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Fietsgemeente: stemmen nog tot 21 juni
Terugbetaling groene ILvA-stickers
Zitdag belastingen op 20 juni
Sportgala op 5 juni

Oosterzele Fietsgemeente?!
Beste inwoner,

Je hebt het al gemerkt, onze gemeente is samen met Boechout en Kampenhout genomineerd als fietsgemeente 2015 in de categorie <20 000
inwoners. Deze prijs wordt in juni toegekend door een vakjury onder leiding van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Dikwijls krijg ik de vraag
“Hoe komt dat, zijn er dan zo veel fietspaden in onze gemeente?”

COLOFON

Verantwoordelijke uitgever:
Gemeentebestuur Oosterzele,
Hanna Courtijn,
schepen voor Communicatie
Dorp 1, 9860 Oosterzele
Coördinatie
communicatieambtenaar
Bianca De Mulder

Vormgeving & productie
die Keure

Coverfoto
Hilde & haar zoon Wout en Sally
met haar kinderen Manu en Louka
gebruiken bijna dagelijks de fiets
voor het woon-werk (school)
verkeer, boodschappen, uitstapjes, …
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.

Niet alleen daarom werden we genomineerd maar vooral om het gevoerde fietsbeleid en dat stelt meer voor dan aanleg van fietspaden. Ik
beschouw deze nominatie als de bevestiging dat de ingeslagen weg de
goede is.
De aanleg van nieuwe fietspaden wordt in onze gemeente gekoppeld aan
grote (riolerings)werken en waar mogelijk ook effectief uitgevoerd. Veel
is immers afhankelijk van de aanwezige ruimte. Bijkomend zijn er de
voorschriften waar en wanneer fietspaden kunnen aangelegd worden.
Wist je bijvoorbeeld dat het aanleggen van fietspaden in een schoolomgeving not done is? Zo werden wij door de hogere overheid teruggefloten voor bv. het aanleggen van een fietspad in de Groenweg. Als ik terugkijk naar de afgelopen zes jaar ben ik heel tevreden met de aanleg van de
fietspaden in Pastoor De Vosstraat, de verbinding in Gijzenzele richting
de fietsersbrug over de E40, het fietspad Oude Trambedding richting
Sint-Lievens-Houtem, de fietsweg langsheen de N42 richting Zottegem
en delen van het lange-afstandsfietspad langsheen de spoorlijn.
Ook leveren we inspanningen om fietsen in onze gemeente aantrekkelijker te maken. Het aanbieden van comfortabele fietsenstallingen, het
verlichten van het fietspad naast de spoorlijn, fietshelm voor onze jongste fietsers, … deze zogenaamde flankerende maatregelen kan je nalezen
in het inschrijvingsdossier voor deze campagne op www.oosterzele.be.
De nominatie als fietsgemeente 2015 betekent voor het college van burgemeester en schepenen niet alleen de beloning van het gevoerde beleid, het geeft ons de motivatie nog beter te doen in de nabije toekomst
zodat onze gemeente een ‘fietsbaken’ kan worden in de omgeving.
Dit brengt ons bij de plannen voor de komende maanden. De Aquafinwerken in de Moortselestraat zijn zo goed als afgerond. Ondertussen
wordt er volop nieuwe riolering aangelegd in Spiegel en de Van Thorenburghlaan.
Als deze werken afgelopen zijn, zal er een fietspad zijn tussen Windekekouter en Moortsele. Ook in de Meerstraat wordt in het onbebouwde
deel een fietspad aangelegd.
Na het zomerverlof starten ook de werken in Kalle en Boerestraat. Ook
hier wordt een fietspad aangelegd langs beide zijden van de rijweg. Dit
fietspad zal het bestaande fietspad naast de spoorweg aan Walzegem
verbinden met de spoorwegovergang in Kalle. Je ziet het, er staan ons
drukke tijden te wachten.
Tot slot wil ik alle inwoners nog oproepen om – na lezing van ons dossier op de website - Oosterzele hun stem te geven voor de publieksprijs
fietsgemeente 2015. Aan deze campagne kan elke Vlaamse gemeente
deelnemen. Het hangt dus af van jouw stem af of we deze prijs in wacht
kunnen slepen. Stemmen kan via http://www.fietsgemeente2015.be/
oosterzele.
Christ Meuleman
schepen voor Openbare werken en Mobiliteit
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Terugbetaling groene ILvA-stickers
van 1,5 euro nog tot eind augustus

Sinds januari 2014 zijn er nieuwe stickers in omloop nl. oranje voor de grijze restafvalcontainers en rode voor
de groene GFT-afvalcontainers. Om de overgangsperiode vlot te laten verlopen, gaf het gemeentebestuur de
inwoners de mogelijkheid om één resterende sticker terugbetaald te krijgen. Dat kan nog tot 31 augustus
2015 bij dienst Financiën in het gemeentehuis. Na die datum worden geen terugbetalingen meer gedaan.
Indien je meer dan een groene sticker hebt, kan je die nog gebruiken voor je grijze container in combinatie
met een oranje ILvA-sticker.
De mogelijke combinaties

6 euro
Grijze container van 240 liter

2 x oranje sticker
1 x oranje sticker + 2 x groene sticker
4 x groene sticker

Grijze container van 140 liter

3 euro

1 x oranje sticker
2 x groene sticker

Oosterzele fietsgemeente 2015
Oosterzele selecteerde zich als
kandidaat fietsgemeente 2015
in de categorie gemeenten met
minder dan 20 000 inwoners. Daar
strijdt Oosterzele tegen Boechout
en Kampenhout. Naast de mening
van de jury kan ook iedereen
stemmen op Oosterzele voor de
publieksprijs. Stemmen kan nog
tot 21 juni 2015. Zeker doen want
de winnaar krijgt maar liefst
50 000 euro om te investeren in
fietsinfrastructuur. Stemmen kan
via www.fietsgemeente2015.be/
oosterzele.
Uit de stemmers worden
tweewekelijks enkele gelukkigen
geloot die verrast worden
met leuke en fietsvriendelijke
accessoires!

Officiële opening van een nieuw gedeelte fietspad langs de spoorlijn Gent-Zottegem
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Groen onderhouden zonder pesticiden
… het kan!
Onkruid of plagen te lijf gaan, is het eenvoudigst met
pesticiden. Maar vaak spuit je meer dood dan enkel de
plagen die je te lijf wilt gaan. Bovendien spoelen ook veel
bestrijdingsmiddelen met het regenwater uit en komen
zo in de riool of de regenwaterafvoer of het grondwater
terecht. Via groenten en fruit krijgen we een dagelijkse
portie chemicaliën geserveerd. Pesticiden in het grondwater vormen bovendien een bedreiging voor het water waaruit drinkwater gemaakt wordt. Daarom bouwt
Vlaanderen al jaren het gebruik van pesticiden af door
steeds strengere regels op te leggen.
Sinds 1 januari 2015 mogen openbare besturen geen
pesticiden meer gebruiken voor het onderhoud van hun
openbaar domein. Ook de scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen onderhouden hun tuinen, speelplaatsen en parkeerterreinen vanaf nu zonder
pesticiden.

Trottoirs en bermen zijn ook openbaar domein. Pesticiden zijn ook daar verboden. Ook als het onderhoud
ervan door de bewoner of beheerder van het gebouw
gebeurt, moet dit pesticidenvrij.
Blijft het onkruid dan staan? Neen, maar een beetje
onkruid of mos kan geen kwaad. De gemeentelijke diensten gebruiken vanaf nu enkel alternatieve manieren om
het onkruid binnen de perken te houden zoals borstelen
en branden.

Zonder is gezonder

Een tuin onderhouden zonder pesticiden, het trottoir
onkruidvrij houden en slakken milieuvriendelijk verjagen: het is perfect mogelijk als je enkele regels in het
achterhoofd houdt.
• Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn. Door de
natuur zijn gang te laten gaan in (een deeltje van)
je tuin help je bijen en andere nuttige insecten. Bovendien trek je zo de natuurlijke vijanden aan voor
bijvoorbeeld bladluizen en slakken.
• Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg van
je tuin, het liefst met zo weinig mogelijk verhardingen.
• Plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke
plaatsen. Plant bodembedekkers aan of gebruik
boomschors om onkruid op open bodem te vermijden.
• Veeg en borstel regelmatig zodat er geen ophoping
is van organisch materiaal en water. Branden werkt
ook goed.
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Wij gaan voor pesticidenvrij.

Jij toch ook?

Vlaanderen
is milieu

Zonder is
gezonder

VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPIJ

Informatie en tips
www.vmm.be/zonderisgezonder

Stel je vraag
aan de overheid.
Bel 1700

Wil je graag meer weten om zonder pesticiden je
terrein te onderhouden? Je vindt alle info op
www.vmm.be/zonderisgezonder.

