
IN ELK KIND SCHUILT 
EEN SPEELBEEST

Alle kinderen zijn welkom op Speelplein 
Kriebelplezier Oosterzele. 
Heeft je kind een beperking, maar schuilt er ook een speelbeest in je kind?

Info en inschrijven (verplicht): Dienst Sport & Jeugd, Sportstraat 5, 
9860 Oosterzele, jeugddienst@oosterzele.be
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Beste inwoners van Oosterzele
We genieten van de eerste warme zonnestralen, de lente is in aan-
tocht! Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Bij de jaarwisseling heb 
ik het college vervoegd en de fakkel overgenomen van voorganger 
Wilfried Verspeeten. Een mooi orgelpunt van Wilfrieds bestuurs-
periode was een zeer geslaagde kerstmarkt op het marktplein in 
Scheldewindeke. Met dank, en een hele opdracht om dit na te doen. 
Het college heeft begin januari de taakverdeling wat herschikt; je 
leest er meer over op pag. 13.
De intenties van het bestuur - en van mezelf - zijn een continuï-
teit in de activiteiten, ook in de domeinen sport, feestelijkheden, 
lokale economie (promotie buurtwinkels). Nieuw is de bevoegd-
heid bestuurlijke organisatie gemeente en OCMW. De kern van die 
bevoegdheid gaat over het meer en ef�iciënter samenwerken om 
op die manier ‘goedkoper’ te kunnen werken en besturen. Toen ik 
jaren terug als jong gemeenteraadslid werd verkozen, was ik zeer 
verwonderd dat de Gemeente zo goed als geen impact had op het 
OCMW-beleid. Ik dacht: “als gemeenteraadslid, verkozen door de 
bevolking om de gemeente te besturen, dan bestuur je toch ook het 
sociale (OCMW)-beleid”? Niet waar dus! De Vlaamse Regering voert 
nu echter een beleid m.b.t. deze integratie. Wij willen deze trend 
hiermee richting geven.
Laten we een beetje meer chauvinist zijn en ons eigen Oosterzele op 
toeristisch vlak meer promoten. Met ons landelijk Oosterzele met 
akkerland, weiden, zes sterke dorpskernen, hebben we bijzonder 
belangrijke troeven in handen. Denk ook maar aan onze talrijke 
trage en landelijke wegen waar we allen, te voet of per �iets, kunnen 
ontstressen om tot een gezond mentaal evenwicht te komen. Recent 
werd in de bib een toeristisch loket geopend (pag. 16)
Het dossier rond een tweede ambachtelijke zone nu is nu in concrete 
voorbereiding. De behoeftestudie, nood aan bedrijventerreinen 
ingevuld door de vraag van concrete ondernemers en bedrijven, 
is klaar. De terreinen zijn gekend en de interesse is er. Samen met 
Solva moet dit op korte termijn lukken!
Wij Vlamingen, een volk met Bourgondische trekjes? Vanuit de be-
voegdheid feestelijkheden leiden we met het bestuur de plaatselijke 
kermissen in goede banen. De Gemeente zorgt voor de gebruikelijke 
kermisattracties en de plaatselijke comités vervolledigen en vullen 
de af�iche aan met diverse activiteiten. Zo zorgen de Groenbuiken 
bv. in Scheldewindeke tweemaal jaar voor een aangename kermis, 
met voor ieder wat wils. 
Via deze weg doen we een oproep naar medewerkers en vrijwil-
ligers, in het bijzonder voor de openingskermis en ook de grootste 
kermis van Oosterzele: de Sinksenskermis die plaatsvindt in mei! 
Wie interesse heeft, kan mailen naar info@oosterzele.be.
De talrijke sportverenigingen, van jeugd tot senioren met krulbollen, 
en allen geleid door vrijwilligers, doen prachtig werk ten behoeve 
van hun leden. Het jaarlijkse sportgala, een organisatie van de 
sportraad in samenwerking met departement Vrijetijdszaken waar 
de plaatselijke kampioenen in diverse disciplines in de bloemetjes 
gezet worden, vindt plaats einde mei.
Ten slotte een dankwoord aan WTC De Zwervers. Zij tekenden 
voor het parcours en de begeleiding van de opening van het wieler-
seizoen (in samenwerking met de Gemeente Oosterzele): zondag 6 
maart l.l. was een schot in de roos!
Jean Marie De Groote
schepen voor Sport, Feestelijkheden, Toerisme, Lokale economie 
en markten, Bestuurlijke organisatie Gemeente en OCMW

Danken en verwelkomen
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Nieuw reglement sociale toelagen

De OCMW-raad heeft een nieuw reglement sociale 
toelagen goedgekeurd; het reglement treedt met 
terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 
2015.

AANVRAAG SOCIALE TOELAGE van 50 EURO - 
INKOMENSGARANTIE
Voor personen die recht hebben op de inkomens-
garantie en geen eigendom hebben, behalve de eigen 
woning. Je voegt een geldig attest inkomensgarantie 
voor 2015 toe.

AANVRAAG SOCIALE TOELAGE van 50 EURO – 
66% gehandicapt
Voor personen die recht hebben op Verhoogde 
Verzekeringstegemoetkoming (RVV- statuut)(zie 
ziekenfondsklever) EN over volgend attest beschikken:
• een attest van de Federale Overheidsdienst 

Sociale Zaken, dienst personen met een 
handicap met minstens 7 punten op de schaal 
van zelfredzaamheid of vermelding van 66 % 
invaliditeit.

AANVRAAG SOCIALE TOELAGE van 150 EURO – 
MANTELZORGPREMIE CAT.2
Zorgbehoeftige is 68 jaar of ouder, verblijft in 
Oosterzele en is er gedomicilieerd en beschikt over 
volgend attest:
• een attest van de Federale Overheidsdienst 

Sociale Zaken, dienst personen met een handicap 
met minstens 9 punten op de schaal van 
zelfredzaamheid

De zorgbehoeftige kan geen mantelzorger zijn.
De mantelzorger hoeft niet in Oosterzele te wonen, 
kan maar eenmaal de premie ontvangen en per 
zorgbehoeftige kan maar eenmaal de premie 
uitbetaald worden.

AANVRAAG SOCIALE TOELAGE van 250 EURO – 
MANTELZORGPREMIE CAT.1
Zorgbehoeftige is tussen 0 jaar en 67 jaar, verblijft 
in Oosterzele en is er gedomicilieerd en beschikt over 
volgend attest:
• een attest van de Federale Overheidsdienst 

Sociale Zaken, dienst personen met een handicap 
met minstens 12 punten op de schaal van 
zelfredzaamheid

De zorgbehoeftige kan geen mantelzorger zijn.
De mantelzorger hoeft niet in Oosterzele te wonen, 
kan maar eenmaal de premie ontvangen en per 
zorgbehoeftige kan maar eenmaal de premie 
uitbetaald worden.

AANVRAAG SOCIALE TOELAGE van 300 EURO – 
MANTELZORGPREMIE VOOR PALLIATIEVE 
THUISZORG
Zorgbehoeftige: er zijn geen leeftijd- en 
inkomensvoorwaarden, verblijft in Oosterzele en is 
er gedomicilieerd, beschikt over een betalingsbewijs 
inzake de forfaitaire vergoeding palliatieve thuiszorg 
uitgekeerd door het ziekenfonds.

De zorgbehoeftige kan geen mantelzorger zijn.

De mantelzorger hoeft niet in Oosterzele te wonen, 
kan maar eenmaal de premie ontvangen en per 
zorgbehoeftige kan maar eenmaal de premie 
uitbetaald worden. 

De toelagen moeten aangevraagd worden via 
het aanvraagformulier dat te vinden is op
www.ocmwoosterzele.be of in het OCMW (Gootje 2 - 
tel. 09 362 40 30). Voor het jaar 2015 kunnen 
de toelagen uitzonderlijk tot 30 april 2016 
opgestuurd worden naar het OCMW t.a.v. de 
voorzitter.

Op zaterdag 21 mei wordt in Gijzenzele WOII herdacht. In mei 1940 waren de dorpjes Gijzenzele en Kwatrecht 
het toneel van bittere gevechten tussen Duitse en Belgische soldaten. Om 10 uur is iedereen welkom voor 
de herdenking aan het monument in Gijzenzele. Om 10.45 uur vertrekken we naar Kwatrecht voor de 
herdenkings plechtigheid. Meer info via www.oosterzele.be

Herdenking meidagen in Gijzenzele en Kwatrecht
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Week van de valpreventie

Julia is vooraan de tachtig en woont al ruim zestig jaar 
in haar huis. Oost west, thuis best, je ziet de spreuk 
meteen als je haar woonkamer binnenkomt. Ze zit 
in de zetel met haar been op een bankje. “Gevallen, 
vorige week. Ik viel moeilijk in slaap en kreeg 
slaappillen voorgeschreven. Fijn, ik lag niet meer te 
piekeren tot de zandman passeerde. Jammer dat ik er 
zo draaierig van werd. Ik had dat niet zo in de gaten, 
tot ik vorige week lelijk struikelde. Nog niet goed 
wakker zeker? Of is het toch door die slaappil?”

Helaas is dit verhaal niet uit de lucht gegrepen. Eén 
op drie 65-plussers valt. In woonzorgcentra hebben 
zelfs zo goed als alle bewoners een verhoogd valrisico. 
En niet alleen door slaap- of kalmeringspillen. Ook 
evenwichtsproblemen, een lage bloeddruk, slecht 
zicht, verkeerd schoeisel, onveilig gedrag en een 
onveilige omgeving kunnen een val uitlokken. Hoe 
meer risicofactoren, hoe groter het valrisico. Tijdens 
de jubileumeditie van de Week van de Valpreventie 
zal in 2016, net zoals in 2015, alle aandacht gevestigd 
worden op slaapmedicatie: Van slaappillen kan je 
vallen. Praat erover met je arts.

