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Beste Oosterzelenaren

 Nog niet zo lang geleden konden we genieten van een deugddoend ‘nazomer-
tje’ en zo vitamientjes opslaan voor de koude winter.  Hopelijk valt het met die 
winterkou wat mee, zodat het veelbesproken afschakelplan niet geactiveerd 
moet worden!
De natuur doet het ook wat kalmer aan. Zolang er geen nachtvorst is, kunnen 
we nog de warme kleuren van de bladeren bewonderen. Ondertussen zitten 
we niet stil …

Als schepen voor openbaar groen zoek ik - samen met diensten Groenonder-
houd en Infrastructuur - naar nieuwe manieren om het openbaar groen zo 
efficiënt mogelijk te beheren. We doen dat onder andere door te werken met 
bodembedekkende beplanting en vaste planten in plaats van de arbeidsinten-
sieve eenjarigen.
Vanaf 1 januari 2015 komt er een uitdaging bij: het verbod om pesticiden te 
gebruiken voor het onderhoud van groen en verhardingen. Ook hier zijn we 
bezig met allerlei vernieuwingen.

We hebben de komende drie jaren het nodige budget voorzien om te inves-
teren in alternatieve onkruidbestrijding. Dit jaar kochten we twee nieuwe 
onkruidbranders aan. Deze onkruidbranders combineren we met onze bor-
stelmachine. Dat maakt deel uit van onze nieuwe aanpak: eerst wordt de voe-
dingsbodem voor onkruid weggeveegd en daarna wordt het onkruid - waar 
nodig - verschroeid.

Ook voor de begraafplaatsen moeten we op zoek gaan naar alternatieven voor 
de steenslagverharding. Zo hebben we onder andere een gestabiliseerd gras-
veld aangelegd. Dit is een grasplein tussen de graven waarbij de bestaande 
steenslag vermengd wordt met aarde en ingezaaid wordt. Daardoor ontstaan 
groene paden die goed bewandelbaar zijn. De huidige verharde paden zijn te 
arbeidsintensief en onmogelijk te onderhouden zonder pesticiden! 

Op de begraafplaats van Scheldewindeke werd een nieuwe bloemenweide 
ingezaaid die er voor zorgt dat het maaisel beperkt blijft en er dus minder 
milieuvervuiling ontstaat.
De oude begraafplaats van Balegem kreeg een nieuwe strooiweide aangelegd. 
Daar is recent een nieuwe natuurstenen zuil geplaatst waarop de naamplaat-
jes kunnen worden aangebracht. We zullen in de nabije toekomst ook werk 
maken van de mogelijkheid tot het bijzetten op een urnenveld en urnenmuur.  
Deze acties kaderen in de hernieuwing van de oude begraafplaats van Bale-
gem. De nieuwe strooiweide ligt op een open plek, met een weids uitzicht naar 
het achterliggende landschap. Een plaats waar je kan bezinnen en tot rust ko-
men.

Ik wens iedereen een rustig eindejaar toe, met de gezelligheid van de feestpe-
riode. En ook zonder openbare kerstverlichting kan je warmte brengen in de 
harten van de Oosterzelenaren!

Wilfried Verspeeten,
schepen voor openbaar groen, sport, feestelijkheden,  
markten en begraafplaatsen

De herfst heeft  
zijn intrede gedaan …
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Voorbereid  
op de winter
De winter staat voor de deur en dat betekent dat we 
volop bezig zijn ons strooiplan voor te bereiden ... Net 
als de voorbije jaren zet Oosterzele alle materiaal in om 
de gemeentelijke wegen zo veilig en berijdbaar moge-
lijk te houden. Strooizout is pas effectief wanneer er 
voldoende verkeer passeert; daarom worden eerst de 
doorgangswegen en invalswegen gestrooid en in laatste 
fase de verkavelingen en woonstraten De gladheidbe-
strijding gebeurt niet alleen machinaal; Oosterzele zet 
ook steeds  een aantal ploegen in om met de hand kleine-
re wegen en pleinen veilig te houden. Het volledige over-
zicht van de strooironde vind je op www.oosterzele.be. 