Gemeente en FOD Financiën
helpen bij je belastingaangifte
De gemeente Oosterzele organiseert i.s.m. de FOD Finan
ciën (controle Zottegem 2) een zitdag voor het invullen
van de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015
(inkomsten van het jaar 2014). Deze zitdag zal plaatsvinden op zaterdag 20 juni tussen 9 en 12 uur in het
gemeentehuis (Dorp 1, Oosterzele).

• de attesten i.v.m. pensioensparen,
levensverzekeringen, …
• het attest i.v.m. dienstencheques
• de attesten i.v.m. kinderopvang
• de bewijsstukken m.b.t. betaalde
onderhoudsuitkeringen
• de bewijsstukken (factuur, attest en bewijs van
betaling) m.b.t. energiebesparende uitgaven; enkel
nog dakisolatie mogelijk.
• …
Tot uiterlijk 30 juni 2015 kan je ook elke werkdag van
de maand mei van 9 tot 12 uur en elke werkdag van de
maand juni van 9 tot 15 uur terecht in de kantoren van
de controle Zottegem 2 – Heilig Hartplein 35 in 9620
Zottegem.

Rijbewijzen van voor
1989 omwisselen

Oosterzele koestert
zijn verenigingen

Wat breng je mee?
• 	 de papieren aangifte (indien je er een ontvangen
hebt - ondertekend door beide partners)
• het aanslagbiljet van het aanslagjaar 2014
• alle fiches m.b.t. lonen, pensioenen, werkloosheids
uitkeringen, uitkeringen in geval van ziekte of
invaliditeit, vakantiegeld, …
• de attesten i.v.m. al dan niet hypothecaire leningen

Mensen met een rijbewijs dat dateert van voor 1989
kunnen daarmee problemen ondervinden in het buitenland, waarschuwt de politie. Deze automobilisten ruilen
het best hun oude rijbewijs in voor een nieuw, digitaal
exemplaar.
Het gaat over rijbewijzen van voor 1989, toen het nog
om Belgische rijbewijzen ging. Daarna kwamen de rijbewijzen naar Europees model waarmee er geen problemen zijn. Maar met die oude rijbewijzen loopt het dus in
het buitenland wel eens mis. Onder andere omdat ze op
enkele punten verschillen van de meer courante Europese rijbewijzen. Dat zorgt voor onduidelijkheid bij buitenlandse politiediensten. Zo staan er bij de verschillende
rijbewijscategorieën bijvoorbeeld nog geen symbolen
van de voertuigen die daarmee overeenkomen.
Wil je dus zeker zijn als je met de wagen naar het buitenland gaat, dan kan je het best een nieuw rijbewijs aanvragen bij dienst Burgerzaken. Dat kost 25 euro.

Het gekende papieren Belgische rijbewijs is wel nog onbeperkt geldig. Maar sinds 11 maart 2013 is het digitaal
rijbewijs (bankkaartmodel) in België van toepassing.
Dat is slechts tien jaar geldig, net zoals de elektronische
identiteitskaart. Dan moet het rijbewijs vernieuwd worden in het gemeentehuis. Enkel bestuurders van vrachtwagens en bussen moeten minstens om de vijf jaar hun
rijbewijs vernieuwen en een medisch onderzoek ondergaan.

De Gemeente Oosterzele spoort zijn verenigingen aan
om de nodige documenten tot erkenning als vereniging
in te vullen en in te dienen. Alle verenigingen werden
aangeschreven maar een aantal verenigingen reageerden nog niet. Enkel verenigingen die erkend zijn, kunnen in de toekomst in aanmerking komen om gemeentelijke subsidies te ontvangen. Ze kunnen ook genieten
van faciliteiten en vrijstellingen.
Ook verenigingen die allang bestaan, hebben deze erkenning nodig als ze willen genieten van de voordelen
van door Oosterzele erkende verenigingen. Iedere vereniging ontving al geruime tijd geleden de nodige documenten van het bestuur. De documenten om de erkenning of subsidies aan te vragen, zijn ook te vinden via
www.oosterzele.be > Bestuur > Ik neem deel aan het
beleid > Adviesraden.

Afhalen rattenvergif

Inwoners van Oosterzele kunnen in de gemeenteloods (Dorp 35) terecht voor het afhalen van rattenvergif. Dat kan ENKEL tijdens onderstaande
openingsuren:
• maandag t.e.m. donderdag: van 11.30 tot 12
uur en van 15.30 tot 16 uur
• vrijdag van 11.30 tot 12 uur en van 15 tot
15.30 uur
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OOSTERZELE

Filiaal Oosterzele

Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans (SAMWD)

Afdeling Muziek:
in Gilo en bibliotheek,
Stationsstraat 17,
9860 Scheldewindeke
Afdeling Dans:
in Vrije Basisschool,
Pelgrim 48,
9860 Scheldewindeke

www.samwdzottegem.be
09 364 64 35
oosterzele@samwdzottegem.be
Openbare concert-, woord- en dansproeven
Nog tot vrijdag 12 juni vinden de jaarlijkse openbare
proeven plaats. Deze proeven zijn voor het publiek
gratis toegankelijk. Onze leerlingen laten zich dan van
hun beste kant zien en horen. De kalender vind je op de
website bij agenda. Van harte welkom!
Superkinderdag op zaterdag 27 juni
Ons filiaal neemt voor het eerst deel aan deze fantas
tische kinderdag met twee workshops van onze dans
afdeling:
• Initiatie kleuterdans voor kinderen van 4 tot 6 jaar,
van 10 tot 11 uur op het podium
• Initiatie hiphop voor kinderen van 9 tot 12 jaar, van
14.30 tot 15.30 uur, theaterzaal De Kluize
Meer info lees je op pag. 16

Vakantie
Onze academie heeft net als alle andere onderwijs
instellingen vakantie vanaf woensdag 1 juli tot en met
maandag 31 augustus 2015.

Aanbod opleidingen
Dansafdeling
• Kleuterdans (vanaf tweede kleuterklas): op een
speelse en creatieve manier maken de kleuters van
4 en 5 jaar kennis met dans. Stap voor stap leren
de kinderen de wondere danswereld ontdekken
onder begeleiding van enthousiaste lesgevers. Het
dansplezier en expressie van het kind vormen de
basis waarmee gewerkt wordt. Alle muziekstijlen
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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 choreografieën al dan niet gelinkt aan het
klassiek ballet, jazz ballet, moderne dans, musical,
streetdance, ... Bij artistieke training gaat er extra
aandacht naar inleving 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, verhalende
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 al aangeleerde techniek uit de lagere graad verder uitgediept. De ballet
oefeningen worden dansanter en nieuwe fysieke uitdagingen presenteren zich. Lenigheid, coördinatie en
lichaamsbewustzijn zijn onmisbaar om als een echte
balletdanser of ballerina te kunnen evolueren.

Aanbod muziekafdeling (vanaf 8 jaar)
• Instrumenten: accordeon – altviool – cello – contrabas – dwarsfluit – fagot – gitaar – harp – hobo – hoorn
– klarinet – koper – orgel – piano – piccolo – saxofoon– slagwerk – viool – zang
• algemene muzikale vorming (vanaf het derde leerjaar): zingend kennismaken met muziek, ontwikkelen van ritmisch gevoel en muzikaal gehoor, noten
lezen en schrijven, hedendaagse kinderliederen in
samenzang.
• samenspel en algemene muziekcultuur (vanaf middelbare 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)

Inschrijvingen
Alle inschrijvingen vinden om organisatorische redenen
plaats in de hoofdschool:
SAMWD Zottegem, Firmin Bogaertstraat 12 in Zottegem
Op afspraak (maak een afspraak vanaf 17 juni 2015 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 woensdag 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

Huisarts van wacht nodig? Gebruik het nieuwe
oproepnummer
Huisarts van wacht nodig in Oosterzele, Brakel,
Herzele, Lierde, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem,
Aaigem of Burst?
Sinds 10 april 2015 is een nieuw centraal
oproepnummer in werking:

09 360 35 00

Op weekdagen word je van 19 tot 8 uur via een
keuzemenu verbonden met de huisarts van wacht van
de juiste gemeente.