Waarom aandacht voor slaappillen?
In Vlaanderen slaapt ongeveer een derde van 
de 65-plussers met een slaapmiddel. In de 
woonzorgcentra is dit zelfs de helft van de bewoners. 
De meeste mensen nemen hun slaapmiddel jaren en 
jaren. Langer dan een maand slaappillen gebruiken, 
heeft echter nadelige gevolgen. Je voelt je vaker moe 

en suf overdag, je concentratievermogen daalt, je 
spieren verslappen, je zicht wordt wazig, ... 
Deze nadelen verdubbelen de kans op een valpartij! 
Met de campagne Van slaappillen kan je vallen willen 
we dit probleem onder de aandacht brengen en de 
boodschap meegeven dat ook zonder slaappillen een 
goede nachtrust mogelijk is. Neem je al geruime tijd 
slaappillen? Bespreek dan met je arts of apotheker of 
je dit langzaam kan a�bouwen en stoppen.

Een belangrijke tip om goed te slapen, is overdag zo veel 
mogelijk actief zijn en bewegen. Probeer regelmatig 
te wandelen, doe lichte huishoudelijke taken of speel 
met de kleinkinderen. Dagelijks dertig minuten extra 
beweging zoals wandelen, joggen, zwemmen of �ietsen, 
zal je lichamelijke �itheid en je gezondheid verbeteren. 
Zo daalt je valrisico en slaap je beter.

Neem ook een kijkje op www.valpreventie.be 
voor meer informatie en tips.

De Superkinderdag vindt dit jaar niet plaats 
tijdens het laatste weekend van juni. Maar niet 
getreurd want op zaterdag 9 juli organiseren we 
een spetterende speelnamiddag! Een namiddag 
boordevol leuke animatie met springkastelen, 
schminkstanden, kapsalon, allerlei activiteiten om 
uit te proberen en leuke proevertjes … voor kinderen 
van 4 t.e.m. 12 jaar.

Inschrijven is niet nodig want iedereen is doorlopend 
welkom van 13 tot 17 uur in en rond sporthal de 
Kluize.

Tijdens dat weekend worden n.a.v. de Vlaamse 
feestdag, 25 jaar sporthal, 25 jaar speelplein werking, 
... nog tal van andere zaken geprogrammeerd en 
gevierd. Aan dat programma wordt nu nog volop 
gewerkt. Houd dus zeker volgend infozine en 
www.oosterzele.be in de gaten.

Oosterzele feest tijdens het weekend 
van 8 t.e.m. 10 juli
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Kerkplein Oosterzele wordt woonerf 

Bestuurders parkeren op het kerkplein in Oosterzele 
nog te vaak buiten de aangebrachte parkeervakken. 
Om de parkeersituatie te verduidelijken, worden de 
gemeentelijke weg Dorp (de kleine langsweg van het 
kerkplein richting gemeentehuis en de straat waar 
de gemeentelijke loods gevestigd is) en het kerkplein 
ingericht als woonerf. In deze zone heeft de zwakke 
weggebruiker voorrang. De maximum rijsnelheid van 
voertuigen wordt beperkt tot 20 km/u. De verkeers-
borden worden geplaatst begin april en de nieuwe 
regeling gaat dan onmiddellijk in werking.

INFRASTRUCTUUR

Op zondag 3 januari 2016 bracht de Gemeente Oosterzele zijn inwoners samen in GC De Kluize om samen te klinken 
op het nieuwe jaar. 
Tijdens de receptie voor de personeelsleden werd 2016 feestelijk ingezet. Daarnaast nam Gemeente Oosterzele ook 
afscheid van Leen Keppens en Annie Goeminne die nu van hun pensioen kunnen genieten. Bedankt aan beide dames 
voor hun jarenlange inzet voor Oosterzele!

Nieuwjaarsreceptie - een terugblik

Foto Danny De Lobelle: Annie (midden) stond jarenlang voor de klas 
in het gemeentelijk onderwijs; Leen zette zich gedurende jaren in 
bij dienst Burgerzaken.
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Opgelet: vanaf 18 april controle 
op plaatsen voor kort parkeren

In Oosterzele zijn verschillende parkeerplaatsen met 
een beperkte parkeertijd. Elke bestuurder die zijn 
motorvoertuig parkeert op een parkeerplaats met 
beperkte parkeertijd, moet duidelijk zichtbaar een 
parkeerschijf plaatsen. De nieuwe regeling gaat in 
vanaf maandag 18 april 2016. 
Indien de bestuurder geen parkeerschijf plaatst of ze 
foutief instelt, zal hij daarvoor vanaf 18 april a.s. een 
retributie van 20 euro moeten betalen. Parkeerwach-
ters van Optimal Parking Control zullen de controles 
uitvoeren. Indien de parkeerwachter nu een overtre-
ding vaststelt, zal hij een foldertje onder de ruiten-
wisser achterlaten om de bestuurder er attent op te 
maken dat hij de parkeerschijf niet plaatste. 

Het uitgangspunt om deze parkeerregel en de con-
trole erop in te voeren, was de vraag van winkeliers 
en buurtwinkels om enkele parkeerplaatsen in de 
buurt van hun winkel te voorzien van een maximale 
parkeertijd. De Gemeente Oosterzele heeft �inancieel 

geen enkel voordeel bij het 
invoeren van deze maatregel.
Daarnaast zullen ook strengere controles uitgevoerd 
worden op het parkeren aan de kerk van Oosterzele 
en op het verkeersplateau aan het gemeentehuis. 
Vanaf 18 april zal de politie hier strenger controleren 
en foutparkeerders beboeten. Die boetes bedragen 
tussen 120 en 1 500 euro en een rijverbod is mogelijk. 

Parkeren t.h.v. De Leefschool op de Groenweg
Recent werden slagbomen geplaatst aan de parking 
van De Leefschool. Het bestuur maakte met de direc-
tie van de school de afspraak dat de parking tijdens 
het weekend en in de schoolvakanties gebruikt kan 
worden; daartoe zullen de slagbomen geopend wor-
den van vrijdagnamiddag tot maandagochtend. De 
personeelsleden van de school gebruiken vanaf nu 
deze parking zodat de parking t.o.v. het gemeentehuis 
dienst kan doen voor klanten van de handelszaken in 
de buurt.

Stand van zaken Aqua�inwerken 

Spoorweg Oudenaardsesteenweg vier dagen afgesloten 

De rioleringswerken in Moortsele en Scheldewin-
deke naderen hun einde. Alle buizen, kokers en 
leidingen zijn aangelegd en de pompstations in de 
Moortselestraat en Vijverstraat zijn afgewerkt. Een-
maal de pompen geïnstalleerd en gekeurd zijn, zal 
het afvalwater van een deel Bottelare, Moortsele en 
delen van Scheldewindeke en Oosterzele afgevoerd 
en gezuiverd worden in de zuiveringsinstallatie van 
Scheldewindeke.

De komende weken worden vooral de voetpaden ver-
der afgewerkt en worden de gebroken betonplaten in 
de Meerstraat, Tramstraat en Rollebaan vervangen. 
Van zodra de vries- en regenperiode voorbij is, wordt 
ook de gracht in de Meerstraat afgewerkt en kunnen 
de werken voor het aanleggen en afwerken van het 
�ietspad daar voltooid worden.

Wanneer de temperatuur en de weersomstandig-
heden het toelaten, zal de toplaag in asfalt aange-
bracht worden op Spiegel, Van Thorenburghlaan, 
Meerstraat, Ginstberg en Kasteelstraat. Ook de �iets-
paden krijgen dan hun de�initieve gekleurde eind-
laag. Normaliter zouden tegen de paasvakantie alle 
wegenis- en rioleringswerken moeten afgerond zijn. 
Enkel het herstel van de brug aan de Molenbeek ter 
hoogte van de Molenstraat zal op een later tijdstip 
gebeuren.

De werken zullen een directe invloed hebben op 
de water- en milieukwaliteit van de Molenbeek en 
Driesbeek. Bovendien hoopt het bestuur de over-
stromingslast in Moortsele en Scheldewindeke na de 
uitvoering van dit project beperkt te hebben.

Op vrijdag 29 april wordt van middernacht t.e.m. maandag 2 mei om middernacht spoorwegwegovergang 76 
t.h.v. de Oudenaardsesteenweg afgesloten. Infrabel zal er dat weekend vernieuwingswerken uitvoeren. Er is 
geen verkeer mogelijk over de overweg; er wordt een wegomlegging voorzien via Zottegem.
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Milieuweek in de kijker
Van 22 tot 27 februari organiseerde Oosterzele 
opnieuw zijn milieuweek: op het programma 
stonden diverse workshops voor schoolkinderen, een 
zwerfvuilactie voor gemeente- en OCMW-personeel, 
een lezing over klimaatverandering, een repaircafé, ... 
We geven hier graag een sfeerbeeld.

Onder het motto ‘vroeg begonnen …’ maakten Thor, 
Jolan en Merel alvast Berg zwerfvuilvrij (foto). Ook dit 
jaar zetten de vrijwilligers van het repair café zich in 
om defecte toestellen, een kapotte �ietsrem, de zoom 
van een rok die loshangt, … te herstellen. Opnieuw 
maakten heel wat Oosterzelenaren hier dankbaar 
gebruik van. En wie even moest wachten, kon in 
het café terecht voor een kopje kof�ie of iets fris.