Geen ijs en sneeuw op de stoep

Iedere inwoner is verplicht om de eigen stoep sneeuw- 
en ijzelvrij te houden. De sneeuw die je van de stoep ver-
wijdert, veeg je het best naar de rand van het voetpad. 
Op die manier kunnen de voetgangers nog comfortabel 
langs. Gooi de verwijderde sneeuw in geen geval op de 
rijweg want zo kunnen gevaarlijke, gladde plekken ont-
staan. Kan je dit zelf niet meer doen? Het PWA kan je hel-
pen (zie pag. 19).

Denk aan het milieu wanneer je strooizout gebruikt: 
sommige bomen en planten zijn daar gevoelig aan.

En wat met de afvalinzameling?

ILvA beslist ’s morgens of de afvalwagens uitrijden, ge-
baseerd op de actuele weerssituatie. Neem regelmatig 
een kijkje op de website van ILvA (www.ilva.be). Het  
gemeentebestuur probeert zijn inwoners te informeren 
via digitale nieuwsbrief, in de lokale pers, via www.oos-
terzele.be en via de digitale lichtkranten.
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Voorbereid op stroomonderbrekingen.  
Laten we er samen iets aan doen!

Een stroomtekort? Hoe kan dat?

Elektriciteitsschaarste treedt op als de productie 
sterk daalt en er geen elektriciteit in voldoende hoe-
veelheden kan worden ingevoerd om aan de vraag 
van de consumenten te voldoen.

De federale overheid en Elia (de beheerder van het 
transmissienet voor elektriciteit) zien er voortdurend 
op toe dat het aanbod van en de vraag naar stroom in ons 
land in evenwicht is. Maar komende winter staan we er 
slecht voor. Drie van onze zeven kernreactoren zijn im-
mers gesloten, waardoor onze productie fors verkleint. 
Dat betekent dat als we over heel Europa te kampen krij-
gen met een lange periode van hevige koude en tegelijk 
met een afwezigheid van wind, onze mogelijkheden tot 
elektriciteitsaankoop bij de buurlanden beperkt zijn. De 
kans op een stroomtekort wordt dan reëel. 

Behalve bij een onvoorzien incident, kunnen we op voor-
hand een risico op stroomtekort vaststellen en erop an-
ticiperen. Elektriciteit in grote hoeveelheden opslaan is 
helaas niet mogelijk. Maar als iedereen zijn elektrici-
teitsverbruik maximaal beperkt zodra er een tekort 
wordt aangekondigd, kunnen we een afschakeling 
vermijden. We weten allemaal dat als we te veel toestel-
len tegelijk op hetzelfde stopcontact aansluiten, de ze-
kering springt. Hetzelfde geldt voor het land: als we veel 
meer verbruiken dan er op het net beschikbaar is, wordt 
de voorziening afgesloten om technische problemen op 
grote schaal te voorkomen. 

Er bestaan preventieve oplossingen.

We moeten alles in het werk stellen om een lokale 
afschakeling of algemene black-out te vermijden! 

De productie met andere middelen dan kernenergie aan-
vullen (strategische voorraad), invoerovereenkomsten 
uitbreiden, de elektriciteitsmarkt in evenwicht brengen, 
zijn maatregelen die al geïmplementeerd worden. Maar 
deze acties volstaan misschien niet; vooral niet als ook 
onze buurlanden het hoofd moeten bieden aan slechte 
weersomstandigheden, met een sterke stijging van hun 
energieverbruik als gevolg.

Daarom zullen er bij een dreigend tekort grootschalige 
maatregelen getroffen worden om het verbruik te beper-
ken:
• overheidsbesturen, ondernemingen, handelszaken 

wordt gevraagd hun consumptie drastisch te vermin-
deren

• openbare verlichting van monumenten en autosnel-
wegen kan uitgeschakeld worden, net als decoratieve 
publieke, commerciële of privébuitenverlichting

• ook kan een beperking van het openbaar vervoer 
(treinen, trams, metro’s) overwogen worden

In Oosterzele zal er daarom de komende eindejaarspe-
riode geen kerstverlichting branden en wordt ook de  
monumentenverlichting gedoofd.