Tijdens het weekend en op feestdagen word je van
19 tot 8 uur (na het weekend of de dag volgend op de
feestdag) verbonden met de centrale wachtpost van de
huisartsen.
Nieuw voor de wacht tijdens het weekend en
op feestdagen is dat de wacht georganiseerd
wordt vanuit één centrale huisartsenwachtpost
(huisartsenwachtpost PANACEA in de Leeuwerikstraat
in Zottegem). Vanuit de huisartsenwachtpost krijg je
een afspraak met de huisarts van wacht.
Voor alle oproepen tijdens de wachtdienst,
één nummer:

09 360 35 00

Meer informatie via www.hwp-panacea.be
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Aangepaste dienstregeling De Lijn sinds 1 mei
Waarom past De Lijn haar aanbod aan?
De Vlaamse regering vraagt De Lijn om tussen
2015 en 2019 fors te besparen. Hierdoor staat De
Lijn de komende jaren voor een reeks belangrijke
en moeilijke opdrachten. Een belangrijk deel
van de besparingen wil De Lijn halen uit extra
ontvangsten, een beperking van de uitgaven en
aanpassingen van het aanbod De Lijn de reizigers
zo weinig mogelijk wil treffen.

Wat er verandert er op 1 mei voor de reizigers?
In Oost-Vlaanderen blijft de impact van de
besparingen beperkt tot aanpassingen op zondag,
woensdagnamiddag en tijdens de examenperiode.

Aanpassingen in Oosterzele
• Vervroegde dienstregeling schoolvakantie: de
laatste vier schooldagen van juni rijden alle lijnen
volgens de dienstregeling schoolvakantie. In 2015
is dit op donderdag 25, vrijdag 26, maandag 29 en
dinsdag 30 juni.
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• Lijn 49 Gent – Herzele – Geraardsbergen:
Op woensdagmiddag wordt onderstaande rit
geschrapt:
- 12:30 uur Sint-Lievens-Houtem Stelplaats naar
Ophasselt De Kat
Op zondag vertrekken onderstaande ritten in
elke richting 30 minuten later:
- 19:14 uur en 21:13 uur Gent Sint-Pietersstation
naar Herzele
- 18:25 uur en 20:25 uur Herzele Groenlaan naar
Gent
• Belbus
Op zondag: rijdt de belbus enkel nog tussen 10
uur
’s morgens en 19 uur ’s avonds.
- Belbus Lokeren – Waasmunster
- Belbus Hamme – Zele
Alle info vind je op www.delijn.be/oosterzele

NIEUWS UIT DE RADEN

Fotoverslag werkbezoek Celso
Bij boerderij Meersman
leerde Celso heel wat over
hoe we hier ‘boeren’.

Van 10 tot 17 maart bezocht Celso Quispe
uit Peru Oosterzele. Celso is directeur
van Cedep Ayllu, een partnerorganisatie
van Broederlijk Delen die zich inzet om
de levensomstandigheden van boeren in
het hoge Andesgebergte te verbeteren.
Celso deelde zijn ervaringen en leerde bij
van hoe wij hier leven, werken, boeren,…
via allerlei bezoeken en ontmoetingen.
Het volledige verslag en meer foto’s vind
je op www.oosterzele.be.
Foto’s: werkgroep Broederlijk Delen

Celso met zijn gastgezin - Etienne
Hebbrecht & Annemie Merckx uit
Balegem.

Bij de koffiestop in Scheldewindeke schenkt
Broederlijk Delen een kopje eerlijke koffie.
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De zorgraad gaat hartveilig

GRLE organiseerde tweede
editie lentebeurs

Stel: tijdens een activiteit van je vereniging of sportclub
zie je iemand in elkaar vallen. Hartstilstand denk je.
Dan begint de race tegen de tijd want jij kan die persoon redden.

Seniorenfeest

Het ergste wat je in zo’n noodsituatie kan overkomen, is
dat je niet weet wat je moet doen.

Daarom bereidt de Zorgraad in samenwerking met het
Rode Kruis je er graag op voor.

Leer in drie uren reanimeren en de Automatische
Externe Defibrillator (AED) te gebruiken.
Reanimeren met een AED verhoogt de overlevingskansen van het slachtoffer. De opleiding is gratis en wordt
georganiseerd in het foyer van GC De Kluize (Sportstraat 3) op:
• dinsdag 22 september
van 14.30 tot 17.30 en van 19 tot 22 uur
• donderdag 24 september
van 14.30 tot 17.30 en van 19 tot 22 uur
Maximum twintig personen per sessie. Vooraf
inschrijven via zorgraadoosterzele@outlook.com

Klantenkaart via eID

De Oosterzeelse GRLE startte als eerste gemeente in
Vlaanderen met de werking van een digitale klantenkaart gekoppeld aan de elektronische identiteitskaart.
Bezoekers die zich gratis laten registreren met hun
elektronische identiteitskaart maken per kwartaal kans
om een van de vijf waardebons van 50 euro te winnen.
De vijf eerste werden verloot einde maart. Per aankoopschijf van 1 euro krijg je bij de meeste handelaars
1 punt.
Het project is mee gefinancierd door de Provincie
Oost-Vlaanderen en krijgt de steun van Gemeente
Oosterzele.
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Deze vond plaats tijdens het weekend
van 13-14 maart. Er was bij deze editie
ook aandacht voor de lokale kunstenaars.
Daarnaast werden twee eetfestijnen georganiseerd voor het goede doel: een tienjarig kankerpatiëntje uit Oosterzele en een actie voor de ziekte van
Crohn. Een aantal mensen viel dat weekend ook in de
prijzen door deel te nemen aan de tabletwedstrijd, bezoekerswedstrijd of de tombola. Proficiat aan alle winnaars!

De seniorenraad organiseert ieder jaar in november het
seniorenfeest. Dit jaar vindt het feest plaats op maandag 16 november van 11.30 tot 17 uur in GC De Kluize.
We starten om 11.30 uur met het aperitief en aansluitend middagmaal met dessert. Na het eten staat nog
een activiteit op het programma. Wie er bij wil zijn, kan
kaarten kopen bij een van de bestuursleden van onderstaande verenigingen:
• OKRA Oosterzele - 09 362 03 71
(Nelly De Schamphelaere)
• OKRA Balegem - 09 362 37 75
(Achiel De Moerloose)

• OKRA Scheldewindeke - 09362 60 45
(Marcel Brackenier)
• OKRA Moortsele - 09 362 69 98
(Etienne De Block)

• OKRA Landskouter - 09 362 65 00
(André Roegiers)

• OKRA Gijzenzele - 0486 91 43 88 (Willy Bockstaele)
• NEOS - 09 362 66 73
(Guido Vervust)

Voorzitter seniorenraad Jos Storms – 09 222 59 57

Deelnemen kost 15 euro per persoon (aperitief, middagmaal en activiteit).

Bedankt vrijwilligers!

Alle helpende handen van de bib
in Oosterzele werden op 12 maart
uitgenodigd voor een borrel in de
bib. Een gezellig samenzijn waar een
bedankje aan de vrijwilligers en een
leuke attentie centraal stonden.

Voor tal van projecten die op
stapel staan is de bib op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers. Werk je
graag met mensen en met boeken?
Ben je een dagdeel per week of meer
beschikbaar?

Neem dan zeker eens contact op
met de bibliothecaris, Filiep Van
Grembergen, 09 362 81 17 of
filiep.vangrembergen@oosterzele.be.
Hopelijk tot binnenkort in de bib!

Nieuw in de bib van Oosterzele: de zadenbib!
In de bib kan je voortaan
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
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Cultuur

Une Soiree Française - vrijdag 29 mei om 20 uur – muziek
Celine Debacquer (conservatoriumstudente Gent), Laure
Van Wanzeele (conservatoriumstudente Amsterdam),
Ann De Winter (goede wijn behoeft geen krans) en Robert
Goetheyn (Arte Vocale Gent) zetten opnieuw hun beste
beentje voor en laten je met een wandeling langsheen de
mooiste Franse chansons dromen van de zomer.
Ze worden instrumentaal geruggensteund door sextet
Panache. Panache staat voor een uniek concept in de
Vlaamse muziekwereld. Geen klassiek orkest, maar
lichtklassieke muziek gebracht als universele taal. Stijlvol

en door iedereen verstaanbaar, krachtig en toch verteerbaar,
overtuigend en expressief.
Voor de vocale ondersteuning zorgt een gelegenheidskoor,
waarvan de ruggengraat gevormd wordt door gemengd
koor De Gonde uit Moortsele.
Tickets
Tickets kosten 16 euro (standaard), 15 euro
(andersvaliden, 60+), 14 euro (-19, studenten).
Pub 11 juli 2015_11 juli 2015 pub 9/05/15 16:43 Pagina 1

11 juliviering

De 11 juliviering editie 2015 gaat richting Gijzenzele. Bij een
hapje en een drankje bieden we je de bijzondere voorstelling Gelukkig zijn aan.

