt of het dient om weg te geraken 
uit gruweltoestanden. Ze spoelen uiteindelijk ook aan in Oosterzele en 
hebben op die manier een effect op ‘het geld’ van de Oosterzelenaar.

Geld is waar de Grieken nog lang kunnen van dromen … maar ook voor 
ons betekent een ondergang van Griekenland een verlies van 1 000 euro 
per persoon.

Geld is waar velen alle dagen voor werken. Niet alleen voor zichzelf, 
ook voor veel anderen. Want via belastingen wordt een deel van ons 
geld herverdeeld. Wie verkiezingen wint, herverdeelt dit geld aan de 
hand van besluiten.

Aan de ene kant wordt het geld gebruikt om zaken te betalen waar-
van bijna iedereen gebruikmaakt maar die niemand op zijn eentje kan 
organiseren, zoals wegen, openbare verlichting, politie, brandweer, …

Aan de andere kant wordt het geld gebruikt om de samenleving ‘te 
smeren’, aangenamer te maken. Niet strikt noodzakelijk maar wél be-
langrijk; want wie zich goed voelt, wordt minder snel ziek. Ook daar 
moeten we prioriteiten leggen want gezonde mensen hebben duizend 
wensen, zieke mensen hebben er maar één. Daarom heeft die ene wens 
allicht voorrang op die duizend andere.

Verkozenen hebben dus een belangrijke taak. Ze zijn hoeders van een 
deel van uw centen. En ‘gewoon goed’ is niet goed genoeg. We moeten 
ambitieus streven naar ‘nog beter’ en zo veel mogelijk van het goed 
doordacht plan verwezenlijken.

Ik wens u allen een deugddoende vakantie.

Jan Martens
Schepen voor Financiën, Milieu-, Afval- & Duurzaamheidsbeleid,
Gebouwen (AGB), Verbroedering en Sociale Veiligheid

Onze euro’s, ons geld

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever:  

Gemeentebestuur Oosterzele, 
Hanna Courtijn, 

schepen voor Communicatie 
Dorp 1, 9860 Oosterzele

Coördinatie 
communicatieambtenaar  

Bianca De Mulder

Vormgeving & productie  
die Keure

Coverfoto
Film in het bos © Kris Thijs 2014

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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Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een structurele samenwerking tussen 
buurtbewoners en politie om elkaar op de hoogte te houden van wat er ge-
beurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale 
controle, verlaagt de drempel om verdachte situaties aan het noodnummer 
101 te melden en vergroot het lokale veiligheidsgevoel.

Als je als BIN-lid verdachte situaties opmerkt in je buurt, verwittig en infor-
meer je de politie. Dat doe je door zonder twijfelen te bellen naar het nood-
nummer 101. Geef je voldoende concrete gegevens mee en beschouwt 101 je 
melding als risicovol, dan worden alle aangesloten bewoners van jouw BIN 
telefonisch geïnformeerd. Zo kan iedereen extra oplettend zijn (licht aanste-
ken, sloten controleren, …).

Binnen de politiezone Regio Rhode en Schelde werken we sinds 1998 samen 
met geëngageerde buurtinformatienetwerken. In Oosterzele kwam ook de 
vraag naar de opstart van een buurtinformatienetwerk, waarbij we sinds april 
twee actieve BIN’s hebben opgezet: BIN Moortsele en BIN Scheldewindeke.

Wil je je aansluiten bij een van deze BIN’s? Registreer je dan met naam, adres 
en minstens twee telefoonnummers bij een van de lokale BIN-coördinatoren:

NAAM BIN OMSCHRIJVING AANSLUITEN VIA

BIN
Moortsele Deelgemeente Moortsele

• De Bruycker Kenny
 Rollebaan 50 – 0498 77 85 70
 debruyckerkenny@gmail.com
•  Thijs Sarah
 Rollebaan 50 – 0470 36 10 70
 thijs.sarah88@gmail.com

BIN
Scheldewindeke Deelgemeente Scheldewindeke

• Voet Leen –binscheldewindeke@gmail.com
• De Vriese Adrien – Beukenlaan 3 – 09 362 64 65
• Thienpont André – Dreef 6 - 09 362 63 10
• Vanelsuwe Raphaël –Binnenweg 2
 09 362 84 45 – raf.sabine@gmail.com

Hoe meer leden een buurtinformatienetwerk telt, hoe effectiever de werking 
ervan zal zijn. Het gratis lidmaatschap van dit netwerk biedt je de mogelijk-
heid om daadwerkelijk mee te werken aan een veiligere buurt.

Zelfstandigen die willen aansluiten bij het buurtinformatienetwerk speci-
fiek voor zelfstandigen en ondernemingen in de politiezone Regio Rhode 
& Schelde (Destelbergen, Melle, Merelbeke, Oosterzele), kunnen terecht bij 
Tom Essel, Gaversesteenweg 167, 9820 Merelbeke.

Veiligheid

Opstart van twee nieuwe 
BIN’s in Oosterzele
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samwdzottegem

FILIAAL 
OOSTERZELE

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) 
Filiaal Oosterzele
Afdeling Muziek: in Gilo en bibliotheek, Stationsstraat 17 in Scheldewindeke
Afdeling Dans: in Vrije Basisschool, Pelgrim 48 in Scheldewindeke
www.samwdzottegem.be – 09 364 64 35 – oosterzele@samwdzottegem.be 

Vakantie
Onze academie heeft net als alle andere onderwijsinstel-
lingen vakantie vanaf woensdag 1 juli tot en met maan-
dag 31 augustus.

Aanbod opleidingen
Dansafdeling (vanaf tweede kleuterklas)
• Kleuterdans (vanaf tweede kleuterklas): op een speel-

se en creatieve manier maken de kleuters van 4 en 5 
jaar kennis met dans. Stap voor stap leren ze de won-
dere danswereld ontdekken onder begeleiding van 
enthousiaste lesgevers. Het dansplezier en de expres-
sie van het kind vormen de basis waarmee gewerkt 
wordt. Alle muziekstijlen komen aan bod waardoor 
zelfs onze allerkleinsten echte danskriebels voelen!

• Dansinitiatie (vanaf het eerste leerjaar): leerlingen 
van het eerste en tweede leerjaar leren op een zeer 
gevarieerde manier de bewegingsmogelijkheden van 
hun lichaam ontdekken en beheersen. Er zijn heel 
vaak themalessen, er worden echte choreografieën 
aangeleerd, maar ook de persoonlijke ontwikkeling 
van de kinderen is zeer belangrijk. Het is als het ware 
proeven van de verschillende dansstijlen.

• Algemene bewegingsleer en artistieke training (vanaf 
het derde leerjaar): lessen in klassiek ballet en cho-
reografieën al dan niet gelinkt aan het klassiek ballet, 
jazz ballet, moderne dans, musical, streetdance, … Bij 
artistieke training gaat er extra aandacht naar inle-
ving en uitstraling en het dansante aspect.

• Hedendaagse dans (vanaf het eerste middelbaar): 
De leerlingen leren om de technieken te versterken 
en ook los te laten. We baseren ons op allerlei stijlen 
als Graham, Cunningham, Horton, … Emotie, verha-
lende achtergrond, abstracte stukken. De leerlingen 
krijgen een heel ruime kijk op de hedendaagse en 
moderne danswereld.

• Klassieke dans (vanaf het eerste middelbaar): tijdens 
deze lessen wordt de reeds aangeleerde techniek uit 
de lagere graad verder uitgediept. De balletoefenin-
gen worden dansanter en nieuwe fysieke uitdagingen 
presenteren zich. Lenigheid, coördinatie en lichaams-
bewustzijn zijn onmisbaar om als een echte ballet-
danser of ballerina te kunnen evolueren.

• Hiphop (nieuw!): hiphop is een dansstijl die om veel 
energie, creativiteit en ritmegevoel vraagt. Het begon 
allemaal in de achterstandswijken van The Bronx en 
Brooklyn in New York waar Afro-Amerikanen en La-
tino’s een nieuwe rebelse dansstijl lot leven wekten. 
Wat hiphop zo speciaal en populair maakt, is dat er 
geen standaard regels of technieken zijn. Iedereen 
kan zijn eigen versie van hiphop dans creëren.

Aanbod muziekafdeling (vanaf 8 jaar):
• Instrumenten: accordeon – altviool – cello – contra-

bas – dwarsfluit – fagot – gitaar – harp – hobo – hoorn 
– klarinet – koper –  orgel – piano – saxofoon – slag-
werk – viool – zang

• algemene muzikale vorming (vanaf het derde leer-
jaar): zingend kennismaken met muziek, ontwikkelen 
van ritmisch gevoel en muzikaal gehoor, noten lezen en 
schrijven, hedendaagse kinderliederen in samenzang.