Maar we doen ook een beroep op onze inwoners! Als 
antwoord op een uitzonderlijke situatie moeten we 
allemaal samen ons steentje bijdragen.
Het afschakelplan? Waarom?

Afschakeling is de ultieme maatregel om een al-
gemene black-out te voorkomen. Als we er met pre-
ventieve maatregelen niet in slagen om het algemene 
stroomverbruik in ons land voldoende te doen dalen, 
is er geen andere oplossing dan de elektriciteitsvoor-
ziening in sommige regio’s af te sluiten. Deze tijdelijke 
stroomonderbrekingen gedurende de verbruikspiek 
(van 17 tot 20 uur) noemen we het afschakelplan. 

Drinkwaterleverancier Farys publiceerde een folder 
rond waterlevering tijdens stroompannes. Je vindt de 
folder op www.oosterzele.be

Als we allemaal een inspanning doen om ons stroom-
verbruik te beperken, kunnen we een afschakeling 

Gedaan?  
Laat mij niet  
in stand-by 

staan.

Apparaten in stand-by modus verbruiken 
nog steeds 50% elektriciteit.

Verbruik ook minder elektriciteit, 
vooral tussen 17 en 20 uur.  
Zo blijven we samen ON.

Ook meedoen? Kijk op OffOn.be Ku
ns
tm
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helpen vermijden! Zeven dagen voor een effectief risi-
co start een sensibiliserende campagne om de bevolking 
te wijzen op de noodzaak van een vermindering van de 
elektriciteitsconsumptie. In laatste instantie - wanneer 
die geleverde inspanningen niet voldoende zijn – wordt 
op de vooravond van een eventueel tekort beslist welke 
distributiecabines afgeschakeld worden. Deze cabines 
zijn gegroepeerd in zes schijven verdeeld over het hele 
land. Oosterzele bevindt zich in schijf 6 en kan dus afge-
schakeld worden.

Inwoners worden 24 uur op voorhand op de hoogte ge-
bracht van de kans dat ze de dag nadien, tussen 17 en 
20 uur ongeveer, zonder stroom worden gezet. Je kunt je 
dus voorbereiden.

Meer informatie over het risico op schaar-
ste in België en hoe je een afschakeling kunt 
helpen vermijden, vind je op www.off.be en 
op www.economie.fgov.be.

Wat te doen VOOR een aangekondigde stroompanne?
1. Verminder het risico op een stroompanne door elek-

triciteit te besparen met enkele eenvoudige handelin-
gen.

2. Bereid je voor op een stroompanne.

Vermijd verspilling en verminder je consumptie
• Schakel onnodige verlichting uit.
• Zet de thermostaat lager en trek een trui aan.
• Zet de elektrische apparaten in stand-by volledig uit 

(dus: de stekker uittrekken).
• Vermijd het gebruik van strijkijzer, wasmachine, 

droog kast, fornuis, microgolfoven, afwasmachine of 
stofzuiger, behalve als het absoluut noodzakelijk is. 
Gebruik die toestellen bij voorkeur na 22 uur.

• Moedig iedereen die je kent aan om hetzelfde te doen.

Bij een aangekondigde stroompanne van enkele uren
• Laad je gsm op (maar hou er rekening mee dat de mo-

biele en vaste telefoonnetwerken verstoord kunnen 
zijn tijdens een elektriciteitspanne).

• Maak een noodkit, met onder andere een radio op bat-
terijen, een zaklamp, theelichtjes (bij voorkeur in een 
houder), eventueel medicijnen, dekens, warme kledij, 
…

• Voorzie eten dat koud kan gegeten worden en warm 
water in thermosflessen (bv. voor babyflesjes).

• Hou de diepvriezer goed gesloten (een stroomonder-
breking van drie tot vier uren doet je eten niet ont-
dooien) en leg er een zak ijsblokjes in ter controle na 
de stroomonderbreking.

• Verwittig kennissen, familie en kwetsbare buren.
• Op de dag van de aangekondigde panne: als een fami-

lielid elektrisch medisch materiaal nodig heeft, ga dan 
met hem/haar naar een ziekenhuis.