Gelukkig zijn
Wat is geluk? En hoe doe je dat: gelukkig zijn? In deze
voorstelling neemt een groep mensen van verschillende
leeftijden ons mee op zoek naar het geluk. Ieder op zijn
eigen manier. Op de tonen van bekende Nederlandstalige
liedjes, van o.a. Will Tura, Raymond, Noordkaap, Yasmine,
De Kreuners, Eva De Roovere, Johan Verminnen en Ann
Christy. De acteurs hebben allemaal een andere moedertaal
of culturele achtergrond. De combinatie van levensverhalen
en liedjes zal ook jou een warm gevoel geven. Deze voorstelling werd enthousiast onthaald door pers en publiek, en was
in het voorjaar van 2015 zo’n dertigtal keer te zien, in het
hele land. Met veel plezier brengen de anderstalige acteurs
van theatergroep Fast Forward deze extra voorstelling van
Gelukkig zijn exclusief voor Oosterzele onder de Vlaanderen
feest vlag.
Tekst en regie: Peter Schoenaerts
Koorleider: Andy Dhondt
Arrangementen en muziek: Chris Carlier en Andries
Boone

De 11 juliviering vindt plaats op zaterdag 11 juli. Er is
parkeergelegenheid in de Hoogstraat en vandaar word je
vanaf 17 uur begeleid naar het Sint-Bavoplein. De Gijzelse
verenigingen zorgen vanaf 19 uur voor een warm onthaal.

Deelnemen is gratis. Sneukelkaarten (aperitief, klein
gerechtje, drankje en dessert) kosten 8 euro en 4 euro voor
kinderen.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de aangesloten verenigingen,
in het gemeentehuis, in de bib en bij de cultuurdienst in GC
De Kluize.
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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

en
kelkaart
• Sneu
es
k en hapj
voor dran
€8
nen aan
volwasse
€4
n
aa
kinderen

Vrije toegang

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

Parkconcerten

Ook in 2015 organiseert dienst Cultuur zijn jaarlijkse parkconcerten.
Iedere donderdag van augustus staat in de pastorietuin van Moortsele (Sint-Antoniusplein 10)
om 20.30 uur een gratis concert op het programma.
© Marie Wynants

Bazart + support i.s.m. vzw On Stage
Donderdag 6 augustus

Bazart is een vijfkoppige Nederlandstalige band
met roots in Oosterzele, Gent en Antwerpen.
Gekenmerkt door hun sterke samenzang en complexe melodieën, brengen zij een soort van donkere poprock in de moedertaal. Muzikaal variëren
de invloeden van The National tot Yeasayer maar
evengoed kleppers van eigen bodem zoals Gorki
en Noordkaap. Denk Engelstalige muziek maar
dan in het Nederlands.
Dit voorjaar nog in de Roma als support van De
Mens en in de Lotto Arena als support van Oscar &
The Wolf, straks in jullie eigenste (pastorie)tuin!

Mathieu Terryn: stem
Simon Nuytten: gitaar/stem
Oliver Symons: gitaar/toetsen/stem
Tom Goovaerts: bas
Robbe Vekeman: drum

Captain Ego & the Nightshift Volunteers
+ support i.s.m. Jeugdhuis Pallieter
Captain Ego & The Nightshift Volunteers is een bende
muzikale enthousiastelingen met wortels in Scheldewindeke
die, behalve een voorliefde voor veel te lange bandnamen,
ook een passie voor goeie rockpop delen.
Rockpop, zeg je? Hoe klinkt dat? Wel, maak een mix van de
strakke drumlijnen, op smaak gebracht met wat funky bas
en dromerige rockpiano sounds. Kruid dit alles met een paar
harmonieuze gitaarlijnen, en voeg om alles af te werken nog
een paar stevige stemmen toe. Het resultaat? Een mengeling
van goeie pop en pure rock die zowel jong als oud aanspreekt (proefondervindelijk bewezen!).

© Matthias Engels

Donderdag 13 augustus

Frederik Balcaen: gitaar/stem
Valentin Grégoire: gitaar
Albano Inferrera: toetsen
Marijke Hellemans: bas
Mauritz Majelyne: drum
Sarah Coppens: stem
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Lucy and The Birds i.s.m. scouts Sint-Kristoffel Scheldewindeke
Donderdag 20 augustus

Eind 2014 gooide Lucy and The
Birds officieus al een song Strongest
Girl op het net, het eerste wapenfeit
van de titelloze EP, die gereleaset
werd op 9 maart. Strongest Girl
is meteen de blauwdruk voor
een EP die mooi laveert tussen

soul en pop, met hier en daar een
lichte jazztoets. Het resultaat is een
prachtige EP, zes songs lang, die bij
de luisteraar meteen onder de huid
gaan zitten.
De sfeer? De liefde – of wat dacht
je - en de zoektocht naar dat ene
ware gevoel, naar de zindering in
de toppen van je tenen, naar het
moment waarop je je overgeeft aan
die ene blik.
Elke Bruyneel: zang
Bart Van Caenegem: piano
Steven Cassiers: drum
Steven Van Loy: bas

Modern Art + support i.s.m. Speelplein
Kriebelplezier
©Dieter De Jonghe

Donderdag 27 augustus

Modern Art is klaar voor 2015. De band ging in 2014
een versnelling hoger en kijkt dit jaar uit naar een eerste
officiële release.

Wie precies? Modern Art is een Gentse band die grossiert
in poprock en meerstemmige zang. Denk aan een triootje
tussen Elliott Smith, Phoenix en The Zombies.
Modern Art stond in 2014 op Crammerock, Dranouter
Aan Zee en speelde als support van Puggy in de Gentse
Vooruit. Daarnaast speelde de band ook de finales van
Verse Vis en Jonge Wolven, en won de band de juryprijs
op Melkrockrally en Rock O Rama.
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© Dagmar Blommaert

“Acteren? Zou je niet kiezen voor
zang?” Het was niet meteen de feedback die Elke Bruyneel verwachtte
na de toelatingsproef aan Studio
Herman Teirlinck. Maar ze nam de
raad ter harte en koos ervoor om
haar stem het werk te laten doen;
eerst bij De La Vega en toen die
band ermee ophield, bij haar eigen
band Lucy and The Birds (°2013).

Studio Brussel selecteerde hen voor De Nieuwe Lichting
2015: “De melancholie, de mooie samenzang, de voorliefde voor een compact popnummer … Modern Art is klaar
voor de herfst. Wij ook.” MTV Iggy plaatste de band –
naast kleppers als Stromae en Oscar & The Wolf – op hun
lijst van meest beloftevolle Belgische bands en doopte ze
prompt tot “your new fave sad gurl/boy jam”.
Brecht De Moor: zang/gitaar
Sven Sabbe: bas/backings
Toon Daelman: gitaar/backings
Karel Declercq: drum/backings

Tenzij anders vermeld, vinden alle voorstellingen plaats
in theaterzaal GC De Kluize, Sportstraat 3 in Oosterzele.
Tickets kan je reserveren:
• telefonisch (09 363 83 30)
• via mail (reservaties@oosterzele.be)
• online (www.gcdekluize.be)
• dienst Cultuur op de eerste verdieping van
GC De Kluize: alle dagen open van 8.30 uur tot 12 uur
en van 13.30 uur tot 16 uur. Op maandagavond ook
van 18 tot 20 uur. Gesloten op vrijdagnamiddag.
Er is geen bancontact beschikbaar.

Speelpleinwerking Kriebelplezier Oosterzele gaat in gesprek met een ouder,
schepen voor speelpleinwerking en kinderopvang en de monitoren

“Ik laat mijn kinderen met een gerust hart bij jullie spelen”

Hoewel de kinderen op de speelpleinwerking
uiteraard centraal staan, wilden de monitoren
graag te weten komen hoe ouders over de
speelpleinwerking denken. Op een goede zaterdag
trokken enkele monitoren uit de werkgroep inclusie
naar de sporthal en bevroegen ze een mama van wie
de dochters al jaren trouw het speelplein bezoeken.
Komen uw kinderen graag naar het speelplein?
“Eigenlijk hoeven ze niet naar het speelplein te komen
want ik sta in het onderwijs en ben dus thuis met de
vakantieperiodes. Maar ze komen veel liever naar het
speelplein dan bij mama thuis te spelen.”

Vindt u het systeem van leeftijdsgroepen goed?
“Op zich vind ik het wel een goed systeem, al is het voor
hen ook fijn om eens samen te spelen. Mijn jongste van
vier jaar ging in de paasvakantie voor de eerste keer
naar het speelplein en dan is het wel goed dat de kleinere kinderen apart kunnen spelen. Ik ben dus gewonnen voor het systeem van afwisselende leeftijdsgroepen
en vrij spel.”
Vindt u dat er voldoende speelruimte is?
“Ik heb niet onmiddellijk een idee waar jullie precies
spelen. In de sporthal en op de speeltuin vermoed ik,
maar soms komen mijn dochters met verhalen thuis

waarvan ik niet begrijp waar ze hebben plaats gevonden. Dan zeggen ze: mama je moet niet alles weten.”
(lacht).