De leerlingen van de vijfde leerjaren van de Oosterzeelse 
basisscholen gingen in een interactieve workshop 
aan de slag rond het thema voedselkringloop. Ook het 
zesde leerjaar werkte rond het onderwerp voeding; dat 
deden ze via de documentaire Muf�inman waarna ze in 
groepsgesprek gingen over voedselverspilling. 

In het kader van de milieuweek maakt Gemeente 
Oosterzele verder werk van zijn belofte om 
streekeigen bomen en struiken aan te planten en het 
landelijk karakter van de gemeente ook op die manier 
te versterken.

Een overzicht:
• Vijverstraat: aanplant van 20 winterlinden
• Van Thorenburghlaan: 12 essen
• t.h.v jeugdclub Pallieter: 4 berken, een haag en 

176 exemplaren van divers bosplantsoen
• Kerkstraat aan de bunker: 90-tal stuks van divers 

bosplantsoen
• Vosbroek: bosplantsoen
• Watterad en Oude Heirbaan: 175 exemplaren 

bosplantsoen ter versterking van het daar al 
bestaand plantsoen

MILIEU en DUURZAAMHEID

Foto Raf De Meyer

Foto Raf De Meyer
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Sanering stookolietanks – zitdag 2                                     op 11 april

De Gemeenten Oosterzele, Herzele, Sint-Lievens-
Houtem en stad Zottegem organiseren samen met 
SOLVA een groepsaankoop voor het saneren van 
stookolietanks. Een eerste infoavond vond plaats 
op 29 februari. Ondertussen heeft een werkgroep 
verschillende �irma’s aangeschreven en op basis van 
de voorwaarden, prijs en kwaliteit voor een zo breed 
mogelijke doelgroep één �irma geselecteerd. 
De gekozen �irma stelt op maandag 11 april om 
20 uur in de bib (Stationsstraat 13 in Oosterzele) hun 
concrete aanpak en voorwaarden voor. 

Waarom een groepsaankoop?
Veel gezinnen zijn voor de verwarming van hun 
woning overgeschakeld van stookolie naar aardgas. 
Stookolietanks die onbeheerd achterblijven, 
kunnen vroeg of laat beginnen te lekken. Ook lege 
stookolietanks bevatten nog olieresten, zodat ernstige 
vervuiling van de bodem of het grondwater kan 
ontstaan. De kosten voor de sanering kunnen dan 
vaak hoog oplopen. 

Om de kosten voor het verwijderen of opvullen 
van zulke stookolietanks te drukken, wordt deze 
tankslag georganiseerd.

De milieuwetgeving bepaalt dat elke tank die 
buiten gebruik gesteld is, eerst geledigd, gereinigd 
en vervolgens verwijderd moet worden. Indien de 
verwijdering omwille van technische aspecten niet 
mogelijk is, moet ze gereinigd en opgevuld worden. 
De beslissing om de tank al dan niet op te vullen, 
wordt genomen door een erkend tanktechnicus. 
Door de gezamenlijke prijsvraag voor een groot 
aantal tanksaneringen kan vermoedelijk een betere 
prijs bedongen worden, maar wordt wel rekening 
gehouden met de kwaliteit.

Heb je een buiten gebruik gestelde stookolietank 
en ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan de 
tankslag? Vul dan volledig vrijblijvend het formulier in 
dat je via de homepagina van www.oosterzele.be kan 
vinden. 

Al-Anon: voor al wie worstelt met een 
alcoholprobleem als drinker, familielid of jongere

Iedereen kent de AA, de Anonieme Alcoholisten. 
Daarnaast bestaat ook de vereniging Al-Anon: naaste 
familieleden en kennissen van alcoholisten kunnen 
hier bij elkaar terecht om hulp te zoeken. De enige 
voorwaarde is dat je in je familie- of vriendenkring 
te maken hebt met iemand die een alcoholprobleem 
heeft. 

Wie jonger is dan 18 en hulp zoekt, kan terecht 
bij Alateen (Al-Anon for Teenagers). Je ontmoet er 
leeftijdsgenoten met dezelfde problemen en vragen 
als jij.

Meer info?
algemeen: tel. 03 218 50 56 – info@al-anonvl.be
Oosterzele: tel. 0475 92 89 96 – 09 362 11 51 – 
�b258883@skynet.be

KORT
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Fiscale attesten sportkampen, grabbelpas, 
speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang

Inschrijvingsdag zomervakantie op 30 april

Dit voorjaar wordt een �iscaal attest verzonden 
naar de ouders van kinderen (geboortejaar 2004 en 
jonger) die deelnamen aan sportkampen, grabbelpas, 
speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang 
in 2015. Fiscale attesten vanaf 15 euro worden 
automatisch verzonden en zal je tijdig ontvangen voor 
het invullen van de belastingaangifte. De ouders hoeven 
hiervoor dus geen aanvraag te doen.

Ging je kind op kamp met de jeugdbeweging (en was 
hij/zij op dat moment nog geen 12 jaar), dan kan je bij 

de groepsleiding van de jeugdbeweging terecht voor 
een �iscaal attest.

Indien je adres veranderde in 2015 of 2016 en je op 
het nieuw adres het �iscaal attest wil ontvangen, geef 
dan spoedig de adreswijziging door aan dienst Sport en 
Jeugd.

Vragen of meer info nodig? dienst Sport en Jeugd in 
sporthal De Kluize of via tel. 09 362 48 92.

De inschrijvingsdag vindt plaats in het gemeentehuis 
(Dorp 1). De uren worden meegedeeld in de 
zomerbrochure. De zomerbrochure wordt verdeeld kort 
na de paasvakantie en kan je vanaf dan ook raadplegen 
via de gemeentelijke website.

Na de inschrijvingsdag kan je tijdens de openingsuren 
nog inschrijven voor activiteiten die niet volzet zijn bij 
de dienst Sport en Jeugd in de sporthal.

Weet je graag voor welke activiteiten nog 
plaatsen vrij zijn? Deze info vind je gemakkelijk 
via: www.studiograbbel.oosterzele.be – ga naar 
activiteitenkalender.

Om in te schrijven voor een sportkamp of 
grabbelpasactiviteit heb je een grabbelpas nodig. 
Tip: koop op voorhand je grabbelpas in de sporthal om 
wachttijden te vermijden.

Kind & Preventie sluit 
kantoor Oosterzele

In december 2015 sloot het consultatiebureau van Kind 
& Preventie in het IZOO in Oosterzele de deuren na 
twintig jaar werking in Oosterzele. Die sluiting kwam er 
omwille van besparingen en een herstructurering. De 
huisbezoeken in Oosterzele blijven wel behouden. 

Het consultatiebureau helpt ouders bij de eerste jaren. 
De baby’s worden er gewogen en gemeten, onderzocht 
door een dokter of verpleegster en krijgen er de nodige 
vaccinaties. In 2015 zorgden de vrijwilligers voor 
tachtig zittingen met een gemiddelde aanwezigheid 
van 10 à 12 kinderen per dag. Volgens Kind & Gezin te 
weinig om het bureau te kunnen openhouden. Ouders 
kunnen vanaf nu terecht in de kantoren van Wetteren, 
Zottegem, Merelbeke, Berlare of Destelbergen. 
Gemeente Oosterzele bedankt alle vrijwilligers van 
harte voor hun jarenlange inzet.

Heeft je kind een beperking maar schuilt er ook 
een speelbeest in je kind? Info en inschrijven 
(verplicht) bij dienst Sport & Jeugd: Sportstraat 5 
in Oosterzele – jeugddienst@oosterzele.be
 

Alle kinderen welkom 
op speelplein 
Kriebelplezier!

IN ELK KIND SCHUILT 
EEN SPEELBEEST

Alle kinderen zijn welkom op Speelplein 
Kriebelplezier Oosterzele. 
Heeft je kind een beperking, maar schuilt er ook een speelbeest in je kind?

Info en inschrijven (verplicht): Dienst Sport & Jeugd, Sportstraat 5, 
9860 Oosterzele, jeugddienst@oosterzele.be



Data activiteiten voor 
kinderen paasvakantie 
en zomervakantie!

Nieuw in Oosterzele: 
Lu Jong of Tibetaanse 
Healing Yoga

Van woensdag 20 april tot 22 juni kan je in de sporthal 
terecht voor een nieuwe sportreeks van tien lessen 
nl. Lu Jong of Tibetaanse healing yoga. De lessen starten 
om 9.30 uur en duren tot 10.45 uur. 

Lu Jong bestaat uit een reeks zeer oude Tibetaanse 
lichaamsoefeningen die al meer dan 5 000 jaar hun helend 
effect op lichaam, geest en emoties bewijzen. De oefeningen 
zijn heel dynamisch en toegankelijk voor iedereen. Fysieke 
conditie of leeftijd spelen geen rol. Alle oefeningen kunnen 
ook vanop een stoel aangeleerd worden. Dit maakt Lu 
Jong heel toegankelijk, ook voor mensen met fysieke 
beperkingen.

Meer info en inschrijven bij lesgeefster Freya Clauwaert 
via 0495 15 04 12 of 09 362 87 03 -  
freya_clauwaert@hotmail.com. Om aan de introductie deel 
te nemen, betaal je 10 euro; voor de hele reeks 
10 euro introductie en 110 euro voor de overige lessen.