Opgelet
Als je een stroomgroep koopt, laat die dan installeren 
door een professional om het risico op kortsluiting te 
beperken. Hoe krachtiger de stroomgroep, hoe hoger 
het risico.

Wat te doen TIJDENS een aangekondigde stroomon-
derbreking? 
Enkele tips om je het leven gemakkelijker te maken 
tijdens een stroompanne
• Trek de stekker van gevoelige elektrische apparaten 

(tv, computer) uit om schade te vermijden als gevolg 
van een te hoge spanning of heropstart.

• Zet om dezelfde reden de thermostaat van de centrale 
verwarming op het minimum. 

• Beperk verplaatsingen met de wagen.
• Luister naar de media (via een radio op batterijen of 

autoradio).
• Gebruik eerder zaklampen (of theelichtjes in houders) 

dan kaarsen.
• Zet theelichtjes (desnoods kaarsen) in een houder 

en zet ze op een niet-ontvlambaar oppervlak. Laat ze 
nooit zonder toezicht en blaas ze uit voor je gaat sla-
pen.

• Open je koelkast of diepvriezer niet onnodig.
• Telefoneer enkel als het nodig is om het netwerk niet 

te overbelasten (bij stroomonderbreking ondervindt 
het telefoonverkeer hinder).

• Sluit ramen en deuren om de warmte in huis zo goed 
mogelijk te behouden. 

• Als je op gas, mazout, kolen of hout verwarmt, zorg 
dan voor voldoende verluchting en voorkom koolstof-

Hier gaat het  
licht uit na de les.  
Er valt toch niets 

meer toe te lichten.

Verbruik ook minder elektriciteit, 
vooral tussen 17 en 20 uur.  
Zo blijven we samen ON.

Ook meedoen? Kijk op OffOn.be
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monoxidevergiftiging.
• Hou een lichtschakelaar in aan-positie om te weten 

wanneer de stroom hersteld is.

Wat te doen NA een stroomonderbreking?
Wanneer de elektriciteit opnieuw wordt ingescha-
keld, houd rekening met volgende adviezen.
• Zet alle elektrische apparaten niet op hetzelfde mo-

ment opnieuw aan om het risico op een nieuwe onder-
breking te verkleinen. 

• Controleer of het voedsel in de koelkast en diepvriezer 
niet bedorven is. Gooi het bij twijfel in de vuilnisbak.
> Leg een zak met ijs in de diepvriezer. Is het ijs ge-

smolten en daarna terug bevroren, dan is er een 
grote kans dat het eten bedorven is.

> Als de deur van de diepvriezer gesloten bleef, kan 
het voedsel gedurende 24 tot zelfs 36 uren bevro-
ren blijven tijdens een panne, afhankelijk van de 
temperatuur. In dat geval is het veilig om het voed-
sel nog te consumeren.

• Gebruikte je tijdens de stroomonderbreking zaken uit 
je noodkit, vul die dan terug aan voor een eventuele 
volgende noodsituatie.

• Ga na of alles in orde is met je kennissen, familie en 
kwetsbare buren.

Opgelet
Als je een noodgenerator gebruikt, mag je deze niet ver-
der gebruiken wanneer de stroom wordt hersteld. Scha-
kel deze terug uit om een kortsluiting te vermijden. 

Voorzichtig met vuurwerk!

De eindejaarsdagen zijn in aantocht … De laatste jaren 
wordt in november en december telkens meer en meer 
vuurwerk verkocht. Al dat vuurwerk gaat natuurlijk de 
lucht in op 31 december. In de agenda van de brandwon-
dencentra wordt oudejaarsavond dan ook als een ‘zwar-
te dag’ beschouwd.

Enkele tips
• Kies bij voorkeur siervuurwerk.
• Knalvuurwerk - vuurwerk dat ontploft, zoals strijkers 

en piraten – is altijd gevaarlijk.
• Ook gevaarlijk zijn vuurfonteinen, bijvoorbeeld op 

taarten. De temperatuur van zo’n fontein loopt snel op 
tot 800° Celsius.