De kinderen spelen in alle ruimtes van de
sporthal, in de chalet achter de sporthal en
het grasplein errond en de speeltuin. Voor
de jongste groep – de kabouters – kunnen
de moni’s terecht in enkele chirolokalen.
Soms gaan ze op tocht of trekken ze naar
speelweide. Doordat er veel kindjes graag
naar de speelpleinwerking komen, moeten
ze inventief zijn en vooraf goed afspreken
welke groep waar kan spelen.

Wat zijn voor u de sterke punten van het speelplein?
“Als ouder vind ik het heel geruststellend dat de monitoren zo goed begeleid worden vanuit dienst Kind &
Jeugd. De hoofdmonitor en de coördinator Elise zijn ook
steeds aanwezig als het speelplein is. Dat samen geeft de
indruk dat de monitoren goed voorbereid zijn. Een groot
pluspunt vind ik de overdracht van de sporthal naar het

speelpleintje. De vliegende monitoren zorgen ervoor dat
de kinderen veilig van de inschrijflocatie naar de verzamelplaats aan de speeltuin geraken. Wanneer je als ouder voor de eerste keer naar het speelplein komt, is het
toch wat spannend want je wil je kinderen niet zomaar
achterlaten. Maar we worden altijd meteen ontvangen
door een aantal monitoren. Dat is heel geruststellende
eerste indruk. Er is duidelijk aandacht voor veiligheid.”
Welke indruk wekt de animatorenploeg op u?
“Het lijkt mij een toffe groep. Ik vind het zeer goed dat
er iedere week een bord staat met foto’s en namen van
de verschillende monitoren per leeftijdsgroep. Zeker
voor de kleuters is dit erg belangrijk: ouders willen deze
monitoren graag kunnen aanspreken om iets te vragen
of hen attent te maken op bepaalde zaken. Het is ook
geruststellend om al eens te kunnen zien wie voor je
kinderen gaat zorgen.”

Hebt u het gevoel dat de monitoren de kinderen kunnen opvangen bij situaties zoals ziekte of een ongevalletje bij het spelen?
“Uiteraard zijn jullie nog jong en hebben jullie nog niet
de vaardigheden die je als ouder ontwikkelt, maar ik
maak mij geen zorgen. Zelf ben ik ben volwassen begeleider bij de Chiro van Balegem en daar merk ik ook wel
dat de jeugd inspanningen doet voor zulke dingen.”

Sinds twee jaar is ons speelplein inclusief geworden
en dus ontvangen wij ook kinderen met een beperking. Hebben uw kinderen of uzelf daar iets van gemerkt?
“Ik heb dit niet echt gemerkt en er zeker geen last van
gehad, net als mijn dochters. Aangezien ik in het buitengewoon secundair onderwijs werk, zijn zij dit wel
gewoon en hebben ze er geen probleem van gemaakt. Ik
vind het een heel goed initiatief. Mensen met een beperking stoten vaak op onbegrip. Het is fijn dat dit hier wel
kan!”

superkinderdag

Zijn wij ertoe in staat die kinderen op te vangen?
“Ja, als goede leiding zou dat geen struikelblok mogen
zijn. Het zijn ten slotte ook gewoon kinderen met een
speciaal trekje. Het belangrijkste is communicatie met
de ouders, zij zijn ervaringsdeskundigen. Maar dat geldt
ook bij gewone kinderen.”

Wat maakt ons speelplein uniek volgens u?
“Dat jullie zo goed begeleid worden is echt super. De omkadering is hier duidelijk aanwezig via vorming, via de
dienst Kind & Jeugd, via de hoofdmonitoren. Ik laat mijn
kinderen met een gerust hart bij jullie spelen.”

Heeft u nog opmerkingen of suggesties om onze activiteiten te verbeteren?
“Wat ik jammer vind, is dat de grabbelpasactiviteiten
tijdens de zomervakantie op hetzelfde moment van de
speelpleinwerking georganiseerd worden. Het zou leuk
zijn, mochten de kinderen aan alle activiteiten kunnen
deelnemen. Grabbelpas zou de dagen zonder speelplein
misschien kunnen overbruggen? En natuurlijk zou nog
wat extra speelplein ons allemaal deugd doen.”
Dochter Marthe komt erbij en is totaal uitgeput van haar
sportactiviteiten die ochtend. Ze kan nog net bevestigen
dat ze het speelplein geweldig vindt en dat ze in de zomervakantie zeker opnieuw aanwezig zal zijn.

Vervolgens slaagden de monitoren er in om aan schepen
Marleen Verdonck - die al jaren achter de speelpleinwerking staat – enkele vragen te stellen.

Waarom vindt u het speelplein belangrijk?
“De speelpleinwerking zorgt ervoor dat de kinderen in
de vakanties een zinvolle bezigheid hebben. Zo kunnen
ze sociaal, creatief en sportief bezig zijn onder begeleiding van de enthousiaste monitoren. De speelpleinwerking is belangrijk voor ouders, kinderen en de monitoren. Zo kunnen ouders hun kinderen met een gerust hart
achterlaten voor een namiddag plezier.”

Superkinderdag

Kinderen, mama’s, papa’s, grootouders, … duid
alvast zaterdag 27 juni 2015 in jullie agenda
met fluo aan, want ook dit jaar is er terug een
Superkinderdag! Een dag boordevol leuke
workshops en randanimatie voor kinderen van
4 t.e.m. 12 jaar.

Het telefonisch inschrijfmoment zal plaatsvinden
op vrijdag 12 juni en de flyer met alle info wordt
verdeeld vanaf eind mei.
Je kunt de flyer ook raaplegen via
www.oosterzele.be.
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Wat hebt u, sinds uw tijd als animator, zien veranderen op het speelplein/jeugdwerk?
“Het is zeer duidelijk dat alles veel meer gestructureerd
en uitgebreider is dan vroeger. De speelpleinwerking
blijft jeugdwerk waar jongeren activiteiten voorzien
voor kinderen, maar de organisatie ervan behoort tegenwoordig tot de bevoegdheid van de gemeente.
De speelpleinwerking is er zowel tijdens de grote als
de kleine vakanties, het aanbod is een pak ruimer geworden en er worden meer middelen voorzien dan
vroeger. Naast de speelpleinwerking worden er ook
grabbelpasactiviteiten georganiseerd zoals uitstappen
of knutselactiviteiten, voor ouders die niet altijd de tijd
of de middelen hebben om die uitstappen zelf met hun
kinderen te doen.
De monitoren worden aangespoord een opleiding tot
animator in het jeugdwerk te volgen. Zo kan de speelpleinwerking rekenen op heel wat gebrevetteerde animatoren.

Het aantal deelnemende kinderen is enorm gegroeid en
dus ook het aantal monitoren dat zich vrijwillig inzet om
leuke activiteiten te voorzien voor de kinderen.
De grootste verandering is de opstart van de inclusieve
werking. Zo kunnen er ook kinderen met een beperking
deelnemen aan de speelpleinwerking”

Wat zijn voor u de troeven van ons speelplein?
“Een zeer grote troef van speelpleinwerking Kriebelplezier is dat de monitoren een hechte groep vormen. Zij
zijn zeer gemotiveerd en creatief, zo organiseren ze elk
jaar een infoavond waarop nieuwe monitoren informatie
krijgen over de speelpleinwerking.
De inclusieve werking van de speelpleinwerking is zeker
ook een grote troef. Het feit dat de monitoren bereid
waren om dit uit te werken toont hun engagement.”
Speelplein is de max!
Toen aan verschillende animatoren van het speelplein
gevraagd werd wat zij het leukste aan het speelplein
vinden, volgden deze antwoorden:

“Niets is beter dan de lach van een kind na
een namiddag spelen!”

“Na een zomer is het altijd weer ‘afkicken’!”
“Het is echt de enige plaats die ik ken waar er
niemand uitgesloten wordt; ik denk dat ik dat
nog een van de leukste eigenschappen vind.”
“Het is een positieve plek, waar iedereen
geaccepteerd wordt, ongeacht hoe of wie je
bent en dat is een heel unieke en belangrijke
eigenschap van het plein!”