• samenspel en algemene muziekcultuur (vanaf mid-
delbare graad)

Woordafdeling (vanaf 8 jaar, enkel in Zottegem)
• Algemene verbale vorming (lagere graad jongeren)
• Drama (middelbare graad jongeren)
• Verteltheater (middelbare en hogere graad)
• Toneel (middelbare en hogere graad)
• Repertoirestudie (hogere graad)
• Welsprekendheid (middelbare en hogere graad)
• Verbale vorming (volwassenen)

Planning en inschrijven SAMWD
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2015 - 2016 

Lagere 2D  maandag  18.00-19.00  
   donderdag  17.30-19.00  
  
Lagere 2E  woensdag  16.00-17.30  
   zaterdag  09.30-10.30  

Lagere 3C  woensdag  14.30-16.00  
   zaterdag  10.30-11.30 
 
Lagere 3D  dinsdag  16.30-17.30   
   vrijdag   16.00-17.30  

Lagere 4C  woensdag  17.30-19.00  
   zaterdag  08.30-09.30   
 
Lagere 4D  dinsdag  17.30-18.30   
   vrijdag   17.30-19.00  

UREN AMV OOSTERZELE 
          jongeren  

Lagere 1D  maandag  16.30-18.00     
   donderdag  16.30-17.30  
 
Lagere 1E  woensdag  13.00-14.30  
   zaterdag  11.30-12.30  

Stedelijke Academie voor Muziek Woord Dans Zottegem     www.samwdzottegem.be  

Zottegem 
Firmin Bogaertstraat 12 
9620 Zottegem 
09 364 64 36 
info@samwdzottegem.be 

Filiaal Oosterzele 
Stationsstraat 17 (muziek) | Pelgrim 48 (dans) 
9860 Scheldewindeke  
09 363 76 30 
oosterzele@samwdzottegem.be 
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Lagere 5 woensdag 15.15-16.15 ballet  

  donderdag 18.30-19.30 artistieke training (choreo) 

Voor leerlingen uit het 5de leerjaar en nieuwe leerlingen van 11-12-13 jaar. 

 

Lagere 6 woensdag 15.15-16.15 ballet 

  donderdag 18.30-19.30 artistieke training (choreo) 

Voor leerlingen die reeds L5 gedaan hebben. 

Middelbare graad  1 

1° uur  woensdag 17.15-18.15 artistieke training (choreo) 

2° uur  woensdag 15.15-16.15 klassieke dans  

       of  donderdag 19.30-20.30 hedendaagse dans 

UREN DANS OOSTERZELE  
kinderen en jongeren 

 
Stedelijke Academie voor Muziek Woord Dans Zottegem     www.samwdzottegem.be  

Zottegem 
Firmin Bogaertstraat 12 
9620 Zottegem 
09 364 64 36 
info@samwdzottegem.be 

Filiaal Oosterzele 
Stationsstraat 17 (muziek) | Pelgrim 48 (dans) 
9860 Scheldewindeke  
09 363 76 30 
oosterzele@samwdzottegem.be 

Middelbare graad 2 en 3 

1° uur  woensdag 17.15-18.15 artistieke training (choreo) 

2° uur  woensdag 18.15-19.15 klassieke dans  

            of donderdag 19.30-20.30 hedendaagse dans M
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 woensdag  16.15-17.15  Voor leerlingen dans L5-L6-MG 

 

  

Stedelijke Academie 
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2015 - 2016 

4 en 5-jarigen  donderdag  16.30-17.30 

Kleuterdans voor kinderen uit de 2de en 3de kleuterklas. 

Lagere 1   woensdag  13.15-14.15 

Dansinitiatie voor kinderen uit het 1ste leerjaar.  

Lagere 2   woensdag  13.15-14.15 

Dansinitiatie voor kinderen uit het 2de leerjaar. 

Lagere 3 woensdag 14.15-15.15 ballet 

  donderdag 17.30-18.30 artistieke training (choreo) 

Voor kinderen uit het 3de leerjaar. 

Lagere 4 woensdag 14.15-15.15 ballet 

  donderdag 17.30-18.30 artistieke training (choreo) 

Voor kinderen uit het 4de leerjaar.  

UREN DANS OOSTERZELE  
kinderen en jongeren 

Inschrijvingen
Alle inschrijvingen vinden om organisatorische 
redenen plaats in de hoofdschool:
SAMWD Zottegem, Firmin Bogaertstraat 12, 
9620 Zottegem

Op afspraak (maak een afspraak via
www.samwdzottegem.be/inschrijvingen)

• van maandag 29 juni tot en met vrijdag 3 juli
• van maandag 24 augustus tot en
 met woensdag 2 september 

Zonder afspraak
Van donderdag 3 september tot en met woens-
dag 30 september
• maandag tot vrijdag van 14 tot 19 uur
• zaterdag van 9 tot 11.30 uur

Tarieven
-18 jaar: 
62 euro - 40 euro bij een 2de inschrijving
18 – 24 jaar:
125 euro (enkel lessen mogelijk in Zottegem)
+24 jaar:
300 euro (enkel lessen mogelijk in Zottegem, bij 
recht op verminderd tarief: 125 euro; voorwaar-
den: zie website)
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Openbaar onderzoek uitgebreid 
bosbeheerplan Sint-Lievens-Houtem 
en omgeving

In opdracht van het ruilverkavelingscomité Sint-Lievens-
Houtem werkte het Dienstencentrum voor Bosbouw een 
uitgebreid bosbeheerplan uit voor bepaalde bosperce-
len gelegen op het grondgebied van de gemeenten Sint-
Lievens-Houtem, Erpe-Mere, Oosterzele en Zottegem. De 
betrokken bossen zijn eigendom van de lokale openbare 
besturen en een aantal private eigenaars. De beheerdoel-
stellingen voor het beheerplan werden gespiegeld aan 
de criteria voor duurzaam bosbeheer en de criteria ter 
bepaling van de lokale staat van instandhouding voor de 
Europese natuur. Het beheerplan werd opgesteld voor 
een periode van twintig jaar met het oog op het behoud 
en de versterking van de waarden aanwezig in het bos. 

Het beheerplan ligt nog tot 16 juli 2015 ter inzage bij het 
ANB Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 
70/73 in 9000 Gent, tijdens de kantooruren (9 – 17 uur), 
ovl.anb@vlaanderen.be. Het beheerplan is ook te vinden 
via de websites van de gemeentebesturen Oosterzele, 
Sint-Lievens-Houtem en Erpe-Mere. Je kunt schriftelijke 
opmerkingen en/of bezwaren richten aan bovenver-
meld ANB-kantoor.

Dienstencentrum voor Bosbouw
015 34 60 68 – info@dcb-net.be

ILvA neemt opnieuw deel aan
de Vergroot de hoop-actie

Een taxushaag bevat een stof die gebruikt wordt in ge-
neesmiddelen tegen kanker. Meer nog, uit het jonge 
snoeisel van vijftig meter taxushaag wordt één chemo-
therapie gewonnen.

Het enige wat jij moet doen, is je taxushaag snoeien tus-
sen 15 juni en 31 augustus en het jonge snoeisel zonder 
aarde, onkruid of ander bladafval naar het recyclagepark 
brengen. Belangrijk is dat het aangeboden snoeisel zuiver 
is en enkel de lichtgroene, nieuwe taxusaangroei bevat.

Omwille van het systeem met de weegbruggen, kan het 
brengen van taxussnoeisel bij ILvA niet gratis gebeuren, 
maar moet je betalen volgens hetzelfde tarief als voor 
ander afval. Toch steunt ILvA de actie door het bedrag 
dat voor de taxusaanvoer is betaald, door te storten aan 
de vzw Kom op tegen Kanker. Daarbovenop schenkt het 
bedrijf dat de taxus ophaalt per kilogram 0,81 euro aan 

de vzw. Zo wordt je inspanning om taxussnoeisel naar 
het recyclagepark te brengen een steun van 0,86 euro 
per kilogram aan Kom op tegen Kanker.

Alle informatie over haagdonatie vind je op
www.vergrootdehoop.be. Het woordje ‘gratis’ moet je 
er dus wel wegdenken!