Tijdens de vakanties valt er weer heel wat te 
beleven voor kinderen! De kinderen kunnen 
plezier maken tijdens de speelpleinwerking, de 
grabbelpasactiviteiten, de sportkampen en in 
BKO Het Vinkemolentje.

Speelplein
Paasvakantie
Dinsdag 29 maart t.e.m. vrijdag 8 april

Zomervakantie
Maandag 4 t.e.m. vrijdag 15 juli
Maandag 1 t.e.m. vrijdag 26 augustus 
(gesloten op maandag 15 augustus)

Sportkampen
Paasvakantie
Dinsdag 29 maart t.e.m. vrijdag 1 april
Maandag 4 t.e.m. donderdag 7 april

Zomervakantie
Maandag 4 t.e.m. vrijdag 15 juli
Maandag 1 t.e.m. vrijdag 26 augustus 
(gesloten op maandag 15 augustus)

Kinderopvang Het Vinkemolentje
Paasvakantie
Dinsdag 29 maart t.e.m. vrijdag 1 april 
Maandag 4 t.e.m. vrijdag 8 april

Zomervakantie
Maandag 4 juli t.e.m. vrijdag 26 augustus 
(gesloten op 21 en 22 juli, 15 augustus)

Grabbelpas
Paasvakantie
Activiteiten in de 2de week

Zomervakantie
Activiteiten tussen 1 en 15 juli en tussen 
1 en 26 augustus.

Voor meer info over de data van 
grabbelpasactiviteiten verwijzen we graag 
naar de vrijetijdsbrochure, die je ook altijd 
vindt via www.oosterzele.be 

10 www.oosterzele.be
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Openbare proeven 
voor muziek, woord 
en dans

Blazersdag, gitaardag, 
altviooldag, vioolprojecten, 
accordeonweekend, hobo-
weekend, contrabasconcert, 
klasconcerten, …

Vanaf vrijdag 9 mei tot half juni 
vinden de jaarlijkse openbare proeven 
plaats. Deze proeven zijn voor het 
publiek gratis toegankelijk en worden 
georganiseerd op de volgende locaties 
in Zottegem: toneelklas in de Meerlaan 
(woordafdeling), auditiezaal in de 
academie (muziek en dans), de foyer 
(jazz- en lichte muziek), congregatiekapel 
in de Kasteelstraat (muziek) en de 
Ridderzaal van het Egmontkasteel 
(muziek). Het examenschema vind je op 
www.samwdzottegem.be

In onze academie zijn alle leraren heel actief om onvergetelijke 
samenspelmomenten en een podium aan te bieden aan de 
leerlingen. Dit gebeurt door het organiseren van eenvoudige 
klasconcerten en samenwerkingsverbanden met andere klassen, 
andere academies en het opzetten van instrumentendagen 
en –weekends. De academie en het �iliaal zijn meer dan ooit in 
beweging …

Ridderzaal-
concerten

Voor de tweede maal organiseerde 
SAMWD Zottegem met het �iliaal 
Oosterzele en GC De Kluize twee 
Ridderzaalconcerten in Oosterzele. 
Met deze aperitiefconcerten wil de 
academie haar aandacht vestigen op 
haar maatschappelijke en culturele rol 
in de gemeente en in de ruimere regio. 
Zij richt zich op een divers publiek van 
jong en oud waarbij klassiek en modern 
repertoire op een frisse en toegankelijke 
manier worden gebracht. Ook in Zottegem 
vonden drie Ridderzaalconcerten plaats 
in samenwerking met CC Zoetegem. 
Acht collega’s uit de academie werken de 
concerten uit: Sanne Deprettere, Liesbet 
Jansen, Niels Hap, Johannes Wannyn, 
Barbara Ardenois, Lieve Van de Rostyne 
en Klaartje Pannier. Zij brachten elk met 
hun ensemble een origineel samengesteld 
en fel gesmaakt programma.

Dansvoorstelling Wie? We!

SAMWD Zottegem en het �iliaal Oosterzele organiseerden op 
5 en 6 februari 2016 in GC De Kluize een grote en succesvolle 
dansvoorstelling. In totaal stonden maar liefst 174 leerlingen dans 
op de planken en meer dan achthonderd toeschouwers hebben 
deze voorstelling bijgewoond. Wie? We! draaide volledig rond 
het thema identiteit: “Een ontdekkingstocht naar jezelf en onze 
plek in een gemeenschap. De leerlingen van de dansafdeling van 
de SAMWD Zottegem nodigden iedereen uit op hun turbulente 
zoektocht. Het ontwikkelen van een persoonlijkheid gaat immers 
gepaard met de meest uiteenlopende emoties. “Dance enables 
you to �ind yourself and lose yourself at the same time” (Peter 
Townsend) 

(c) QN Studio



12 www.oosterzele.be

Bram Lambrechts zet ‘zijn’ sport in de kijker

Oosterzeelse sportprestaties

Oosterzelenaar Bram Lambrechts 
was negen jaar oud toen hij met de 
motorsport startte. Toen met een 
quad; nu in de motorcross. In 2012 
werd Bram Belgisch kampioen in 
de Post-Classic; in 2013 behaalde 
hij de 3de plaats in het Belgisch 
Kampioenschap 600cc Supersport.

Bram neemt sinds jaar en dag deel 
aan het Belgisch Kampioenschap. 
Dat deed hem besluiten om in 2015 
ook eens deel te nemen aan de 
Dutch KTM Senior Cup. Tijdens zo’n 
kampioenschap rijdt iedereen met 
dezelfde motor. Aangezien Bram 
het daar moest opnemen tegen veel 
jongere en lichtere concurrenten, 
was het daar van groot belang zijn 
capaciteiten als piloot te tonen.

Bram: “Dankzij een regelmatig 
seizoen met zeven senior 
overwinningen en in totaal tien 
podiumplaatsen op mooie Europese 
circuits in Spanje, Frankrijk, België, 
Nederland en Duitsland mag ik mij 
met trots Senior KTM RC 390 Cup 
kampioen noemen!”

Bram is intussen ook gestart met 
de KTM Duke 690 Cup. ”Afgelopen 
winter werd ik uitgenodigd door 
Arie Vos – zesvoudig Nederlands 
kampioen – om de KTM Duke 690 
te testen. Dat viel bijzonder goed 

mee en na een positieve testdag 
wou ik dan ook in 2016 de KTM 
Duke 690 Cup rijden. Het concept 
is hetzelfde van vorig jaar maar 
nog snellere motoren en talentvolle 
concurrenten maken dat het in 2016 
een klasse hoger rijden wordt.”

“Hoe ik me daar op voorbereid? 
Iedere week las ik een 
�ietstraining in, samen met enkele 
wielervrienden die dan ook 
beschikbaar zijn. Ik ga ook een keer 
per week crossen en normaliter ga 
ik ook joggen.”

Het kampioenschap ging van start 
begin maart en duurt tot eind 
september. De kalender bestaat 
uit 12 races op grote circuits in 
Nederland, Duitsland en België. 

Om zijn sport mee te �inancieren, 
organiseert Bram binnenkort een 
eetfestijn. Meer info daarover 
en algemene info vind je via de 
fanpagina Bram Lambrechts 
op Facebook en 
www.bramlambrechts.be.

Tijdens het wielerseizoen 2015 
�ietste Gijzenzelenaar Robby 
Cobbaert een serie prachtige 
uitslagen bij elkaar in de categorie 
Elite zonder contract en eindigde 
zijn seizoen met vijf overwinningen. 
Bij zijn overwinning in Kalken 
liet Robby zelfs 175 deelnemers 
achter zich. Voeg daarbij heel dichte 
ereplaatsen in o.a. de Triptique 
Ardennais plaats 3 in 2de rit ,4de 
plaats in rit 3 van de Ronde van 

Namen en 4de in het Belgisch 
Kampioenschap in L’ Eau d’Heure, 
dan is dit een mooi palmares.

Thomas De Bock demonstreerde 
de voorbije maanden 
zijn veldloopkwaliteiten. 
Als voorbereiding op de 
kwali�icatiewedstrijd voor het 
Europees Veldloopkampioenschap 
won Thomas de snelle korte cross 
in het Nederlandse Tilburg. Op 

29 november werd Thomas 2de 
Belg in Roeselare en had daarmee 
zijn selectie op zak om deel uit 
te maken van de vierkoppige 
senioresploeg die ons land diende 
te vertegenwoordigen op het 
Europees Kampioenschap in de 
Franse stad Hyères. 

Op 5 december 2015 werd onze 
Oosterzeelse sportbelofte 2015 
Katrijn De Clercq, Vlaams 
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College legt interne werkverdeling vast

In zitting van 5 januari 2016 legde het college van 
burgemeester en schepenen de bevoegdheidsverdeling 
vast. De contactgegevens vind je op pag. 22.

Burgemeester Johan Van Durme
Algemeen Beleid, Politie, Burgerlijke Stand & Bevolking, 
Personeel

Eerste schepen Christ Meuleman
Openbare werken, Energiebeleid & Nutsvoorzieningen, 
Mobiliteit & Verkeer, Openbaar groen en Kerkhoven

Tweede schepen Marleen Verdonck
Onderwijs, Cultuur, Erfgoed, Senioren, Gezins- & 
Kinderopvangbeleid

Derde schepen Jean Marie De Groote
Sport, Feestelijkheden, Toerisme, Lokale economie & 
markten, Bestuurlijke organisatie Gemeente en 
OCMW

Vierde schepen Hanna Courtijn
Jeugdzaken, Communicatie, ICT, 
Ontwikkelingssamenwerking

Vijfde schepen Jan Martens
Financiën, Milieu-, Afval- & Duurzaamheidsbeleid, 
Gebouwen (AGB), Jumelages, Sociale Veiligheid

Toegevoegde schepen/ OCMW voorzitter Els De Turck
OCMW, Ruimtelijke ordening, Stedenbouw, 
Milieuvergunningen, Huisvesting, Land- en tuinbouw

Kampioene Omnium op de piste 
bij de categorie aspiranten 14 
jaar. In januari 2016 werd Katrijn 
Belgisch kampioene Omnium bij 
de meisjes aspiranten 14 jaar. 
Eerder deze winter veroverde 
ze ook al de AVS Stories TV cup, 
het regelmatigheidscriterium op 
de piste in Gent. Bij aanvang van 
het seizoen werd ze ook eerste in 
Roubaix (Frankrijk) in het regionaal 
sprintkampioenschap.