Loop op zondag 28 juni de ATS Run
Het laatste weekend van juni zal
in Merelbeke al voor de 8ste keer
de ATS Run gelopen worden. De
ATS Run - georganiseerd door de
Gemeente Merelbeke, Politiezone
Regio Rhode & Schelde, Atletiekvereniging STAX en ATS Groep - brengt
de laatste jaren heel wat lopers en
joggers uit Merelbeke en omliggende gemeenten samen op dit sportief
en recreatief evenement.
Het is in de eerste plaats een
recreatieve estafettemarathon
(EKIDEN) gelopen door zes lopers
die samen de marathonafstand
van 42,195 km afleggen. De lopers
lopen respectievelijk 5 km, 10 km,
5 km, 10 km, 5 km en de laatste
loper vervolledigt de afstand met
7,195 km. De ATS Run is dan ook de
gelegenheid bij uitstek om samen

met een team of meerdere teams
van vrienden en kennissen deze
sportieve uitdaging aan te gaan!
Een start-2-run lessenreeks vormt
een ideale voorbereiding.

Naast de Ekiden worden er ook een
KIDS Run en individuele run van
5 km en 10 km georganiseerd voor
personen die niet aan een volledig
team geraken.

Door deel te nemen, steun je het
goede doel: de integrale opbrengst
van de ATS Run wordt dit jaar geschonken aan vzw De Heide (Merelbeke) en Multifunctioneel centrum
Sint-Jozef (Gent).
Wil je op de hoogte blijven van de
ATS Run? www.facebook.com/AtsRun of www.atsrun.be.
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Activiteitenkalender oosterzele actief

Meer info over deze en andere activiteiten vind je op www.oosterzele.be.
vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 mei:
herdenkingsweekend bij KVV Windeke - www.
kvvwindeke.be
zaterdag 6 juni - 10 tot 12 uur: opendeur GILO
Balegem, Oosterzele en Scheldewindeke

zaterdag 6 juni – 14 tot 18 uur: Neuzenwandeling
in Gent. Leer meer over de ‘Cuberdon, het populaire
Gentse snoepje in de vorm van een neuzeke. We starten
aan de Korenmarkt in Gent. femma.oosterzele@gmail.
com - www.femma.be/nl/groep/oosterzele
zaterdag 6 juni: benefietmatch zondagsreserven
Gijzel – Oosterzele tegen ex-spelers van KAA Gent
en de Rode Duivels t.v.v. Kom op tegen Kanker. 17.30
uur: opwarming en optreden van Kurt Burgelman
(Biezebaaze); 18.30 uur: match; 21 uur: fuif

zaterdag 7 juni: eetfestijn TTC Sterke Stut in GC De
Kluize – volwassenen 16 euro en kinderen tot 12 jaar 9
euro - Ronny Meerpoel: 0473 93 01 08
dinsdagen 9 juni en 28 juli – 14 uur: bingo
(2 euro voor 8 spelronden) in zaaltje Gijzenzele –
OKRA Gijzenzele: Lieve De Prest, Hoogstraat 27 lieve.de.prest@telenet.be

woensdag 10 juni van 7 tot 15 uur: jenevertocht –
parochiezaal Balegem (Poststraat 48) - WSV Land Van
Rhode vzw - www.landvanrhode.be – erik-lievens@
skynet.be – 1,50 euro
donderdag 11 juni: natuurwandeling met start op
het Marktplein van Scheldewindeke deelname gratiswww.neosvzw.be/oosterzele

vrijdag 12 juni: prijsuitreiking met belgerinkel naar
de winkel i.s.m. de GRLE
zaterdag 13 en zondag 14 juni: eetfestijn KVG in
GC De Kluize (warme beenhesp of kalkoengebraad 15
euro, kinderen 7 euro) – De Meyer Julien via
tel. 09 362 65 72
donderdag 18 tot zondag 21 juni:
braderie bij deelnemende handelaars.
hugo.verstraeten@hetzoeteke.be - 0471 36 35 34

donderdag 18 juni: daguitstap naar Mons ‘culturele
hoofdstad Europa’ - www.neosvzw.be/oosterzele

vrijdag 19 juni – 19.30 tot 23.30 uur: In Italiaanse
sfeer ... : Dompel je onder in de heerlijke sferen van
Chianti, pasta, pizza, espresso, tiramisu, ... onder een
zwoele Italiaanse zon. femma.oosterzele@gmail.com www.femma.be/nl/groep/oosterzele
dinsdag 23 juni - 14 uur: koffietafel in zaaltje
Gijzenzele- OKRA Gijzenzele: Lieve De Prest,
Hoogstraat 27 - lieve.de.prest@telenet.be
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vrijdag 26 juni vanaf 17 uur: afterwork bbq vzw
AZOs i.s.m. met GRLE. Deelnemen kost 40 euro all-in.
hugo.verstraeten@hetzoeteke.be – 0471 36 35 34
zaterdag 27 juni: superkinderdag (zie pag. 16)

zondagen 28 juni, 26 juli en 23 augustus van 13.30
tot 18 uur: spelnamiddag bij De Strateeg – 1,5 euro www.destrateeg.be - eline@destrateeg.be
vrijdag 3 juli van 16.30 tot 19.30 uur:
bloedinzameling Rode Kruis-Vlaanderen, afdeling
Oosterzele in GILO Oosterzele - http://oosterzele.
rodekruis.be – chrismonique1@telenet.be

zaterdag 4 juli – 13 tot 19 uur: Fietstocht in het
spoor van de Rechtvaardige Rechters: Als echte
speurneuzen fietsen we 48 km langs het provinciaal
domein Den Blakken, de Kalkense Meersen, het
Donkmeer en Goedertiers geboorteplaats.
Start aan Ankerkerk femma.oosterzele@gmail.com www.femma.be/nl/groep/oosterzele
donderdag 9 juli: daguitstap KVG Oosterzele naar
Duinkerken - De Meyer Julien via tel. 09 362 65 72

zaterdag 18 juli van 7 tot 15 uur: Midzomertocht –
zaal Sint-Martinus in Burst (Kerkstraat 2) –
WSV Land Van Rhode vzw - www.landvanrhode.be –
erik-lievens@skynet.be – 1,50 euro

zaterdag 8 augustus: zomerfeest Landskouter -2de
editie KBC Kidsfestival. Aansluitend het 1ste eetfestijn
(ribbetjes a volonté voor 15 euro) en voor de kinderen
balletjes in tomatensaus voor 7 euro. LIVE orkest van
de grootste partyband van Vlaanderen met covers van
de jaren 80/90/2000; gevolgd door Sven Ornelis en Los
Aliados vs Lolo (uit Landskouter)
zondag 9 augustus: wandel- en fietszoektocht KVG
Oosterzele - De Meyer Julien via tel. 09 362 65 72
zaterdag 15 augustus van 7 tot 15 uur:
Ankertocht - tent Ankerkerk, Bavegemstraat –
WSV Land Van Rhode vzw - www.landvanrhode.be erik-lievens@skynet.be – 1,50 euro
dinsdag 18 augustus – 14 uur: hobby, kaarten
en gezelschapspelen 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 georganiseerd door
Stichting Levend Erfgoed (SLE) – www.sle.be
donderdag 27 augustus: Festivaria openlucht
musical aan Donkmeer Berlare - www.neosvzw.be/
oosterzele

donderdag 3 september: dag naar Oostende met
KVG Oosterzele - De Meyer Julien via tel. 09 362 65 72

Sportgala

Op vrijdag 5 juni vindt in
sporthal De Kluize om
19.30 uur het jaarlijkse
sportgala plaats.
De presentatie gebeurt
door Tom Baudeweel.

Programma
• Demonstraties van Oosterzeelse sportclubs
• Demonstratie rolstoelbasketbalteam
• Muzikaal intermezzo
• Uitreiken trofee voor sportverdienste
• Huldigen van een vijftigtal leerlingen van de
Oosterzeelse basisscholen die dit jaar uitzonderlijk
sportieve prestaties hebben geleverd
• Huldigen van verscheidene kampioenen uit de
verschillende sportdisciplines in Oosterzele
• Bekendmaken en huldigen sportbelofte 2014 – 2015
en sportlaureaat 2014 – 2015
De toegang is gratis en iedereen is welkom.

Outdoortennis: voor
iedereen toegankelijk!

Reserveren – betalen – tennissen! Zo
eenvoudig is het in het sportcentrum De Kluize
Heb je een vrij moment en zin in een spelletje
tennis met vrienden of collega’s? Zoek je een
buitenterrein omgeven door het groen? Ontdek de
uitgebreide mogelijkheden van de tennisvelden
aan de gemeentelijke sporthal De Kluize.
Eén tennisterrein steeds voor jou ter
beschikking. De gemeente beschikt over drie
terreinen die volledig uit gravel bestaan. De
terreinen zijn open vanaf midden april tot einde
seizoen.