Hitte en ozon:
de schaduwzijde van de zomer

Prachtige zomerdagen hebben ook een schaduwzijde: 
hoge temperaturen kunnen een te veel aan ozon in de 
lucht veroorzaken. Niet enkel ozonpieken kunnen de ge-
zondheid schaden, maar ook de hitte en de onbescherm-
de blootstelling aan de zon is niet zonder gevaar. Boven-
dien vragen gevoelige personen zoals baby’s en jonge 
kinderen, ouderen, chronisch zieken en hulpbehoevende 
personen een verhoogde waakzaamheid.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van hitte?
• Huiduitslag kan zich voordoen als bultjes of blaasjes 

die jeuken of branden.
• Uitdroging herken je aan een droge, plakkerige mond 

met weinig speeksel, weinig of geen urine en ingeval-
len ogen. Als je de huid tussen je vingers neemt en 
loslaat, veert die niet onmiddellijk terug.

• Spierkrampen kunnen optreden in buik, armen en be-
nen door overvloedig zweten bij lichamelijke inspan-
ningen.

• Uitputting door de hitte kan zich uiten door zwakte, 
duizeligheid, hoofdpijn en soms braakneigingen sa-
men met overvloedig zweten.

• Een hitteslag kan zich voordoen als je lichaam er niet 
meer in slaagt je temperatuur te regelen zodat deze 
kan oplopen tot meer dan 40°C. Kenmerken zijn dro-
ge, rode huid, een snelle hartslag, soms braakneigin-
gen en verwardheid. Zeer dringende medische hulp is 
vereist!

En hoe zit het dan met de zon?
Behalve dat een verbrande huid je opzadelt met een 
‘kreeftenlook’, kan de blootstelling aan felle zon ook lei-
den tot een zonnesteek. De voornaamste kenmerken zijn 
hevige hoofdpijn, slaperigheid, misselijkheid, koorts en 
zelfs bewustzijnsverlies.

Wat zijn de effecten van een ozonpiek?
Ozon is een agressief gas dat de slijmvliezen beschadigt 
en tot diep in de longen doordringt. Blootstelling aan te 
hoge ozongehaltes kan leiden tot klachten als kortade-
migheid, irritatie van de ogen, keelpijn en hoofdpijn.

Milieu en Duurzaamheid
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High-tech-speelpleinwerking
in Oosterzele

Goed nieuws, Fablab Junior komt deze 
zomer langs bij Speelpleinwerking 
Kriebelplezier Oosterzele! Meer be-
paald in de week van 3 tot 7 augustus 
2015, met diverse materialen zoals een 
lasersnijder, een 3D printer en state of 
the art 3D software.

Fablab Junior is een eigentijds STEM 
project dat techniek, wetenschap en 
kunst combineert. Geïnteresseerde 
speelpleinwerkingen in Vlaanderen 
werken gedurende één week met de Fa-
blab Junior toolkit. Achterliggend doel is 
jongeren vanaf tien jaar op een speelse 
en meisjesvriendelijke manier kennis te 
laten maken met de exacte wereld van 
wetenschap en techniek. Met deze ver-
nieuwende technieken én een creatieve 
aanpak willen we jongeren interesseren 
voor techniek en wetenschap, wiskunde 
en ingenieurstechnieken en een ingeni-
eurscarrière in het hoger onderwijs. De 
oudste groep van de speelpleinwerking 
gaat zelf objecten bedenken, ontwerpen 
en uiteindelijk maken.

LOK organiseerde lezing
over ‘opvoeden in een
verwenmaatschappij’ 

Op 19 mei vond in de Oosterzeelse bib 
een lezing over ‘opvoeden in een ver-
wenmaatschappij’ plaats. Gastspreker 
was pedagoge en gedragstherapeute 
Marijke Bisschop. Ze promoveerde 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam 
en publiceerde eerder de veelgelezen 
boeken Je kind kan het zelf (samen 
met Theo Compernolle), Opvoeden in 
een verwenmaatschappij en Bouwen 
aan zelfvertrouwen.

De lezing van Marijke Bisschop ging 
o.a. over het omgaan met allerlei ver-
wennerij. Zowel sociaal (iedereen 
doet, iedereen mag) als pedagogisch 
(welke regels hanteren we, welke af-
spraken maken we?) als materiaal 

(hoe gaan we om met het enorme 
aanbod aan speelgoed en tablets?). 
Er werd gesproken over de afspraken 
die we als ouders met onze kinderen 
kunnen maken. Ook over het belang 
van consequent handelen en het op-
voeden naar zelfstandigheid en het 
aanmoedigen van het zelfvertrouwen.

Iets meer dan zeventig aanwezigen 
luisterden geboeid naar de vlotte voor-
dracht die nadien interactief werd want 
er konden concrete vragen gesteld wor-
den. Achteraf bleven velen napraten 
met een Fair Trade drankje en hapje.

De activiteit was een organisatie van 
het Lokaal Overleg Kinderopvang 
(LOK) Oosterzele. Deze gemeentelijke 
adviesraad brengt iedereen samen 
die met kinderopvang te maken heeft: 
onthaalouders en crèches, scholen en 
oudercomités, ouders, het gemeente-
bestuur, het OCMW, Kind en Gezin, … 
Een van de taken van het LOK is het 
verlenen van advies aan het gemeen-
tebestuur. Deze adviezen kunnen gaan 
over de uitbouw van opvangvoorzie-
ningen, over de concrete uitvoering 
van kinderopvang, …

Daarnaast organiseert het LOK jaar-
lijks – in de week van de Opvoeding – 
een vormingsactiviteit voor het grote 
publiek. 

Wil je meer info over de adviesraad 
of ben je als ouder geïnteresseerd 
om deel uit te maken van het LOK, 
dan kan je contact opnemen met 
de secretaris Edith Renne via edith.
renne@oosterzele.be of telefonisch 
via 09 363 84 25 of met de voorzit-
ter Caroline De Baets via caroline.
debaets@telenet.be of telefonisch via 
09 236 48 69.

Kind en Jeugd

Tips en 
voorzorgsmaatregelen 
bij hitte- en ozonpieken.

DRINK MEER DAN 
GEWOONLIJK!!
- Drink bij voorkeur mineraal 

water.
- Vermijd alcoholische 

dranken en dranken met veel 
suiker.

- Help baby’s, jonge kinderen 
en hulpbehoevenden 
voldoende te drinken!

BLIJF BINNEN: in de 
binnenlucht is minder ozon dan 
in de buitenlucht.

Zoek de KOELTE op en koel je 
lichaam regelmatig af (douche, 
bad, zwembad, …)

RUST VOLDOENDE en beperk 
lichamelijke inspanningen.

BESCHERM JE TEGEN DE ZON 
met een degelijke beschermende 
zonnecrème en een hoofddeksel.

Meer informatie over 
gezondheidseffecten, 
preventieve tips en 
maatregelen vind je op
www.zorg-en-gezondheid.be/
hittealarm. 
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Vorming in de Bib

Stiltewandeling in Oosterzele
Geruisloos langs de Molenbeekroute
‘Het schoonste geluid ter wereld is stilte.’ vond R.S. Hi-
chens. 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 ste-
vige stapschoenen, mogelijk laarzen. We gaan door een 
overstromingsgebied.

Zaterdagnamiddag 3 oktober (14 – 17 uur 
Startpunt: Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13 
in Scheldewindeke
Begeleiding door Alex Klijn
10 euro (Kortingstarief: 7,50 euro | 5 euro)
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 on-
derwerp 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 ka-
bels mee.

Dinsdagavonden 6, 13 en 20 oktober (19.30 – 22 uur)
Begeleiding door Gustaaf de Meersman
39 euro (Kortingstarief: 29,50 euro | 19,50 euro)
Code: 15204
I.s.m. Videokontakt vzw

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 ak-
koorden worden aangeleerd aan de hand van bekende 
en minder bekende melodieën: kampvuurliederen, ever-
greens, rockklassiekers of kinderliederen. Kennis van 
notenleer is niet vereist. Breng je gitaar mee.

Woensdagavonden 16, 23 en 30 september en
7, 14 en 21 oktober (19.30 – 21.30 uur)
Begeleiding door Gabor Vörös
78 euro (Kortingstarief: 58,50 euro | 39 euro)
Code: 15202
I.s.m. WISPER

Gitaar – een vervolgcursus
Deze reeks is het vervolg op de reeks Gitaar voor begin-
ners. 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.

Woensdagavonden 28 oktober, 18 en 25 november, 
2, 9 en 16 december (19.30 – 21.30 uur)
78 euro (Kortingstarief: 58,50 euro | 39 euro)
Code: 15205
I.s.m. WISPER
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Haal meer uit je smartphone (Android)
Je hebt een smartphone gekocht en je wilt er graag mee 
leren werken? Carina Gülcher geeft uitleg en tips over ver-
schillende functies van je smartphone. Stap voor stap leer 
je de mogelijkheden van je toestel kennen: werken met de 
menu’s, berichten versturen en ontvangen, fotograferen, 
de gps-functie, … Ook ontdek je hoe je met je smartphone 
verbinding met het internet kan maken en mails kan le-
zen en versturen. Daarnaast krijg je tips voor accessoires, 
handige apps, oplossingen voor eventuele problemen en 
meer. Breng je goed opgeladen smartphone mee.