Op 31 januari 2016 behaalde Tibo 
De Smet de bronzen medaille op 
400m van het Kampioenschap van 
Vlaanderen. 

Tijdens het Belgisch kampioenschap 
cyclocross dat in december 2015 
plaatsvond in Landskouter won 
Gauthier Beeckman bij de 
14-jarigen een mooie 9de plaats. 
Sander Eeckhout legde beslag 
op de 17de plaats bij de 13-jarige 
aspiranten met 42 deelnemers. Op 
12 december 2015 werd Gauthier 

Beeckman ook 2de op het Oost-
Vlaams Kampioenschap Cyclocross 
in Bavegem.

In Antwerpen werd op 20 december 
2015 opnieuw een prestigieus 
live turngala georganiseerd dat 
werd uitgezonden door de VRT. 
Onze turnclub Olympia gaf er een 
prachtige demonstratie met meer 
dan veertig leden van de acrogym.

Justien Grillet (foto) mag natuurlijk 
niet ontbreken op het lijstje van 
topsportprestaties. Op 31 januari 
l.l. deed de Scheldewindeekse atlete 
haar debuut van dit winterseizoen. 
En meteen pakte ze in Gent 
de indoortitel Kampioene van 
Vlaanderen 2016 over 400m in een 
heel goede 54”76! Op 20 februari l.l. 
maakte Justien haar favorietenrol 
volledig waar tijdens het Belgisch 
Kampioenschap in Gent. Ze won er 
verdiend de Belgische titel 400m in 
haar seizoensbeste tijd van 54”50! 
Als lid van de Belgische ploeg 4 x 
400m dames (outdoor) hebben 
ze komende zomer slechts twee 
kansen om zich te plaatsen voor de 
Olympische Spelen in Rio de Janeiro 
… We duimen alvast mee!

BESTUUR

foto Tomas Sisk
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Digicafé
Digitaal vragenuurtje
Elke maandagnamiddag van 14 tot 16.30 uur doet de 
bib dienst als ‘digitale hulp’. Heb je drempelvrees voor 
het gebruik van een computer of internet, lukt het 
aanmaken van een e-mailaccount niet, loop je vast in 
een programma of heb je andere problemen of vragen? 
In de bib kan je terecht voor persoonlijke hulp!

Maak op voorhand een afspraak met Tanja via tanja.
vlaemynck@oosterzele.be of 09 362 81 17 en geef door 
met welke concrete digitale vraag/vragen je worstelt.

Leer het internet ef�iciënt te 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 webgids, je leert het aanmaken van een 
eigen startpagina met zijn favorieten. Breng indien 
mogelijk je eigen laptop mee.

Prijs: 3 euro
Donderdag 31 maart van 14 tot 16 uur
Inschrijven via de bib: Tel. 09 362 81 17 of 
bibliotheek@oosterzele.be

Word 2013 voor beginners
Word is software waarmee je hoofdzakelijk 
tekstdocumenten op een computer maakt. Je kan 
Word gebruiken om prachtige tekst te maken met 
kleurige foto’s of a�beeldingen ter illustratie of 
als achtergrond. In deze twee uren ontdek je dat 
Word veel meer is dan enkel een typprogramma. 
Breng indien mogelijk je eigen laptop mee.

Prijs: 3 euro
Donderdag 7 april van 14 tot 16 uur
Inschrijven via de bib: Tel. 09 362 81 17 of 
bibliotheek@oosterzele.be

Shoppen en bankieren op internet:
demonstratie
Winkelen en bankieren op internet worden alsmaar 
populairder. Zowat alles is ondertussen op internet 
te koop, zodat je je huis niet meer uit hoeft om te 
shoppen. Idem voor bankzaken. Niettemin merken we 
vooral bij oudere generaties nog veel terughoudend-
heid. In deze workshop leggen we de diverse online 
betaalmethodes uit en gaan we ook dieper in op de 
veiligheidsmaatregelen die je moet in acht nemen om 
misbruik te voorkomen. We bekijken ook hoe je dage-
lijkse banktransacties via internet kunt verrichten.

Prijs: 15 euro
Donderdag 14 april van 9 tot 12 uur
Inschrijven via de bib: Tel. 09 362 81 17 of 
bibliotheek@oosterzele.be

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

Prijs: 12 euro (4 x 2 uren)
Donderdagen 28 april + 12, 19 en 26 mei 
van 14 tot 16 uur
Inschrijven via de bib: Tel. 09 362 81 17 of 
bibliotheek@oosterzele.be
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Dia’s en foto’s digitaliseren - 
Blaas ze nieuw leven in!
Analoge foto’s of dia’s, hoe mooi ook, hebben 
een groot nadeel: ze zijn niet te bewerken. Niet 
alleen rode ogen blijven rode ogen, maar ook 
krassen en verkleuringen blijven zichtbaar. Door 
ze te digitaliseren, geef je ze een tweede leven. 
Onregelmatigheden op foto’s zijn op de computer 
met de juiste software eenvoudig weg te poetsen. 
Bijkomend voordeel is dat foto’s in digitale vorm 
veel makkelijker te delen zijn. We bespreken een 
paar manieren om te digitaliseren en te bewerken. 
Breng gerust je eigen laptop mee! (i.s.m. Route 42, 
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender)

Prijs: 20 euro (standaard) – 4 euro (omnio of 
werkzoekenden)
Donderdagen 12 en 19 mei 2016 van 13.30 tot 16 uur
Inschrijven via Vormingplus - Code: 16061OZ
Tel. 09 330 21 30 of www.vormingplus-vlad.be
Schrijf na inschrijving over op BE38 7380 1033 5572, 
vermeld cursuscode en naam

Grote schoonmaak op je Windows 
computer – pc-onderhoud en beveiliging
Zonder regelmatig onderhoud gaat je pc na een 
tijdje slabakken. Met enkele eenvoudige acties kan 
je het probleem misschien verhelpen en je computer 
beschermen in de toekomst. Tijdens deze cursus leren 
we welke gratis software of in Windows ingebouwde 
applicaties je kan gebruiken om je pc te beschermen 
tegen schadelijke virussen, om schadelijke software te 
verwijderen en de nutteloze rommel eruit te gooien. 
Als je deze tips thuis toepast, zal je versteld staan van 
het resultaat. Breng je Windows-laptop mee.

Prijs: 22 euro (Kortingstarief: 16,50 euro|11 euro)
Dinsdagen 17 en 24 mei van 19.30 tot 22 uur
Inschrijven via Vormingplus - Code: 16029: 
Tel. 09 224 22 65 of www.vormingplusgent-eeklo.be
Overschrijven na inschrijving op rekening 
BE40 0014 2764 2663, vermeld cursuscode en 
naam

Lezingen en activiteiten
Kof�ie+ 
De Goede Manierenshow

Weet iemand nog hoe het hoort? Veel ouderwetse 
etiquetteregels hebben afgedaan, zo veel is 
zeker. Maar hoe moet je je gedragen in deze 
digitale postmoderne jungle? Journaliste en 
royaltywatcher Brigitte Balfoort werd gecerti�iceerd 
etiquetteconsultant van Minding Manners, de 
bekendste etiquetteschool van Europa. 

Tijdens haar humoristische causerie maakt ze ook jou 
wegwijs in de wereld van de goede manieren … 
Want ja, die hebben nog zin, meer dan ooit zelfs.

Prijs: 8 euro
Donderdag 7 april om 14 uur in de bib
Inschrijven via de bib: Tel. 09 362 81 17 of 
bibliotheek@oosterzele.be

Zin en onzin over de historische Jezus 
door Etienne Vermeersch
Streng historisch onderzoek leert iets over Jezus van 
Nazareth, maar zegt ook iets over ons, stelt Etienne 
Vermeersch. “Er bestaat over Jezus geen enkele strikt 
historische bron. Wie de eerste christelijke teksten 
analyseert, moet tot het besluit komen dat de ‘mythe’, 
de christelijke boodschap, hier geen historische 
grond kan vinden.” Het ontstaan van het christendom, 
historisch-wetenschappelijk benaderd. (i.s.m. Route 
42, Vormingplus Gent-Eeklo, Vormingplus Vlaamse 
Ardennen-Dender)

Prijs: 8 euro (Reductieprijs: 6 euro/sociale prijs: 4 euro)
Dinsdag 31 mei van 20 tot 22 uur in de bib
Code: 16FZ28
Inschrijven via Vormingplus Gent-Eeklo: 09 224 22 65, 
www.vormingplusgent-eeklo.be
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Kunst in de bib
Leden van de lokale kunstgroep Artua zullen van 
begin april tot eind juni 2016 tijdens de openingsuren 
van de bib hun werk presenteren in de bibliotheek. 
Het zal onder meer gaan om schilderijen, sculpturen 
en teksten. 