Voor één speelbeurt betaal je 10 euro per uur. Om
te spelen moet je geen lid zijn. Vooraf reserveren
op het nummer 09 363 84 21. Je kunt één
speelbeurt of meteen een hele serie vastleggen.

Oosterzeelse sportprestaties
De Sportraad ontving het nieuws dat een aantal Oosterzelenaren topsportprestaties geleverd hebben.

Wielrennen: Katrijn De Clercq werd Belgisch Kampioene Omnium Piste bij de aspiranten 13-jarigen en OostVlaamse Kampioene op de weg 2015.
Kevin Van Hoovels won de prestigieuze Beach MTBChallenge in Knokke
Justien Grillet heeft nog een Belgische kampioenentitel
toegevoegd aan haar al goed gevuld palmares; afgelopen
winter indoor (200m) bij de beloften.

Nele Hillewaere was op twee fronten aan de slag: in het
veldlopen werd Nele Oost-Vlaams Kampioene 2015 en
3de op het Belgisch Kampioenschap 2015 bij de masters. Indoor werd Nele Belgisch Kampioene 1 500m+
Oost-Vlaamse kampioene en liep ze ook twee Belgische
records bij de masters W50: Belgisch record 1 000 m

(3’15”26) en Belgisch record 1 500m(5’01”16)

Bij de mannen waren het Thomas De Bock en Tibo De
Smet die de sterkste prestaties realiseerden. Thomas
liet enkele knappe uitslagen noteren bij de sterk bezette
veldloopwedstrijden van de Belgische Cross Cup en als
kers op de taart van zijn winterseizoen was er de 3de
plaats op het Belgisch Kampioenschap bij de senioren.
Tibo werd 3de op het Belgisch Kampioenschap indoor
400m met een sterke 51”19 als 1ste jaars-scholier.
Indoor werd master Patrick Depuydt 2de op het Belgisch Kampioenschap en ook Oost-Vlaams Kampioen
over 800m. Zijn clubgenoot Herman Vandevelde kwam
op dezelfde kampioenschappen ook met een OostVlaamse titel huiswaarts.
Wie topprestaties van Oosterzelenaren wil melden,
kan daarvoor steeds terecht bij de Sportraad.

Ruil volle naaldcontainer tegen lege op recyclagepark
Sinds zaterdag 9 mei kan je op het Oosterzeelse
recyclagepark een volle naaldcontainer ruilen voor een
leeg containertje.
Injectienaalden zijn gevaarlijk afval. Men moet ze
daarom naar het recyclagepark brengen, waar ze bij
het Klein Gevaarlijk Afval horen, maar enkel indien ze

in een speciale naaldcontainer zijn gestopt. Ze worden
nadien veilig verwerkt.
Een eerste gele naaldcontainer is in Oosterzele gratis
via de apothekers aan te vragen. In het recyclagepark
worden enkel volle tegen lege containertjes geruild.
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Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze
waardeloos zijn maar omdat ze onbetaalbaar zijn
Wist je dat…

• Vlaanderen aan de Europese top staat bij de landen
met een sterke vrijwilligerswerking?
• ‘iets betekenen voor anderen en de samenleving’ voor
velen de reden is om vrijwilliger te zijn?
• er 1 miljoen Vlamingen vrijwilligerswerk doet?
• die elke week gemiddeld meer dan vier uur daaraan
spendeert?
• Taxistop (overkoepelende organisatie van alle minder
mobielen centrales in Vlaanderen) 33 000 leden telt?
• de minder mobielen centrale (kortweg MMC) van
Oosterzele 55 leden en 8 vrijwillige chauffeurs telt?
• in 2014 de MMC Oosterzele 1 461 ritten gedaan
heeft, samen goed voor 24 996 km?

Onze vrijwillige chauffeurs betekenen het volgende :
• zij zorgen ervoor dat hulpbehoevende mensen uit
hun huis komen.
• zij zorgen ervoor dat hulpbehoevende mensen kunnen deelnemen aan het sociale leven : naar de kapper
gaan, boodschappen doen, naar de kaartnamiddag,
naar de hobby, …. Allemaal zaken die zouden wegvallen indien onze vrijwilligers er niet zouden zijn.
• zij verdienen ons respect voor het geduld dat zij hebben met de hulpvragers, om hen te helpen instappen
in de wagen, om mee naar binnen te gaan in een ziekenhuis, om te wachten tot ze weer klaar zijn om naar
huis te gaan.
• de vrijwilligers bieden ook een luisterend oor, vaak
zijn zij de enige mensen met wie onze leden eens kunnen praten ….

Op zoek naar woningen
om te verhuren via
sociaal verhuurkantoor
OCMW Oosterzele zoekt eigenaars die
zelf niet meer willen/kunnen instaan
voor het verhuren van hun woning
maar dat willen uitbesteden
aan het sociaal
verhuurkantoor
(SVK).
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Wil je een beroep doen op de MMC Oosterzele
of wil je als vrijwilliger aan de slag bij onze dienst? Contacteer dan Els Gasthuys via 09 363 88 97 of
els.gasthuys@ocmwoosterzele.be

De voordelen:
• Garantie op huurbetaling
• Onderhoud van de woning, met de garantie
dat de woning in een degelijke staat wordt
teruggegeven (mits rekening van slijtage)
• Administratieve opvolging van de huurder
• Kosteloze service en administratie van prospectie
tot verhuring
• Het vermijden van leegstand van de woning en
de bijbehorende leegstandsheffing
• Enkel belasting op het kadastraal inkomen en
niet op de werkelijke huurinkomsten
Wie meer info wil, kan terecht bij SVK Zuid-OostVlaanderen en op volgende websites:
• www.vmsw.be
• www.wonenvlaanderen.be

Op zoek naar een job als poets- of huishoudhulp?
Dienstenonderneming Oosterzele (DOO) zoekt
medewerkers die interesse hebben in een job als
poets- of huishoudhulp (M/V).
• Hou je van werken binnen je gemeente?
• Ben je iemand die houdt van poetsen en van
ander huishoudelijk werk?
• Wil je zelf je werkuren en –dagen bepalen?
• Hou je van contacten met andere personen?
Dan ben jij de geknipte persoon!

!

Wij bieden:
• Een contract van onbepaalde duur.
• Een aantrekkelijk loon dat je maandelijks correct
wordt betaald.
• Maaltijdcheques.
• Andere voordelen : verplaatsingsvergoeding –
werkkledij – wasvergoeding voor de werkkledij.
• Regelmatig overleg met de kantoorverantwoordelijke.
• Een opleiding bij de indiensttreding.
• Een uurrooster op maat.
Meer weten? DOO - Gootje 2 in Balegem
(OCMW-gebouw), elke voormiddag van 9 tot 12 uur
tel. 09 363 76 56 - info@do-oosterzele.be

Rechtzetting: In de vorige editie verscheen het oude adres van het Plaatselijk

Werkgelegenheidsagentschap (PWA). Je vindt het PWA - net als de DOO - in het OCMW-gebouw in
Gootje 2 in Balegem.

Toneel geluk op
grootmoeders wijze
(duur: ca. 50 minuten)

Geluk op grootmoeders wijze is een educatief
theater voor senioren over de tien tips van ‘Fit
in je hoofd’. Het tafereel speelt zich af in een
cafeetje. Een groepje bevriende senioren houdt
er wekelijks hun bijeenkomst. Op een ludieke
manier komt het thema geestelijke gezondheid
aan bod. Dit toneel door en voor senioren maakt
de senioren attent op het belang van een goede
geestelijke gezondheid. Het zet aan tot het
denken over de eigen geestelijke gezondheid en
de manier waarop je deze het best kan bewaken.
Op dinsdag 13 oktober van 14 tot 16 uur,
in GC De Kluize

Meer info: Els Gasthuys – 09 363 88 97
els.gasthuys@ocmwoosterzele.be Deelnemen
kost 3 euro/persoon (toneelstuk, koffie en taart
inbegrepen). Inschrijven is verplicht en kan tot
6 oktober.
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Interesse in funerair erfgoed?
Wij zijn op zoek naar jou!
In juli 2014 besliste het bestuur om cultuurhistorisch
belangrijke graven niet te verwijderen en in samenwerking met het heemkundig genootschap Land Van
Rode het funerair erfgoed te inventariseren.

Die inventarisatie gebeurt a.d.h.v. vier criteria: historisch belangrijke personen, volkskundige verhalen,
esthetische waarde en architecturaal belang. Er zijn
nooit 100% objectieve criteria voor het behoud maar
eens er een lijst is opgesteld, moet men een motivatie
geven om het graf alsnog van de inventaris te schrappen. Het doel? Onze waardevolle graven behouden, ze
waar nodig restaureren om zo een mooie en waardevolle begraafplaats te creëren.