Dinsdagavonden 10, 17 en 24 november,
1 en 8 december (19.30 – 22 uur)
Begeleiding door Carina Gülcher
52,50 euro (Kortingstarief: 39,50 euro | 26 euro)
Code: 15206

Inschrijven
• bij Vormingplus via 

www.vormingplusgent-eeklo.be of 09 224 22 65
• Betaal pas nadat je bent ingeschreven.
• Schrijf na inschrijving het inschrijvingsgeld over 

op rekeningnummer BE40 0014 2764 2663 
en vermeld cursuscode en namen van de/alle 
deelnemer(s).

•	 Je	inschrijving	is	pas	definitief	als	je	betaald	hebt.
• Meer informatie op de website van Vormingplus 

of in je bibliotheek.

Aan de slag met de android-tablet
Misschien ben je van plan een tablet-pc aan te schaffen. 
Of misschien heb je er pas een gekocht? Maar hoe werkt 
alles nu precies? Wat zijn ‘apps’ en hoe krijg je ze op je 
toestel? Zijn er veel verschillen met een iPad? In deze 
korte cursus ga je zelf aan de slag met een android-ta-
blet. We stellen tablets ter beschikking maar je mag ook 
je eigen tablet meebrengen.

Donderdagvoormiddagen17 en 24 september en
1 oktober (9.30 – 12 uur)
30 euro
Inschrijven via de bib

Tracé Travak

150 jaar pendelgeschiedenis in regio 
erfgoedcel Viersprong
Vraag je je ook wel eens af waarom je alweer in de file 
staat? Hoe is het zover gekomen? Op deze en vele andere 
vragen rond mobiliteit wil Tracé Travak een antwoord 
geven. De tentoonstelling toont op interactieve wijze de 
historische wortels van de pendelaar. Vanaf vrijdag 26 
juni tot eind augustus 2015 kan je de gratis tentoonstel-
ling in de bibliotheek van Oosterzele bezoeken. Dat kan 
tijdens de openingsuren; daarna trekt de tentoonstelling 
naar de bibliotheek van Lochristi.

Tracé Travak is niet zomaar een tentoonstelling maar 
daagt de bezoeker uit. Je kunt er deelnemen aan een 
quiz, je mening geven over de mobiliteit van de toe-
komst en je eigen verhaal vertellen. Naast een collectie 
fantastische foto’s, kan je er ook filmfragmenten uit de 
oude doos bekijken en luisteren naar verhalen over hoe 
het vroeger was in Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-
Lievens-Houtem. De bijhorende fietskaart Tracé Travak 
kan je aan 2 euro kopen aan de balie!

Erfgoedbank Land van Rode
Heel wat foto- en archiefmateriaal rond mobiliteit is ver-
zameld door erfgoedcel Viersprong. Te veel om allemaal 
in de tentoonstelling te verwerken. Op www.erfgoed-
banklandvanrode.be is alles zichtbaar gemaakt. Neem 
zeker een kijkje!

Meer info?
Surf naar www.tracetravak.be of neem contact op 
met de erfgoedcel via info@4sprong.be of
09 363 88 51 voor meer informatie.
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Digicafé

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 compu-
ter 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
geef door met welke concrete digitale vraag/vragen
je worstelt.

Workshops

PC-initiatie
Ben je een absolute beginner wat de computer betreft en 
wil je daar verandering in brengen? Dan is PC-initiatie 
de geknipte workshop voor jou. Aan de hand van prakti-
sche oefeningen maken we je wegwijs in de wereld van 
de informatica. Ook wie al wat ervaring heeft, zal nog 
heel wat opsteken.
13, 20, 27 oktober en 3 november van 13 tot 15 uur

De volgende workshops vinden telkens plaats op maandag-
avond van 19 tot 21 uur. Bij voldoende vraag overwegen 
wij om bepaalde workshops ook overdag te organiseren.

Vaardig met je PC: bestanden, mappen en 
bibliotheken
Je computer, harde schijf en geheugenkaartje zitten vol 
met bestanden en mappen. Mogelijk is er ook een orde-
ning door middel van 'bibliotheken'. Maar hoe werk je 
ermee? In deze workshop leer je kopiëren, plakken en 
ordenen. Het gebruik van een externe harde schijf wordt 
kinderspel.
14 september 2015

De overstap naar Windows 8, 8.1 of 10
Eind 2012 introduceerde Microsoft het besturingssys-
teem Windows 8. Het is veel eenvoudiger geworden 
om met de computer te werken. Maar velen die de vo-
rige systemen kennen kunnen de weg kwijt zijn. In deze 
workshop helpen we je op weg. We herhalen en oefenen 
ook onze computerkennis in het algemeen. 
23 september 2015

Leer het internet efficiënt gebruiken!
Informatie over reizen, gezondheid, de actualiteit en zo-
veel meer kan je vinden op het internet. In deze les leer 
je surfen naar websites met het programma Internet 
Explorer. Je leert het verschil tussen zoekrobot en web-
gids, je leert het aanmaken van een eigen startpagina 
met zijn favorieten.
12 oktober 2015

Met Doccle aan de slag
Meer dan 300.000 Belgen op Doccle.
Hoe werkt Doccle en waarom is het zo interessant?
Tijdens een twee uur durende demonstratie leer je de 
basisbeginselen van de digitale archiefkast. Maak jezelf 
het leven makkelijker.
16 november 2015

Word 2013 voor beginners
Word is software waarmee je hoofdzakelijk tekstdocu-
menten op een computer maakt. Je kan Word gebrui-
ken om prachtige tekst te maken met kleurige foto's of 
afbeeldingen ter illustratie of als achtergrond. In deze 2 
uur ontdekt u dat Word veel meer is dan enkel een typ-
programma.
23 november 2015

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

Ander aanbod mediawijsheid
Deze lessen vinden plaats in de bib, telkens van 19.30 tot 
22.30 uur, in kleine groepjes van max. 10 personen. Breng 
indien mogelijk je laptop, tablet of smartphone mee.
Prijs: 25 euro per sessie - Inschrijven via de bib. 
Lesgever: Kristof D’Hanens

Websites
Een goede website is het brandpunt van je communi-
catiestrategie. Maar hoe zorg je ervoor dat ze ook goed 
functioneert? In deze praktische workshop krijg je de 
basis mee van hoe goede websites in mekaar 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 deel-
nemers. En je krijgt ook feedback op de website van jouw 
bedrijf of organisatie.
23 september 2015
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Digitale nieuwsbrieven
Met een digitale nieuwsbrief lok je je klanten naar je 
website. Maar hoe vaak stuur je zo'n nieuwsbrief best? 
Hoe verzamel je e-mailadressen? En hoe vermijd je dat 
je in de spamfolder terechtkomt? 
 
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 2015

Sociale media
80% van de Vlamingen is actief op sociale media. We 
zetten de belangrijkste sociale media (Facebook, Twit-
ter, 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.
2 december 2015

Folders en flyers
Ook in deze digitale tijden zijn flyers en folders onmis-
baar 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

Bibliotheek Oosterzele – Stationsstraat 13
9860 Oosterzele – T 09 362 81 17 
bibliotheek @oosterzele.be
www.biboosterzele.be

Openingsavond bibweek

Met ‘slimste mens ter wereld’ Adil El Arbi op
vrijdag 9 oktober.

Vakantie
Extra lang lezen in de zomer

Tijdens de zomermaanden wordt de uitleentermijn au-
tomatisch met een week verlengd. Je mag de materialen 
dus vier weken houden in plaats van de gebruikelijke 
drie weken.

Vakantietassen

Een mooie selectie van boeken waarvoor je nu eindelijk 
tijd hebt om ze te lezen! Een uitgelezen keuze voor zowel 
volwassenen, kinderen als adolescenten. En de tas mag 
je houden! (één tas per gezin, zolang de voorraad strekt, 
uitleentermijn in de vakantie is vier weken)
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Huisnummers: gratis aan te 
vragen bij gemeente

Ieder huis moet voorzien zijn van een duidelijk leesbaar 
huisnummer. Wie een nieuw huis gebouwd heeft of een 
bestaande woning heeft verbouwd tot meerdere woon-
gelegenheden, moet zelf een huisnummer aanvragen. 
Dat kan je doen in het gemeentehuis.

Departement Infrastructuur kent huis- en busnummers 
toe aan nieuw vergunde woningen. Deze nummers wor-
den bezorgd aan de dienst Bevolking. Je kan de dienst 
Bevolking contacteren om je in te schrijven op het be-
treffende huis- en busnummer. Een huisnummer kan je 
er gratis afhalen.