De deelnemende kunstenaars zijn: 
Ronny Van Twembeke, Luc Van Der Beken, Wim 
Carrette, Germain Beeckman, Luc Standaert, Julien 
Moreels, Lucienne Uytterhaegen, Willem Vanhuyse

Wie of wat is Artua?
ARTUA was een kunstproject waarbij 27 plastische 
kunstenaars een jaar lang de actualiteit volgden en 
elke week rond een thema uit die actualiteit een werk 
creëerden. Een zelfde aantal schrijvers schreef rond 
datzelfde thema een tekst. Onder leiding van twee 
curatoren werden de beste werken geselecteerd en in 
boekvorm gegoten. Een selectie van de werken werd 
eerder al tentoongesteld in Balegem en Gent.

Paasactiviteit voor kleuters
Zaterdag 26 maart van 10 tot 11.30 uur kunnen de 
kleuters van de tweede en derde kleuterklas terecht 
in de bib om naar verhaaltjes te luisteren en te 
knutselen. Pret verzekerd!

Lente in de lucht? 
Kom naar de zadenbib!
In de bib kan je gratis zaden van bloemen en planten 
‘lenen’. Een zadenbib heeft geen uitleentermijn en 
er zijn ook geen boetes. De ontlening is volledig 
gebaseerd op onderling vertrouwen: als je na de oogst 
zelf zaadjes schenkt aan de bib, kan de zadenbib 
blijven draaien en kan je er anderen mee 
gelukkig maken.

Interesse in een zadenzakje? Registreer 
je ontlening aan de balie. Je ontleent 
maximum drie zakjes per bezoek.

www.mijntuin.org/seed-libraries/29-Bib-Oosterzele

Toeristisch loket
Oosterzele heeft, als doorgang naar de Vlaamse 
Ardennen, heel wat te bieden op toeristisch vlak. 
We denken daarbij meteen aan het prachtige stukje 
natuur in het overstromingsgebied in Moortsele. Maar 
er zijn nog heel wat andere mooie plekjes die een 
bezoek (per �iets of te voet) aan de gemeente meer 
dan de moeite waard maken, voor zowel bezoekers als 
eigen inwoners.

De bib zal voortaan dan ook dienst doen als 
toeristisch loket: de medewerkers van de 
bib geven graag meer informatie over o.a. de 
bezienswaardigheden in onze gemeente, de wandel- 
en �ietsroutes, de streekproducten, … Je kunt hiervoor 
terecht aan de balie tijdens de openingsuren van de 
bibliotheek. Tot binnenkort!

Bib Oosterzele
Stationsstraat 13 in Oosterzele
tel. 09 362 81 17  
biboosterzele.blogspot.be

maandag 9 – 12 uur  15 – 20 uur
dinsdag 9 – 12 uur  15 – 18 uur
woensdag 9 – 18 uur (doorlopend)
donderdag 9 – 12 uur
vrijdag 9 – 12 uur  15 – 18 uur
zaterdag 9 – 12 uur

In de bib kan je gratis zaden van bloemen en planten 
‘lenen’. Een zadenbib heeft geen uitleentermijn en 
er zijn ook geen boetes. De ontlening is volledig 
gebaseerd op onderling vertrouwen: als je na de oogst 
zelf zaadjes schenkt aan de bib, kan de zadenbib 
blijven draaien en kan je er anderen mee 

Interesse in een zadenzakje? Registreer 
je ontlening aan de balie. Je ontleent 
maximum drie zakjes per bezoek.

www.mijntuin.org/seed-libraries/29-Bib-Oosterzele
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Muziek - Bony King (Bram Vanparys) 
zondag 27 maart om 20 uur

Singer-songwriter Bram Vanparys heeft als The Bony 
King of Nowhere, dat voortaan gewoon Bony King 
heet, al drie albums en een soundtrack op zijn conto 
staan. Voor zijn vierde langspeler trok hij in 2014 
naar Los Angeles. Samen met Ryan Freeland aan de 
knoppen nam Bram er tien liedjes op, onder meer met 
de nu al legendarische sessiedrummer Jay Bellerose 
(Robert Plant, Ray Lamontagne, Solomon Burke, 
Bonnie Raitt) en bassiste Jennifer Condos (Bruce 
Springsteen, Ryan Adams). In De Kluize vertaalt Bram 
die klassieke en trefzekere sound naar het podium 
met zijn vaste begeleidingsband. Een concert om naar 
uit te kijken!

In samenwerking met vzw On Stage
Tickets: 14 – 13 – 12 euro

familie 5+ - Uilskuiken en takkeling - 
De Maan 
zondag 3 april om 10 uur – ontbijt vanaf 8.30 uur

Uilskuiken en takkeling is een verhaal over groot 
worden en de tonnen liefde die daarvoor nodig 
zijn. Uilskuiken en Takkeling zijn twee uilskuikens. 
Weeskinderen. Mama is ontvoerd door een sperwer 
en papa misschien ook. Papa heeft Appelaar (juist 
ja, een appelboom) nog net kunnen vragen goed op 
Uilskuiken en Takkeling te letten. En zo is Appelaar 
een beetje de papa en mama van Uilskuiken en 
Takkeling geworden. Uilskuiken wil zo snel mogelijk 
leren vliegen. Als Appelaar slaapt, waagt ze haar 
kans. Takkeling wil haar tegenhouden maar… te laat. 
Uilskuiken valt neer en blijft doodstil liggen. En net 
dan heeft Sperwer honger.

Zal Uilskuiken gered worden? Appelaar neemt een 
besluit dat je niet voor mogelijk houdt ...

Tickets: 7,50 – 5 euro
Met korting voor leden van de Gezinsbond.
Het ontbijt wordt verzorgd door Gezinsbond 
Scheldewindeke.

humor/cabaret - Mosselen om Half 
Twee (podcast) - Xander De Rycke - 
zaterdag 9 april om 20 uur 

Wat ooit begon als enkele vrienden rond een 
keukentafel is nu uitgegroeid tot de best beluisterde 
comedy-podcast van Vlaanderen. Van zijn beste 
vrienden tot internationale gasten, BV’s tot familie, 
Xander gaat altijd voor de grappige babbel en de 
entertainende verhalen! Wees erbij en kom luisteren 
naar de experts in intellectuele toogpraat. Ken je 
de podcast nog niet? 
Beluister eens een paar 
a�leveringen op 
www.mosselen0130.be!

Tickets: 10 – 9 – 8 euro
In samenwerking met 
JC Pallieter

Cultuur - dit voorjaar

© Dries Segers © Diego Franssens
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muziek - The Singer-Songwriter League: 
Neeka & Venus In Flames  
donderdag 14 april om 20 uur 

Wat krijg je als je twee van ‘s lands beste songwriters 
samen op een podium zet?
Schoonheid en troost, zo veel is zeker.
Maar ook: schitterende samenzang, hemelse 
melodieën en veel spelplezier!
Tijdens deze unieke samenwerking gaan Ilse 
Goovaerts (Neeka) en Jan De Campenaere (Venus In 
Flames) voor het eerst samen op pad.
Ze brengen een dwarsdoorsnede van hun verzamelde 
repertoire, met radiohits en minder bekende pareltjes, 
en verrassende covers van hun helden.
Elk apart stonden ze reeds op alle grote festivals van 
België, van Werchter over Dranouter tot Pukkelpop, 
maar nu staan twee van de mooiste stemmen van het 
land samen op één podium.
Nu eens intens en intiem, dan weer speels en 
uitbundig, maar altijd met klasse!

Tickets: 14 – 13 – 12 euro
In samenwerking met GC ’t Groenendal

Theater - En al mee eene keer - Pascale 
Platel en Frank Brichau (Tartaar) - 
woensdag 4 mei om 20 uur 

Een voorstelling over perfectie.Pascale Platel gaat 
voor deze voorstelling in confrontatie met Frank, 
iemand met het syndroom van Down, iemand die op 
het eerste gezicht niet perfect is. 
Pascale: “Omdat ik voel dat ik daar iets van kan leren 
en dat het publiek daar iets van kan leren. Het lijkt mij 
dat ze veel dichter bij hun essentie staan, ze lijken zich 
perfect te vinden zoals ze zijn. Een boom is een boom, 
een aap is een aap en ik ben ik.”
Het ontmoeten tussen de twee acteurs is de basis van 
de voorstelling. Een boeiende zoektocht naar de (im)
perfectie van de ‘ander’.

Tickets: 14 – 13 – 12 euro

muziek - Songs from the attic - 
Guy Swinnen
vrijdag 13 mei om 20 uur

Echte rock & roll wordt niet onder felle spotlights 
geboren maar eerder ergens op een eenzame 
zolderkamer of in een duister hok met playboyposters 
aan de muur en de geur van volle asbakken en 
verschaald bier in de lucht. Bij The Scabs was dat niet 
anders. Guy Swinnen schreef zijn nummers meestal 
thuis op de akoestische gitaar. De gitaarsolo’s werden 
gewoonweg gezongen of bij elkaar getoeterd op een 
mondharmonica. Heel klein en intimistisch allemaal. 
De decibels en de beats werden later pas toegevoegd.
Nu keert Guy Swinnen terug naar die zolderkamer 
en brengt zijn songs, zowel zijn solowerk als zijn 
Scabserfenis, ontdaan van alle franje in hun puurste 
vorm: een stem en een gitaar. Elk muziekkenner weet 
dat enkel oerdegelijke songs die test overleven. De 

© Dries Segers

© Guy Kokken

© Koen Broos
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teksten krijgen hierdoor meer aandacht en de zanger 
staat in zijn blootje. Geen elektrisch gitaargeweld om 
je achter te verschuilen. 