Wat is funerair erfgoed?
Onder funerair erfgoed verstaan we grafmonumenten,
diverse vormen van graftekens, herdenkingsmonumenten, calvariekruisen (typische gedenktekens die
voorkomen op onze begraafplaatsen en kerkhoven).
Ons funerair erfgoed behoort tot het kwetsbaarste dat
we bezitten. Het is blootgesteld aan het weer, bodemerosie en wijzigende grondwaterspiegels. Ook dreigt
het bij verwaarlozing of door het verstrijken van de
concessie onverbiddelijk opgeruimd te worden. Door
het opstellen van een inventaris wil de gemeente
belangrijk funerair erfgoed behouden.

Profiel
We willen graag een team van vrijwilligers samenstellen dat bestaat uit mensen met verschillende
interessegebieden. Kan je goed fotograferen?
Ben je geboeid door de geschiedenis van je eigen
streek? Heb je interesse in lokale gebruiken en
verhalen die vaak verweven zijn in een grafteken?
Hou je ervan zaken in te voeren in databanksystemen? Heb je een kunsthistorische interesse die
ons kan helpen met het inventariseren van de
verschillende stijlen? Dan ben jij de vrijwilliger
die wij zoeken!
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Je hebt interesse voor erfgoed.
• Je hebt interesse voor fotografie, ict, heemkunde,
geschiedenis, ambachten, …
• Je werkt nauwkeurig.
• Je werkt graag in teamverband.
• Je hebt geduld.
• Je werkt graag mee aan de opmaak van de inventarissen van het funerair erfgoed van onze begraafplaatsen.
• Je bent bereid het vrijwilligerswerk te verrichten
op onze begraafplaatsen en je af en toe te verplaatsen naar het gemeentehuis voor overleg.
Timing
Je voert het vrijwilligerswerk uit op eigen tempo en
wanneer dat voor jou het beste past.

Wat bieden wij in ruil?
• Betrokkenheid bij het toekomstbeeld en omvorming van onze begraafplaatsen naar mooie begraafparken met respect voor het funerair erfgoed.
• Zinvol vrijwilligerswerk met maatschappelijke
relevantie.
• Een goed onthaal en vriendelijke omkadering in
een aangenaam team.
• Je wordt als vrijwilliger ingeschreven in een gemeenschappelijke polis bij Ethias met de waarborgen burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en van de vrijwilliger, lichamelijke schade
geleden door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de
uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar
en van de activiteiten, rechtsbijstand voor de twee
genoemde risico’s.
Graag reageren voor 3 augustus 2015 via
klaas.vancauwenberge@oosterzele.be
T 09 363 99 51 of per post naar Gemeente
Oosterzele – t.a.v. Klaas Van Cauwenberge
Dorp 1 in 9860 Oosterzele.

Contacteer ons

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

burgemeester Johan Van Durme
Algemeen beleid - Politie - Burgerlijke Stand &
Bevolking - Personeel - Lokale economie - Toerisme
tel. 09 362 00 10 - 0477 62 00 99
johanvandurme@skynet.be
spreekuur in het gemeentehuis:
maandag van 19 tot 20.30 uur,
woensdag van 9.30 tot 10.30 uur
of na telefonische afspraak
schepen Christ Meuleman
Openbare werken - Energiebeleid &
Nutsvoorzieningen - Mobiliteit & Verkeer
tel. 0497 48 08 51
christ.meuleman@skynet.be
spreekuur in het gemeentehuis:
maandag van 18.30 tot 20 uur
schepen Marleen Verdonck
Onderwijs, Cultuur, Erfgoed, Senioren,
Gezins- en kinderopvangbeleid
tel. 0474 68 60 65
marleen.verdonck@hotmail.com
spreekuur in het gemeentehuis:
maandag van 18 tot 20 uur

schepen Wilfried Verspeeten
Openbaar groen, Kerkhoven, Feestelijkheden
& Markten, Sport
tel. 0497 94 53 98
wilfried.verspeeten@hotmail.com
spreekuur in het gemeentehuis:
maandag van 18 tot 20 uur
schepen Hanna Courtijn
Jeugdzaken, Communicatie & ICT,
Ontwikkelingssamenwerking
tel. 0492 65 34 98
hanna.courtijn@oosterzele.be
spreekuur in het gemeentehuis:
op afspraak

schepen Jan Martens
Financiën, Milieu-, Afval- & Duurzaamheidsbeleid,
Gebouwen (AGB), Jumelages, Sociale Veiligheid
tel. 09 362 74 33
jan.martens@oosterzele.be
spreekuur in het gemeentehuis:
op afspraak
schepen /ocmw-voorzitter Els De Turck
OCMW
schepenbevoegdheden: Ruimtelijke ordening,
Stedenbouw, Milieuvergunning, Huisvesting,
Land- en tuinbouw
tel. 0496 58 54 27
de.turck.els@telenet.be
spreekuur in het gemeentehuis:
maandag van 18 tot 20 uur of op afspraak
Gemeentesecretaris Borchert Beliën
afspraak via dienst Secretariaat en
onthaal: tel. 09 362 50 09

Meldingskaart
Oosterzele

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

fietspad
onkruid
snelheid
hondenpoep
voetpad
speelplein
verkeersbord
verkeerslicht

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

Toelichting 

Je persoonlijke gegevens
Naam

Voornaam
Adres 		

Telefoon/gsm
e-mailadres

Stuur deze meldingskaart onder gesloten omslag naar gemeente
Oosterzele, Dorp 1, 9860 Oosterzele.
Anonieme meldingen worden niet behandeld.
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GC DE KLUIZE
2015–2016

September
za 26/09
zo 27/09
woe 30/9 & za 3/10

Sarah Moens – De nacht wil ook (een beetje) *première*
GC ’t Groenendal – Ceder
Kommil Foo – SCHOFT. *try-out*

familie 6+
theater op locatie
humor/cabaret

Oktober
vrij 09/10
do 15/10
vrij 23/10
vrij 30/10

de Waancel – IMKER
NTGent – Hotel Malaria
Compagnie Cecilia – Poepsimpel
REYMER – Thrill my soul

familie 8+
theater
theater
muziek
familie 6+
theater
theater
human interest

vrij 20/11
za 28/11

Jeugdfilm Het lied van de zee
Sien Eggers – Wit is altijd schoon
Leen Persijn en Eddy Peremans - Whizzz Bang!
Rudi Vranckx – Stemmen uit de oorlog
*vooraf:monoloog Jana Raman*
Piv Huvluv – Yolo!
Het zesde metaal – Niets doen is geen optie

humor/cabaret
muziek

December
za 05/12
za 19/12
zo 27/12

BRONKS – Wij/zij
Michael Van Peel – Van Peel overleeft 2015
Bart Herman – Bartje zoekt het geluk

familie 10+
humor/cabaret
muziek

Aperitiefconcert – Saxofoonkwartet Serrano
Jef Neve Solo
Dirk De Wachter & Eva De Roovere TE GEK !? // Liefde: een onmogelijk verlangen?

muziek
muziek
human interest/muziek

Jeugdfilm Piepkuikens
Gilles Monnart – Schommelstoel *met ontbijt*
Anouk David en Philippe De Maertelaere – EX
Gili – CTRL

familie 6+
familie 4+
humor/cabaret
humor/cabaret
theater

vrij 18/3
do 24/3
zo 27/03

Angela Schijf en Tom Van Landuyt –
Kreutzersonate, Als het verlangen maar stopt
Aperitiefconcert met orgel, hoorn en zang –
Johan Van Neste, Lieve Van de Rostyne en Klaartje Pannier
Fred Delfgaauw – Wachtkamer van de liefde
Annick Segal en Bart Van Avermaet– April in Paris
Yuko & I will, I swear

April
zo 03/04
za 9/4
do 14/04
do 28/04 & vrij 29/04

De Maan – Uilskuiken en takkeling *met ontbijt*
Xander De Rycke – Mosselen om Half Twee *podcast*
The Singer-Songwriter League: Neeka & Venus in Flames
Corpus Ca. - Nirwana

familie 5+
humor/cabaret
muziek
theater op locatie

Mei
woe 4/5
vrij 13/05

Pascale PLatel en Frank Brichau (Tartaar) – Al mee eene keer
Guy Swinnen (duo) – Songs from the attic

theater
muziek

November
woe 4/11
za 7/11
di 10/11
vrij 13/11

Januari
zo 10/01
za 16/01
vrij 29/01
Februari
woe 10/02
zo 14/02
vrij 19/2
vrij 26/2
Maart
vrij 4/3
zo 6/3

muziek op locatie
humor/cabaret
theater op locatie
muziek