Hagelschade erkend als ramp 
dossier indienen voor
30 september

De hagelschade van 7, 8 
en 9 juni 2014 is officieel 
erkend als ramp. Dat bete-
kent dat geteisterden een 
aanvraag tot tegemoetko-
ming kunnen indienen bij 
de dienst Rampenfonds 
(Kalandeberg 1 in Gent). 
De uiterlijke datum om 
dat te doen, is woensdag 
30 september. De nodige 
documenten zijn te vin-
den via www.rampen.be.

Meer info?
Gemeente Oosterzele – Tom Hofman en Tineke Heye 
via 09 363 99 30/38
Rampenfonds – Sabine Verbanck via 09 267 88 22
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Zaterdag 11 juli in Gijzenzele
Start 17 uur
Hoogstraat 
20 uur
Optreden 
op Het Pleintje
Fast Forward
met “Gelukkig zijn”

• Inhalen van baljuw
te paard met    
feestelijke optocht

• Vliegdemonstratie kerkuilen  
• Uilenschieting voor braakballen 

• Sneukelkaarten

voor drank en hapjes

volwassenen aan €8 

kinderen aan €4 

Vrije toegang
Sneukelkaarten
voor drank-hapjes:
> Bibliotheek
> GC De Kluize
> Infobalie gemeentehuis
> Gemeentelĳke verenigingen

Pub 11 juli 2015_11 juli 2015 pub  9/05/15  16:43  Pagina 1
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September
za 26/09   Sarah Moens – De nacht wil ook (een beetje) *première* familie 6+ 
zo 27/09 GC ’t Groenendal – Ceder theater op locatie 
woe 30/9 & za 3/10 Kommil Foo – SCHOFT. *try-out* humor/cabaret

Oktober
vrij 09/10  de Waancel – IMKER familie 8+
do 15/10 NTGent – Hotel Malaria theater
vrij 23/10 Compagnie Cecilia – Poepsimpel theater
vrij 30/10  REYMER – Thrill my soul muziek

November
woe 4/11 Jeugdfilm Het lied van de zee familie 6+ 
za 7/11 Sien Eggers – Wit is altijd schoon theater 
di 10/11 Leen Persijn en Eddy Peremans - Whizzz Bang! theater 
vrij 13/11  Rudi Vranckx – Stemmen uit de oorlog   human interest 

*vooraf:monoloog Jana Raman*  
vrij 20/11 Piv Huvluv – Yolo! humor/cabaret 
za 28/11 Het zesde metaal – Niets doen is geen optie muziek 
 
December 
za 05/12 BRONKS – Wij/zij familie 10+
za 19/12 Michael Van Peel – Van Peel overleeft 2015 humor/cabaret
zo 27/12  Bart Herman – Bartje zoekt het geluk muziek 

Januari
zo 10/01 Aperitiefconcert – Saxofoonkwartet Serrano muziek 
za 16/01 Jef Neve Solo muziek
vrij 29/01  Dirk De Wachter & Eva De Roovere - human interest/muziek 
 TE GEK !? // Liefde: een onmogelijk verlangen?

Februari 
woe 10/02 Jeugdfilm Piepkuikens familie 6+ 
zo 14/02   Gilles Monnart – Schommelstoel *met ontbijt* familie 4+
vrij 19/2    Anouk David en Philippe De Maertelaere – EX humor/cabaret
vrij 26/2     Gili – CTRL humor/cabaret 

Maart 
vrij 4/3 Angela Schijf en Tom Van Landuyt – theater 
 Kreutzersonate, Als het verlangen maar stopt 
zo 6/3 Aperitiefconcert met orgel, hoorn en zang – muziek op locatie
 Johan Van Neste, Lieve Van de Rostyne en Klaartje Pannier 
vrij 18/3  Fred Delfgaauw – Wachtkamer van de liefde humor/cabaret
do 24/3  Annick Segal en Bart Van Avermaet– April in Paris theater op locatie 
zo 27/03  Yuko & I will, I swear muziek 

April 
zo 03/04    De Maan – Uilskuiken en takkeling *met ontbijt* familie 5+  
za 9/4        Xander De Rycke – Mosselen om Half Twee *podcast* humor/cabaret 
do 14/04 The Singer-Songwriter League: Neeka & Venus in Flames muziek 
do 28/04 & vrij 29/04 Corpus Ca. - Nirwana theater op locatie 

Mei 
woe 4/5  Pascale PLatel en Frank Brichau (Tartaar) – Al mee eene keer theater
vrij 13/05 Guy Swinnen (duo) – Songs from the attic muziek

GC DE KLUIZE 
2015–2016

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

programmatie.indd   1 29/05/15   08:30

Uitverkocht
Uitverkocht

Uitverkocht

Uitverkocht

Uitverkocht

Uitverkocht
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Bezoek koor Letland
Van 29 april tot 4 mei bracht het Lets koor Matejs een 
bezoek aan Vlaanderen en daarbij ook aan Oosterzele. 
Moortseels koor De Gonde zal in 2016 een tegenbezoek 
verzorgen.

Team talu fietst voor 
het goede doel

Team Talu, dat zijn Piet Clottens, David Ploem, Da-
vid Matthijs (uit Moortsele)  en Thomas Walleyn. Vier 
vrienden die in september 2015 hun zwaarste sportieve 
uitdaging ooit aangaan. Acht etappes, 1 250 km fietsen, 
25 cols en 20 000 hoogtemeters brengen hen van de Ita-
liaanse Alpen tot boven op de Muur van Geraardsbergen. 
Een loodzware tocht, goed zot en razend ambitieus.
Ze verzetten bergen, niet alleen sportief maar ook voor 
Artsen Zonder Grenzen, een internationale, onafhan-
kelijke, medische hulporganisatie. De medewerkers 
van AZG geven dagelijks het beste van zichzelf. Zij bie-
den medische hulp aan mensen die te kampen hebben 
met levensbedreigende situaties: bij gewapende conflic-
ten, maar ook bij epidemieën of natuurrampen. Je kent 
ze ongetwijfeld van hun niet aflatende strijd tegen ebola.
David: “Zelf heb ik me in 2007 belangeloos voor AZG 
in Darfur ingezet. Ik kan persoonlijk getuigen over de 
daadkracht en onafhankelijkheid van deze schitterende 
organisatie.”

Team TALU stelt zich als doel om 10 000 euro voor AZG 
te verzamelen. Niet niks! Help mee AZG via de fietstocht 
te steunen? Elke gift is welkom.
Storten kan eenvoudig op AZG-rekeningnummer BE53 
7320 2523 9653 met vermelding TALU. Voor giften 
vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Het team be-
dankt alvast iedereen voor het vertrouwen en de steun. 
Je kunt hen volgen via www.facebook.com/teamtalu en 
www.azg.be/evenementen.

De Gallische Hoeve, een 
project met veel facetten – 
korting voor inwoners van 
Oosterzele
De Gallische Hoeve is bezig met enkele nieuwe program-
ma’s uit te werken voor scholen, verenigingen, vakan-
tiegroepen en bedrijven. Ook zijn ze druk bezig met de 
voorbereidingen van de projectgroep ‘Coracle’ waar ze 
één of meerdere kleine bootjes uit de Metaaltijden wil-
len herbouwen en natuurlijk uittesten! Furor, de krij-
gersgroep van de Gallische Hoeve, heft ook haar leden-
stop op: Wie interesse heeft in een opleiding in Keltische 
krijgskunsten en in dit kader graag deelneemt aan ver-
schillende historische evenementen, kan hen contacten 
via info@furor-gallicus.be.

Sinds begin 2015 valt Destelbergen ook onder de erf-
goedcel Viersprong! Om dit te vieren geeft de Galli-
sche Hoeve 10% korting voor alle groepsbezoeken 
van scholen en verenigingen van de Viersprongge-
meenten in het seizoen 2015. Dat zijn de gemeenten 
Oosterzele, Destelbergen, Melle, Merelbeke, Sint-Lie-
vens-Houtem, Lochristi en al hun deelgemeenten!

Je kunt de Gallische Hoeve ook bezoeken op zaterdagna-
middag waar de gidsen met plezier rondleidingen geven 
om 14.30 en 16 uur. Op zondag 5 juli kan je op het Gal-
lisch Feest de sfeer opsnuiven en genieten van talrijke 
activiteiten zoals ambachtslui, krijgers en oerschapen.