Tickets: 14 – 13 – 12 euro

Voorstelling seizoen 2016-2017
donderdag 26 mei om 20 uur

Op donderdag 26 mei om 20 uur presenteren 
wij het nieuwe aanbod voor volgend seizoen. We 
geven je die donderdagavond een voorsmaakje 
van wat je in 2016-2017 kan verwachten in De 
Kluize. Nadien bieden we je een drankje en een 
hapje aan en kan nog worden nagepraat. Wie naar 
de seizoenspresentatie komt, krijgt meteen ook de 
nieuwe seizoensbrochure mee naar huis.
Wil je er graag bij zijn? Toegang is gratis, 
reserveren verplicht via 09 363 83 30, 
reservaties@oosterzele.be 
of loop even langs bij dienst Cultuur. Wij zijn alle 
dagen open van 8.30 uur tot 12 uur, van 13.30 
uur tot 16 uur, op maandagavond van 18 uur tot 
20 uur. Op vrijdagnamiddag zijn we gesloten. De 
cultuurdienst vind je op de eerste verdieping van 
GC De Kluize, Sportstraat 3. 
De abonnementenverkoop start ter plekke op 
26 mei. De losse en online ticketverkoop start 
vanaf maandag 6 juni, 8.30 uur, de cultuurdienst, 
telefonisch of via e-mail en via www.gcdekluize.be.

KORTJES

Films bij de 
Seniorenraad

Erfgoedcel 
Viersprong 
lanceert een 
nieuwe website

maandag 4 april 2016: 
The Jungle Book

The Jungle Book is een Amerikaanse teken�ilm 
uit 1967, geproduceerd door Walt Disney en 
geregisseerd door Wolfgang Reitherman. Het 
is de 19de avondvullende �ilm van Disney. 
Het verhaal is gebaseerd op het gelijknamige 
boek van Rudyard Kipling. Dit is de laatste 
teken�ilm waar Walt Disney persoonlijk aan 
meewerkte. Hij stierf tijdens de productie. De 
familie�ilm Jungle Boek was de succesvolste 
�ilm in 1967. (klein) kinderen welkom

Alle �ilmvertoningen van de Seniorenraad 
vinden plaats in de �ilmzaal van GC De Kluize 
en starten om 14 uur. Een ticket kost 4 euro, 
kof�ie en gebakje inbegrepen. Kaarten zijn 
te koop in De Kluize, de bibliotheek en bij de 
seniorenverenigingen Neos en Okra.

Bezoek www.erfgoedcelviersprong.be en 
maak kennis met het cultureel erfgoed uit 
de regio. De erfgoedcel draagt niet alleen 
zorg voor dit erfgoed; zij maakt het erfgoed 
ook zichtbaar via diverse projecten. Op 
de vernieuwde website lees je alles over 
projecten zoals de tentoonstelling Tracé 
Travak, de erfgoedbank, de herbeleving van 
het vliegveld van Gontrode en binnenkort ook 
het project rond het tuinbouwverleden. 
Heb je zelf een idee voor een erfgoedproject? 
De erfgoedcel kan jou een �inancieel duwtje in 
de rug geven. Je leest er alles over op 
www.erfgoedcelviersprong.be.



20 www.oosterzele.be

Workshops bij VLACO

Vernieuwd politiekantoor 
Oosterzele - opendeur op 15 mei

Laat gratis je 
�iets graveren

De duurzame kringlooptuinen van 
de Vlaamse Compost Organisatie 
(VLACO) kan je bezichtigen op het 
binnen plein van het Kina-huis aan 
het Sint-Pietersplein in Gent. Elke 
dag worden daar gratis workshops 
en demonstraties gegeven aan de 
bezoekers. Thuis composteren, kip-
pen houden en bodemverbetering 
geven al hun geheimen prijs en je 
krijgt inspiratie om van je keuken-
restjes lekker iets lekkers te maken. 
Je maakt ook kennis met Vlaco-
compost. Deze vind je in alle tuinen 
langs het Floraliënparcours.

Vlaco organiseert tijdens de 
Flora liën (22 april - 1 mei) vier 
Kringloopdagen voor haar vrijwil-
ligers. Zo’n zevenhonderd Vlaamse 
vrijwilligers die zich inzetten voor 

de biologische kringloop worden 
tijdens deze vier dagen verder bij-
geschoold. Met deze kennis kunnen 
ze tijdens hun eigen activiteiten in 
hun gemeente aan de slag.
Vlaco draagt bij aan de professi-
onele dagen, georganiseerd door 
Floraliën. Zowel voor de sectordag, 
de Greentrack-dag als het seminarie 
voor groendiensten zorgt VLACO 
voor duurzame informatie en tips 
om de biologische kringloop toe te 
passen in een professionele omge-
ving. Meer info: www.�loralien.be

Steeds meer tuiniers zijn op zoek 
naar duurzame technieken of 
groene oplossingen voor de tuin. 
Misschien hoor jij daar ook bij? Dan 
hecht jij belang aan biodiversiteit, 
zelf groenten en fruit kweken, 

maar wil je ook tijd hebben om te 
genieten van het groen. Vlaco zal je 
daarbij helpen. 

Zo organiseert Vlaco op 25, 28, 
29 april en 1 mei workshops 
over thuiscomposteren, kippen 
houden en snoeihout verwerken. 
Inschrijven kan via www.vlaco.be

Het politiecommissariaat van 
Ooster zele werd in 2015 vernieuwd 
om een betere dienstverlening te 
kunnen bieden aan de inwoners 
van Oosterzele. Het kantoor op 
de Windekekouter 54 is geopend 
op maandag van 14 tot 20 uur, 
woensdag van 13 tot 17 uur, vrijdag 
van 9 tot 12 uur. 

Het politiecommissariaat van 
Oosterzele zet de deuren open 
met Sinksenkermis!

De lokale politiezone Regio Rhode 
& Schelde opent op pinksterzondag 
15 mei de deuren van haar 
commissariaat in Oosterzele. De 
politie nodigt alle inwoners van 
Oosterzele uit om een bezoekje te 
brengen aan het opgefriste gebouw. 
De politie ontvangt er iedereen 
graag van 10 tot 17 uur met een 
aantal informatiestanden, een static 
show van politievoertuigen, demo’s 
en zo veel meer.

Sinds september vorig jaar inves-
teert de politiezone in de opwaar-
dering van de lokale wijkwerking. 
De vernieuwde werking zorgt voor 
een toegankelijk en aanspreekbaar 
korps, administratieve vereenvou-
diging en een team van wijkinspec-
teurs dat zich dagelijks bekommert 
om de beste politiezorg in heel Oos-
terzele. Dit gaat van actief school-
toezicht, preventie verkeerstoezicht, 
(her)bezoeken aan slachtoffers van 
criminele feiten, misdaadpreventie 
en allerhande vaststellingen.

Met de nieuwe plannen willen bur-
gemeester Johan Van Durme, het 
gemeentebestuur Oosterzele en de 
politie na grondig overleg en in 
nauwe samenwerking van de wijk-
inspecteur opnieuw de spil�iguur 
maken ten dienste van de burger. 
Want uw veiligheid is onze opdracht! 

Meer info op 
www.lokalepolitie.be/5418

Ook in 2016 organiseren 
vrijwilligers van de Zonale 
Misdrijfpreventie Organisatie 
(ZMPO) i.s.m. de politie een aantal 
gratis �ietsregistraties. Je kunt 
terecht in sporthal De Kluize tussen 
9.30 en 11.30 uur op:

• zaterdag 2 april
• zaterdag 7 mei
• zaterdag 4 juni
• zaterdag 10 september

OPGELET: De registratie van 
de �iets gebeurt op basis van je 
rijksregister nummer. Breng dus 
zeker een document mee waarop je 
rijks registernummer vermeld staat 
(identiteitskaart of SIS-kaart.). Voor 
meer informatie kan je terecht bij 
André Thienpont via 09 362 63 10 
of 0476 50 66 49.

Tip: op www.gevonden�ietsen.be 
kan je op zoek gaan naar je verloren 
of gestolen �iets.
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Wat met mijn pensioen?

Wijkwerking Oosterzele - bij wie kan ik terecht?

Aangifteplicht voor 
gemeentelijke 
belastingen: 
dien ze tijdig in

Iedereen die een handig overzicht wil van zijn/
haar wettelijke en aanvullende pensioenen kan 
daarvoor terecht op www.mypension.be. Die 
website biedt je een handig en overzichtelijk 
overzicht van je carrière, pensioen en de vroegst 
mogelijke datum waarop je met pensioen kan 
gaan. Inloggen kan via de e-ID of met een token.

De wijkpostverantwoordelijke voor de site 
Oosterzele is hoofdinspecteur Valerie Ducheyne.

Wijkteam
Het wijkteam van Oosterzele bestaat uit vijf 
inspecteurs van politie en twee burgerperso-
neelsleden.
De wijkinspecteurs Sigrid De Boeck, Katy De 
Bondt, Alain De Spiegeleire, Kimberly De Lust en 
Michaël Stuer staan voor je klaar! Aan het onthaal 
word je geholpen door assistent Johan Schille-
waert of onze vrijwilliger Gunther Meersschaut.

Hoe de wijkinspecteur contacteren?
• Breng tijdens de openingsuren (zie pag. 20)een 

bezoek aan het wijkcommissariaat van Ooster-
zele (Windekekouter 54)

• Maak een afspraak via wijkwerking.oosterzele@
politie5418.be of bel 09 363 73 73.