Praktische informatie:
• Adres (parking): Alfons Braeckmanlaan 430, 9040 Gent
• Openingsuren individuele bezoekers:
 zaterdagnamiddag om 14.30 en 16 uur
• Toegangsprijzen individuele bezoekers: 3 euro/12 - 

18 jaar 1 euro/-12 jaar gratis/leden 2 euro
• Meer info en reservatie groepsbezoeken:
 info@gallischehoeve.be – 0474 54 91 90
• www.facebook.com/gallischehoeve
 http://gallischehoeve.be/

Kortjes
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PWA/Dienstenonderneming 
Oosterzele zoekt
een schoonmaker

Ben jij de M/V  die graag poetst en houdt van orde en 
netheid? Dan zijn wij de ideale werkgever voor jou! 

Als huishoudhulp sta je in voor de wekelijkse schoon-
maak van de woning en voer je lichte huishoudelijke 
taken uit (poetsen, strijken, boodschappen doen, ...) 
bij mensen thuis in het kader van dienstencheques. Je 
werkt individueel bij meerdere gezinnen. Je organiseert 
je werk zelfstandig, met respect voor de gewoonten, pri-
vacy en hygiënische normen van de klant. Je staat er niet 
alleen voor! Jouw meter of peter zorgt voor een persoon-
lijke begeleiding.

Voordelen:
Je kiest zelf hoeveel uur je wilt werken en op welke da-
gen. Wij maken voor jou een planning op maat! Wij bie-
den een contract van onbepaalde duur na drie maanden 
in dienst. We garanderen een stipte en correcte verlo-
ning, maaltijdcheques, kilometervergoeding, kledijver-
goeding, eindejaarspremie, vakantiegeld behoren tot ons 
pakket. Wij organiseren jaarlijks een personeelsfeest.

Plaats van tewerkstelling is Oosterzele
Solliciteren kan bij Dienstenonderneming
Oosterzele - Gootje 2 in 9860 Oosterzele
per e-mail met cv naar de voorzitter Els De Turck.
Meer info bij Elke Clippeleer:
info@do-oosterzele.be of 09 363 76 56

Boekvoorstelling
i.k.v. Gezonde Gemeente

I.k.v. Oosterzele Gezonde Gemeente stelt Lieve Thien-
pont op donderdag 17 september om 19.30 uur in GC 
De Kluize haar nieuwe boek voor.

Lieve: “Libera me. Over euthanasie en psychisch lijden 
Twaalf jaar in gesprek met patiënten die vragen om 
euthanasie omwille van ondraaglijk en perspectiefloos 
psychisch lijden. Getuigenissen en reflecties. Dit boek is 
ontstaan vanuit een verlangen om op een ongedwongen 
manier met de lezer reflecties te delen, die het resultaat 
zijn van twaalf jaar werken met patiënten die euthanasie 
vragen omwille van psychisch lijden. Het zijn bedenkin-
gen die bedoeld zijn als een getuigenis van een moeilijke 
zoektocht en het best gelezen worden als een interpunc-
tie in een snel evoluerend proces. Zij willen vooral uitno-
digen tot dialoog met alle betrokkenen en bijdragen tot 
een betere benadering van de vraag naar een waardig 
levenseinde, waarin euthanasie een plaats heeft.”

Lieve Thienpont is LEIFarts en voorzitter van vzw 
Vonkel, een luisterend inloophuis in Gent, waar goed 
opgeleide vrijwilligers informatie en documentatie ge-
ven over sterven, dood en rouw. Sinds de oprichting van 
ULteam, Uitklaring Levenseindevragen-team (2011), 
werkt zij als consulent-psychiater in de verschillende 
consultatiecentra in Wemmel, Brugge en binnenkort 
ook in Gent. Zij is als spreekster vaak te gast in vele op-
leidingen en lezingen.

Meer info:
OCMW Oosterzele – Els Gasthuys – 09 363 88 97

Gemeente Oosterzele
zoekt poetspersoneel

Voor zijn diverse gebouwen 
gaat de Gemeente regelmatig op zoek naar nieuwe 
krachten. Heb jij interesse om ons team te versterken? 
Laat het weten via personeel@oosterzele.be of
tel. 09 363 99 55. Wij houden je dan verder op de hoogte. 

Neem zeker ook regelmatig een kijkje op de  jobpa-
gina op www.oosterzele.be!
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Activiteitenkalender oosterzele actief
Meer info over deze en andere activiteiten vind je in de activiteitenkalender op www.oosterzele.be.

 vrijdag 3 - woensdag 8 juli: 
Windeke kermis

 vrijdag 3 juli van 16.30 tot 19.30 
uur: bloedinzameling Rode Kruis in 
GILO Oosterzele 
http://oosterzele.be.rodekruis.be 
chrismonique1@telenet.be

 zaterdag 4 juli vanaf 16.30 
uur: wandelconcert KMV Voor 
God en Vlaanderland t.g.v. kermis 
Scheldewindeke, in de dorpskom 
van Scheldewindeke - kmv.
scheldewindeke@gmail.com

 zaterdag 4 juli 
13 tot 19 uur: fietstocht in het spoor 
van de rechtvaardige rechters met 
start aan de Ankerkerk 
femma.oosterzele@gmail.com 
www.femma.be/nl/groep/oosterzele

 donderdag 9 juli: daguitstap 
naar Duinkerken met KVG Oosterzele – 
Julien De Meyer: 09 362 65 72

 zaterdag 18 juli van 7 tot 15 
uur: midzomertocht – vertrek aan zaal 
Sint-Martinus (Kerkstraat 2 in Burst) – 
wsv land van Rhode vzw 
www.landvanrhode.be 
erik.lievens@skynet.be – 1,5 euro

 zaterdag 25 juli – 19 uur: 
Ostresele Stapt! - boomkwekerij Danny 
Meersman  Geraardsbergsesteenweg 
242A – 6 euro vvk en 8 euro adk – 
Landelijke Gilde Oosterzele: Danny 
Meersman via 0486 91 44 22

 zondag 26 juli: pop-up 
plattelandsbelevenissen - 
Geraardsbergsesteenweg 242A - 
Landelijke Gilde Oosterzele: Danny 
Meersman via 0486 91 44 22

 dinsdag 28 juli - 14 uur: bingo 
in zaaltje Gijzenzele - 2 euro - OKRA 
Gijzenzele - lieve.de.prest@telenet.be

 zondagen 26 juli en 23 augustus 
van 13.30 tot 18 uur: spelnamiddag 
bij De Strateeg – 1,5 euro 
www.destrateeg.be 
eline@destrateeg.be

 zaterdag 8 augustus: zomerfeest 
Landskouter met eetfestijn, live orkest, 
Sven Ornelis en Los Aliados vs Lolo 
(uit Landskouter) 
www.zomerfeestlandskouter.be 

 zondag 9 augustus: wandel- en 
fietszoektocht met KVG Oosterzele – 
Julien De Meyer: 09 362 65 72

 zaterdag 15 augustus van 
7 tot 15 uur: ankertocht vanaf de tent 
aan de Ankerkerk (Bavegemstraat in 
Oosterzele) – WSV Land Van Rhode 
vzw - www.landvanrhode.be 
erik-lievens@skynet.be – 1,50 euro

 dinsdag 18 augustus – 14 uur: 
hobby, kaarten en gezelschapsspelen in 
zaaltje Gijzenzele – OKRA Gijzenzele – 
Lieve De Prest, Hoogstraat 27 
lieve.de.prest@telenet.be

 zondag 23 augustus: levend 
erfgoed expo in provinciaal domein 
Puyenbroeck door Stichting Levend 
Erfgoed (SLE) – www.sle.be 

 zondag 23 augustus: groot 
ruitertoernooi dressuur, springen en 
mennen door LRV Oosterzele op de 
Molenkouter in Merelbeke

 zaterdag 12 september van 9.30 
tot 11.30 uur: fietsgravering door 
Zonale Misdrijf Preventie - opgelet: de 
gravering van zondag 13 september 
wordt geannuleerd

 donderdag 27 augustus: 
Festivaria openlucht musical aan 
Donkmeer Berlare 
www.neosvzw.be/oosterzele

 vrijdag 28 augustus - 
dinsdag 1 september: 
kermis Gijzenzele 
Programma binnenkort beschikbaar 
via www.oosterzele.be en 
www.gijzenzele.be

De gemeentelijke diensten zijn 
gesloten op

• maandag 20 juli (brugdag)
• dinsdag 21 juli
 (nationale feestdag)

Het digitaal loket op
www.oosterzele.be blijft geopend.

zondag 13 september: Toeren 
bij de boeren met de Land- en 
tuinbouwraad

Kaarten zijn van 1 augustus tot 7 
september te verkrijgen bij de Lan-
delijke Gilden en aan de balie van 
het gemeentehuis. Kaarten kosten 
18 euro voor vol wassenen en 9 euro 
voor kinderen jonger dan 12; keuze 
uit zalm of varkenshaasje

donderdag 3 (14 – 15 uur) 
en maandag 7 september 
(19 – 20 uur):

infosessie over het gebruik van Uit 
in Oosterzele in de bib

Met Uit in Oosterzele kan je je 
activiteiten bekendmaken bij een 
groter publiek.
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 zaterdag 29 augustus – 
19.30 uur: humorconcert The perfect 
combination; een komisch en muzikaal 
duo in concert met KMV Voor God 
en Vlaanderland in GC De Kluize. 
Kaarten kosten 15 euro, 70 euro voor 
een culinair arrangement (toegang, 
cava met hapjes, uitgebreide walking 
dinner en dessertbuffet) en zijn te 
verkrijgen bij de muzikanten of via 
kmv.scheldewindeke@gmail.com

 zondag 30 augustus van 11.30 
tot 14 uur: eetfestijn KMV Voor God en 
Vlaanderland in GC De Kluize. Kaarten 
zijn te verkrijgen bij de muzikanten of 
via kmv.scheldewindeke@gmail.com 
(16 euro voor volwassenen en 8 euro 
voor kinderen -12 jaar)

 maandag 31 augustus: bbq t.g.v. 
Gijzenzele kermis – KVLV Gijzenzele - 
agnesenmarc@gmail.com

 donderdag 3 september: dag 
naar Oostende met KVG Oosterzele – 
Julien De Meyer: 09 362 65 72

 donderdag 3 t.e.m. maandag 
7 september kermis Moortsele

 zaterdag 5 september van 
9 tot 17 uur: garageverkoop 
in Moorstele t.g.v. Moortsele 
kermis. Inschrijven of meer info: 
klaartjelenssens@hotmail.com

 zondag 6 september 
13.30 uur: gezinsfietstocht –2 euro 
voor leden LG en KWB en 3 euro voor 
niet-leden - Landelijke Gilde Oosterzele 
i.s.m. KWB Oosterzele - Danny 
Meersman via 0486 91 44 22

 maandag 7 september van 
19.30 tot 22 uur: Bento, een leuke en 
gezonde lunchbox voor de kinderen – 
parochiale kring Oosterzele - 
www.femma.be/nl/groep/oosterzele

 woensdag 9 september – 
19 uur: culinair veggie in De Rots – 
KVLV Scheldewindeke – Juliette Van De 
Syper: 09 362 78 12

 woensdag 9 september – 
19.30 uur: biodanza – KVLV Balegem - 
Mieke Sepelie, 09 324 53 64, 
mieke.sepelie@telenet.be

 zaterdag 12 september vanaf 
18 uur: bouwbeque Scouts en 
KSA Oosterzele – Achterdries 31 
C – demoor.willem@gmail.com en 
jairawelvaert@hotmail.com – 15 euro 
voor volwassenen en 9 euro voor 
kinderen

 maandagen 14 en 28 september 
– 19 uur: breien voor beginners in De 
Rots – KVLV Scheldewindeke – Juliette 
Van De Sype: 09 362 78 12

 maandag 14 september van 
19 tot 22 uur: koken uit de moestuin - 
www.femma.be/nl/groep/oosterzele

 dinsdag 15 september – 12 
uur: etentje gevolgd door kaarten en 
petanque – in zaaltje Gijzenzele - OKRA 
Gijzenzele - lieve.de.prest@telenet.be

 woensdagen 16 september, 
18 november van 15 – 17 uur: 
breisalon in de bib

 woensdag 16 september – 19.15 
uur: kookles ‘creatief bakken uit het 
bakboek’ – 5 euro voor leden en 7 
euro voor niet-leden – parochiezaal: 
Kerkstraat 2 – KVLV Gijzenzele 
agnesenmarc@gmail.com

 zaterdag 19 september: 
startdag scouts Sjaloom Oosterzele – 
Achterdries 31c. Iedereen welkom om 
te komen uitproberen! 
Ilka.walleyn@gmail.com 
0494 35 20 83

 dinsdag 22 september – 
19 uur: kookles Scandinavië op je 
bord – parochiecentrum Balegem 
(Poststraat 48) – KVLV Balegem - 
Mieke Sepelie, 09 324 53 64, 
mieke.sepelie@telenet.be

 dinsdag 22 september van 
13.30 tot 16.30 uur: achter de 
schermen van het Sint-Pietersstation 
-www.femma.be/nl/groep/oosterzele

 donderdag 24 september – 
20 uur: Djurdjevak, een vierkoppige 
gipsy-groep zonder echte zigeuners – 
Berg 30 – 09 360 39 25 
theater.leenpersijn@telenet.be 

 zaterdag 26 september van 
7 tot 15 uur: deliriumtocht met 
start aan college Paters Jozefieten 
(Brusselsesteenweg 459 in Melle) – 
WSV Land Van Rhode vzw 
www.landvanrhode.be 
erik-lievens@skynet.be – 1,50 euro

 dinsdag 29 september – 14 uur: 
bingo, kaarten en petanque - in zaaltje 
Gijzenzele – OKRA Gijzenzele

 dinsdagen 29 september, 
27 oktober en 17 november 
19 uur: naaiclub, breien en haken 
parochiecentrum Balegem (Poststraat 
48)– KVLV Balegem – Antoinette 
Verlinden, 09 362 60 13 3 euro (koffie 
en koekje inbegrepen)

 donderdagen 1 en 15 oktober 
– 19 uur: maak een beanie - 
parochiecentrum Balegem (Poststraat 
48) – KVLV Balegem - Mieke Sepelie, 
09 324 53 64, mieke.sepelie@telenet.be

 vrijdag 2 oktober van 16.30 
tot 19.30 uur: bloedinzameling Rode 
Kruis Vlaanderen afdeling Oosterzele 
http://oosterzele.rodekruis.be – 
chrismonique1@telenet.be

 zaterdag 3 oktober – 18.30 uur: 
startviering ‘opening kerkelijk jaar’ in 
Sint-Kristoffelkerk Scheldewindeke – 
dekenaat Oosterzele i.s.m. 
KMV Voor God en Vlaanderland – 
kmv.scheldewindeke@gmail.com

 maandag 5 oktober – 14 uur: 
film The Great Dictator (Charley 
Chaplin) in GC De Kluize door de 
seniorenraad – Jos Storms: 
09 222 59 57 – 4 euro

 dinsdagen 6, 13, 20, 27 
oktober; 3, 10, 17 en 24 november: 
energetics in sporthal De Kluize – KVLV 
Scheldewindeke – Lieve Clinckspoor: 
09 362 76 48

 woensdag 7 oktober – 
19.15 uur: bloemschikken ‘herfst/
allerheiligen’ – je betaalt de prijs van 
de bloemen - parochiezaal: Kerkstraat 
2 – KVLV Gijzenzele - 
agnesenmarc@gmail.com

 vrijdag 9 oktober van 19.30 tot 
22.30 uur: herfstontmoetingsfeest in 
De Kring - www.femma.be/nl/groep/
oosterzele

 dinsdag 13 oktober – 14 uur: 
hobby, kaarten en petanque - in zaaltje 
Gijzenzele - OKRA Gijzenzele 
lieve.de.prest@telenet.be

 vrijdag 16 en zaterdag 
17 oktober – 20 uur: Con Animo gaat 
vreemd, dubbelconcert in GC De Kluize 
- www.gcdekluize.be – 09 363 83 30 - 
reservaties@oosterzele.be

 dinsdag 20 oktober van 
9 tot 19 uur: bezoek aan brouwerij 
Bosteels en hespen Grega, vertrek aan 
Ankerkerk - www.femma.be/nl/groep/
oosterzele
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 donderdag 22 oktober – 19.30 
uur: Ladies Night in De Rots – KVLV 
Scheldewindeke – Mia De Duytsche: 
09 362 82 70

 dinsdag 27 oktober – 14 uur: 
koffietafel, kaarten, petanque - in 
zaaltje Gijzenzele – OKRA Gijzenzele – 
lieve.de.prest@telenet.be

 donderdag 29 oktober – 20 uur: 
Obscene fabels – Berg 30 
09 360 39 25 
theater.leenpersijn@telenet.be

 donderdag 29 oktober van 
19.30 tot 22 uur: bloemschikken 
'herfststuk' www.femma.be/nl/groep/
oosterzele

 vrijdag 30 oktober: jungleparty 
van Scouts Sjaloom Oosterzele in Den 
Amb8. Kinderfuif van 18.30 tot 20.30 
uur en grote party vanaf 21.30 uur. 
4 euro vvk en 5 euro adk – 
Ilka.walleyn@gmail.com

 dinsdag 3 november – 14 uur: 
quiz, hobby, kaarten en petanque - in 
zaaltje Gijzenzele – OKRA Gijzenzele – 
lieve.de.prest@telenet.be.