• Dringende politionele tussenkomst nodig? 
Aarzel niet en bel onmiddellijk het nood-
nummer 101.

www.lokalepolitie.be/5418

Voor welke belastingen?
• Belasting op bijkomende huisvuilcontainers
• Belasting op zand-, zavel- en steengroeves
• Belasting op 2de verblijven
• Belasting op bus-aan-busverdeling van drukwerk

Voor wie?
Elke belastingplichtige moet aangifte doen door 
middel van het formulier dat te vinden is op 
www.oosterzele.be of bij dienst Financiën.
De aangifte moet uiterlijk tegen donderdag 
31 maart 2016 ingediend worden bij dienst 
Financiën. Bij gebrek aan aangifte of bij een 
onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte 
wordt de belastingplichtige ambtshalve belast 
volgens de gegevens waarover de gemeente 
Oosterzele beschikt. Een ambtshalve inkohiering 
gaat steeds gepaard met een verdubbeling van 
het aanslagtarief.

Foto v.l.n.r. Valerie Ducheyne - Sigrid De Boeck - Kimberly De Lust - Johan Schillewaert en Alain De Spiegeleire. 
Vooraan: Gunther Meersschaut.
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Dop je mee?

In samenspraak met het Belgisch 
Centrum voor Geleidehonden in 
Tongeren, hebben vrijwilligers een 
actie opgestart om de vereniging 
op een ludieke manier te helpen. 
Dit initiatief bestaat uit de 
verkoop van ingezamelde plastic 
dopjes aan verschillende plastic-
verwerkende bedrijven. Ook in 
het gemeentehuis wordt een 
inzamelpunt georganiseerd waar 
je je dopjes kwijt kan.

Goede dopjes zijn plastic 
schroefdopjes van drank�lessen:
• van mineraal- of spuitwater
• van frisdranken
• van melk
• van fruitsap
Ze worden echter geweigerd 
wanneer ze vervuild zijn door zand, 
gras, schimmel ...

Foute dopjes zijn dopjes van:
• afwasproducten en detergenten
• zepen en shampoos
• deodorant en spuitbussen
• sauzen
• medicatie

Ook geen:
• deksels van choco, kof�ie, 

kruiden, ...
• sproeikoppen van spuitbussen
• klepjes van brikken
• bekers

Meer info op www.dopjesactie.be 

IKANDANI: 
een voorstelling over faalangst 
en stress bij jongeren

Sluiting gemeentelijke diensten

Op 24 mei kan je om 20 uur in GC De Kluize terecht om de 
ludieke voorstelling IKANDANI te zien; over faalangst en stress bij 
jongeren. Actrices Karin Jacobs en Vera Puts kruipen in de huid van 
twee wetenschappers: dr. Janssens (dr. in de faalangstkunde) en dr. 
Peeters (dr. in de stressologie).

IKANDANI gaat over onze prestatiemaatschappij, over 
stresskonijnen en angsthazen, over emotionele dipjes, over 
uitstelgedrag, over losers en winners… BV’s getuigen via 
�ilmpjes over hun angst voor een optreden of voor een wedstrijd 
en vertellen hoe ze omgaan met verlies. In deze lichtvoetige 
voorstelling worden tips en interactieve oefeningen aangeboden 
om in de toekomst meer ontspannen en gezonder door de ratrace 
van het leven te gaan.

Deze voorstelling is geschikt voor jongeren vanaf de 2de graad 
middelbaar onderwijs maar ook voor ouders, leerkrachten, 
begeleiders, opvoeders, leraren in opleiding. De voorstelling duurt 
ongeveer anderhalf uur (incl. nabespreking); een ticketje kost 5 
euro met een drankje achteraf inbegrepen. Tickets bestellen doe je 
via http://gcdekluize.be/tickets/

De theatervoorstelling is een organisatie van het Lokaal Overleg 
Kinderopvang Oosterzele. Deze gemeentelijke adviesraad brengt 
iedereen samen die met kinderopvang te maken heeft: onthaalouders 
en crèches, scholen en oudercomités, ouders, het gemeentebestuur, 
het OCMW, K&G … Een van de taken van het LOK is het verlenen van 
advies aan het gemeentebestuur over kinderopvang. Daarnaast 
organiseert het LOK jaarlijks - 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, neem dan contact op met:

•  secretaris Edith Renne via edith.renne@oosterzele.be – 
09 363 84 25 

• voorzitter Caroline De Baets via caroline.debaets@telenet.be – 
 09 236 48 69

Op volgende dagen zijn de gemeentelijke diensten en het OCMW 
gesloten
• Paasmaandag 28 maart
• donderdag 5 mei: O.-L.-H.-Hemelvaart
• vrijdag 6 mei: brugdag (sporthal geopend)
• pinkstermaandag 16 mei
Het digitaal loket op www.oosterzele.be blijft geopend.



Contacteer ons

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

burgemeester Johan Van Durme
Algemeen beleid - Politie - Burgerlijke Stand & 
Bevolking - Personeel 
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 - Openbaar groen en kerkhoven
tel. 0497 48 08 51
christ.meuleman@skynet.be
spreekuur in het gemeentehuis: 
maandag van 18.30 tot 20 uur

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

schepen Jean Marie De Groote
Sport, Feestelijkheden, Toerisme, Lokale economie & 
markten, Bestuurlijke organisatie Gemeente en OCMW
tel. 0477 55 71 97 
jmdg@telenet.be 
spreekuur in het gemeentehuis: op afspraak

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

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

schepen /ocmw-voorzitter Els De Turck
OCMW
schepenbevoegdheden: Ruimtelijke ordening, 
Stedenbouw, Milieuvergunning, Huisvesting, 
Land- en tuinbouw
tel. 0498 12 76 22
de.turck.els@telenet.be
spreekuur in het gemeentehuis: 
maandag van 18 tot 20 uur of op afspraak

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

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

Kruis het probleem aan.

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

Toelichting  

Je persoonlijke gegevens

Naam

Voornaam  

Adres   

Telefoon/gsm

e-mailadres  

 geurhinder
 zwerfvuil
 sluikstort
 rijweg
 beplanting
 parkeren
 lawaaihinder
 ongedierte
 �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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Gemeente Oosterzele zoekt nieuwe collega’s
Om de werking van de gemeentelijke diensten uit te breiden, is de Gemeente Oosterzele op zoek naar iemand voor de 
poetsploeg en voor de kinderopvang. Het gaat bij beide vacatures over een deeltijdse, contractuele job en er wordt een 
wervingsreserve van drie jaar aangelegd.

Een schoonma(a)k(st)er (niveau E - 19/38)

• Je staat in voor de schoonmaak van de gemeentelijke 
infrastructuur en de AGB-gebouwen. • Je verzorgt 
diverse ondersteunende onderhoudstaken en recepties 
tijdens gemeentelijke evenementen. • Er zijn geen 
diplomavereisten. • Je bent bereid om bijscholing te 
volgen en om tijdens het weekend te werken. • Je hebt 
inzicht, doorzettingsvermogen en probleemaanpakkend 
vermogen. • Je bent �lexibel ingesteld en bent bereid om 
variërende opdrachten in wisselende omstandigheden 
uit te voeren. • Je kan je vlot verplaatsen van de ene 
werkplek naar de andere.

Je wedde op niveau E (bruto geïndexeerd jaarsalaris 
bedraagt 21 311,28 euro) wordt aangevuld met 
maaltijdcheques, �ietsvergoeding, vakantiegeld en 
eindejaarstoelage.

Interesse? Bezorg ons jouw motivatiebrief en cv 
uiterlijk op vrijdag 1 april 2016 samen met een recent 
uittreksel uit het strafregister model 1 (poststempel 
geldt) per brief gericht aan college van burgemeester en 
schepenen, Dorp 1, 9860 Oosterzele. 

• Je staat in voor de totale zorg aan en voor de 
organisatie van de activiteiten voor de kinderen in 
de buitenschoolse kinderopvang. • Je speelt soepel 
in op de noden van de kinderen. • Je waakt over de 
veiligheid en het welbevinden van de kinderen. • Je 
onderhoudt vlotte contacten met ouders, directie, 
leerkrachten en dienstverantwoordelijke. • Je voert lichte 
administratieve taken uit. • Je bent �lexibel ingesteld 
en bent bereid om te werken volgens een aanpasbaar 
uurrooster voor- en naschools, op woensdagnamiddag 
en in de schoolvakanties. • Competenties als 
verantwoordelijkheidsgevoel, kwaliteitsgerichtheid, 
creativiteit, inlevingsvermogen en stressbestendigheid 

zijn je op het lijf geschreven. • Pedagogische ervaring is 
een troef.

Je wedde op niveau D (bruto geïndexeerd jaarsalaris 
bedraagt 21 391,68 euro) wordt aangevuld met 
maaltijdscheques, �ietsvergoeding, vakantiegeld en een 
eindejaarstoelage.

Interesse? Bezorg ons jouw motivatiebrief en cv uiterlijk 
op woensdag 11 mei 2016 (poststempel geldt) samen 
met een recent uittreksel uit het strafregister model 2 
per brief gericht aan het college van burgemeester en 
schepenen, Dorp 1, 9860 Oosterzele.

Surf naar www.oosterzele.be/jobs voor de functiebeschrijving en het aanbod of contacteer dienst Personeel via 
09 363 99 55 of personeel@oosterzele.be.

Een begeleid(st)er kinderopvang (niveau D - 16,5/38)   