 woensdagen 4 en 
18 november – 19 uur: ‘beestig 
haken’ – parochiezaal: Kerkstraat 2 – 
OKRA Gijzenzele: 
agnesenmarc@gmail.com

 zaterdag 7 november van 15 tot 
18 uur: praatcafé in parochiecentrum 
Balegem (Poststraat 48) – WSV Land 
Van Rhode vzw 
www.landvanrhode.be 
erik-lievens@skynet.be – gratis

 zondag 8 november van 8 tot 
15 uur: pannenkoekentocht met 
vertrek aan parochiecentrum Balegem 
(Poststraat 48)– WSV Land Van Rhode 
vzw – www.landvanrhode.be 
erik-lievens@skynet.be – 1,50 euro

 maandag 9 november van 
19 tot 22 uur: Braziliaans koken - 
www.femma.be/nl/groep/oosterzele 

 maandag 9 november – 14 uur: 
film Sissi in GC De Kluize door de 
seniorenraad Jos Storms: 
09 222 59 57 – 4 euro

 maandag 16 november – 11.30 
uur: seniorenfeest van de seniorenraad 
in GC De Kluize – 15 euro – Jos Storms: 
09 222 59 57

 maandag 16 november – 19.30 
uur: kledij verstellen in De Rots – KVLV 
Scheldewindeke – Juliette Van De Sype: 
09 362 78 12

 dinsdag 17 november – 14 uur: 
seniorendag – bij OKRA Gijzenzele – 
lieve.de.prest@telenet.be

 vrijdag 20 november – 20 
uur: Piv Huvluv  met Yolo! in GC De 
Kluize – Landelijke Gilde Oosterzele en 
Scheldewindeke – Danny Meersman 
via 048691 44 22

 zaterdag 21 november – 18 uur: 
eetfestijn Con Animo in GC De Kluize – 
ineke@conanimo.be of 0497 08 61 04

 dinsdag 24 november: kookles 
klassiekers uit ons kookboek - 
parochiecentrum Balegem (Poststraat 
48) – KVLV Balegem – Mieke Sepelie, 
09 324 53 64, mieke.sepelie@telenet.be

 donderdag 26 november: De 
Satin Singers – Berg 30– 09 360 39 25 
– theater.leenpersijn@telenet.be

 vrijdag 27 november van 19.30 
tot 23.30 uur: sauna-avond in De 
Waterhoeve – www.femma.be/nl/
groep/oosterzele

 iedere woensdag in juli om 
20 uur en in augustus om 19.30 
uur: woensdagavondfietstochten met 
vertrek op Markt Scheldewindeke 
– gratis deelname – KVLV 
Scheldewindeke Mia De Duytsche: 
09 362 82 70

 iedere zondagochtend om 
9.30 uur: nordic walking met vertrek 
op Markt Scheldewindeke – KVLV 
Scheldewindeke – Nicole De Bacquer: 
09 362 71 86

 vanaf september: naaien op 
dinsdagavond in De Kring Oosterzele 
en yoga op dinsdagavond in sporthal 
De Kluize – www.femma.be/nl/groep/
oosterze

 tweede donderdag van de 
maand - 14 uur: namiddagwandeling 
NEOS - www.neosvzw.be/oosterzele
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Hey jij! 

We zijn op zoek naar                                             die een originele 
kunnen ontwerpen voor het Veiligheidsweekend van de politie. 

Het thema is Veiligheid in de digitale wereld dus we zoeken een mascotte die te maken heeft 
met de politie en het internet (een surfende politieman, een computervirus, laat je verbeelding gaan). 

Ben je tussen 8 en 14 jaar oud? Kan je goed tekenen of heb je een tof idee? Op papier, met stiften, 
op de computer, met een tablet? Laat je inspiratie de vrije loop en doe mee met onze tekenwedstrijd! 

Stuur je ontwerp vóór 1 augustus per mail wedstrijd@politie5418.be  

per post 
of  afgeven op een commissariaat in onze zone 
(Destelbergen, Melle, Merelbeke of Oosterzele). 

 
 

Vergeet zeker niet je naam en voornaam, leeftijd, adres 
plus een telefoonnummer en e-mailadres van je ouders! 

De winnende mascotte zullen we gebruiken op alle posters en events. 
En de winnaar krijgt een mooie prijs. Doen!  



Contacteer ons
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De sportraad kreeg melding van top-
sportprestaties van onderstaande Oos-
terzelenaren.

Luna Renders werd provinciaal kam-
pioene tijdrijden 2015 bij de 14-jarigen.
Onze Oosterzeelse sportbelofte 2014. 

Brenda Goessens werd Oost-Vlaams 
Kampioene 2015 tijdrijden op de weg 
bij de categorie juniores.

Robby Cobbaert uit Gijzenzele kaapte 
een schitterende overwinning weg bij 
de Elite zonder contract op 18 april in 
Kalken-Laarne. Daar startten maar liefst 
176 deelnemers. 

Turnclub Olympia Oosterzele heeft 
voor de 3de keer de hoog aangeschre-
ven Gentse Klokke Roeland-trofee in 
de wacht gesleept bij het demo-turnen. 
Daarmee wordt deze trofee definitief 
eigendom van de turnclub. Hun ploeg - 
met daarbij de Oosterzeelse sportlaure-
ate 2014 Mieke De Somviele, Emma Ver-
haeghen en Sophie Van Hercke – werd 
Vlaams kampioen acrogym.

Wie topprestaties van Oosterzelenaren 
wil melden, kan daarvoor steeds terecht 
bij de Sportraad.

Oosterzeelse
sportprestaties

Behalve bij de leden van het college van burgemees-
ter en schepenen kan je als inwoner van Oosterzele 
ook steeds terecht bij de gemeenteraadsleden.

voorzitter gemeenteraad
Jean Marie De Groote (CD&V)
jmdg@telenet.be - 0477 55 71 97

Raadsleden
Christianne Immegeers-Schreyen (CD&V)
christianne.schreyen@telenet.be - 0474 64 62 22

Luc Verbanck (Open VLD plus)
luc.verbanck1@telenet.be - 0494 85 69 09

Filip Vermeiren (CD&V)
filip.vermeiren2@telenet.be - 0496 57 27 68

Guy De Smet (Open VLD plus)
fa551270@skynet.be - 0472 81 03 47

Marc De Smet (CD&V)
marc.de.smet1@telenet.be - 0497 71 73 04

Carine Schamp (Open VLD plus)
carine.schamp@skynet.be - 0495 58 31 12

Filip Michiels (Open VLD plus)
filip.michiels@telenet.be - 0498 50 01 04

Pascal Fermon (Open VLD plus)
pascal.fermon@belgacom.net - 09 362 22 00 

Koen Beeckman (CD&V)
koen.beeckman@skynet.be - 0495 22 20 62

Roswitha Gerbosch (Groen)
roswitha.gerbosch@gmail.com - 0499 42 29 34

Hilde De Sutter (CD&V)
hilde.de.sutter@oost-vlaanderen.be - 0473 55 50 70

Peter Willems (CD&V)
willems.stockman@gmail.com - 0498 80 72 88

Ruben De Gusseme (Open VLD plus)
rubendegusseme@gmail.com

Kristof Van Cauwenberghe (CD&V)
krostief@hotmail.com - 0495 70 95 40

Marjolein	De	Spiegeleire	(onafhankelijk)
marjolein.despiegeleire@hotmail.com - 0473 81 84 59

Michiel Van Der Heyden (Groen)
michiel.vanderheyden@gmail.com - 0485 56 03 28



burgemeester Johan Van Durme (CD&V)
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 (CD&V)
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 (CD&V)
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 (CD&V)
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 (N-VA)
Jeugdzaken, Communicatie & ICT, 
Ontwikkelingssamenwerking
tel. 0492 65 34 98 
hanna.courtijn@oosterzele.be
spreekuur in het gemeentehuis:  
op afspraak

schepen Jan Martens (N-VA)
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	(CD&V)
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

23

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

Kruis het probleem aan.

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

Toelichting  

Je persoonlijke gegevens

Naam

Voornaam  

Adres   

Telefoon/gsm

e-mailadres  

 geurhinder
 zwerfvuil
 sluikstort
 rijweg
 beplanting
 parkeren
 lawaaihinder
 ongedierte

 fietspad
 onkruid
 snelheid
 hondenpoep
 voetpad
 speelplein
 verkeersbord
 verkeerslicht

 andere

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

Anonieme meldingen worden niet behandeld.