• Knutsel NOOIT zelf vuurwerk in mekaar.

Wat staat er in de algemene politieverorde-
ning (GAS-reglement)?
• Het is verboden om op openbaar of privaat 

domein om het even welk vuurwerk af te steken 
of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rook-
bussen te laten ontploffen. De burgemeester 
kan, na advies van de brandweer en de politie, 
afwijkingen toestaan. In deze toelating kunnen 
bijzondere voorwaarden worden opgelegd. 

• Uitzondering: voor het afsteken van vuurwerk 
op privaat domein op nieuwjaarsnacht tussen 
middernacht en 1 uur is geen voorafgaande toe-
stemming van de burgemeester of zijn afgevaar-
digde vereist (art. 2.1.11 §2)

• Ook het oplaten van wensballonnen is verboden 
(art. 2.1.11 §2)

Meer info?  
www.oosterzele.be – www.winterklaar.be –  
www.elia.be of www.offon.be – duurzaamheids-
ambtenaar Hilde Van Hecke: 09 363 99 36 of 
hilde.vanhecke@oosterzele.be
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Het Sociaal Verwarmingsfonds,  
een warm gebaar! 
Het Sociaal Verwarmingsfonds biedt steun aan wie zijn 
verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen. De premie 
geldt niet voor aardgas via aansluiting op het stadsdistri-
butienet of voor propaangas en butaangas in gasflessen.

Wie komt in aanmerking?
Je gebruikt een van deze brandstoffen om je woning te 
verwarmen:
• huisbrandolie
• verwarmingspetroleum (type c) 
• bulkpropaangas 

EN je behoort tot een van onderstaande categorieën:

Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tege-
moetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ring
• WIGW: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensio-

neerde, wees
• kind met een handicap met een verhoogde kinderbij-

slag
• langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder 

dan 50 jaar
• gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen 

(IGO of GIB)
• gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering 

voor personen met een handicap
• leefloongerechtigde
• gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equi-

valent aan het leefloon
• gerechtigde op het OMNIO-statuut 
 EN het inkomen van je gezin is lager of gelijk aan de 

voor de categorie 2 vastgestelde  grenzen.

Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen

Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van je gezin is la-
ger of gelijk aan 16 965,47 euro verhoogd met 3 140,77 
euro per persoon ten laste (wanneer je eigenaar bent 
van één of meerdere onroerende goederen naast de wo-
ning waarin je woont, gelden bijzondere berekeningsre-
gels). Om als persoon ten laste te worden beschouwd, 
mag het netto jaarinkomen niet hoger zijn dan 3 070 
euro, zonder de kinderbijslag en de onderhoudsgelden 
in aanmerking te nemen.

Categorie 3: de personen met schuldenoverlast

Je geniet een collectieve schuldenregeling of een schuld-
bemiddeling en bovendien heeft het OCMW vastgesteld 
dat je de verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstof-
soort, de prijs per liter en de categorie waartoe je be-

hoort. De levering moet gebeurd zijn tussen 1 januari 
en 31 december 2014. Voor in grote hoeveelheden ge-
leverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 
cent en 20 cent per liter. Per verwarmingsperiode en per 
gezin wordt er een verwarmingstoelage toegekend voor 
maximum 1 500 liter brandstof. Voor in kleine hoeveel-
heden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of ver-
warmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwar-
mingstoelage van 210 euro.

Waar en wanneer aanvragen?

OCMW Oosterzele – Gootje 2 in Balegem binnen de 60 
dagen na de levering.

Breng deze documenten mee
• een kopie van je identiteitskaart
• een kopie van de leveringsfactuur of –bon
• indien je in een appartementsgebouw woont: een at-

test van de eigenaar of beheerder met de vermelding 
van het aantal appartementen waarop de leveringsfac-
tuur of –bon betrekking heeft

• voor categorie 3: een kopie van beschikking van toe-
laatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar.

Om na te gaan of je aan de voorwaarden voldoet, zal het 
OCMW de nodige inkomensgegevens rechtstreeks bij de 
bank of FOD Financiën aanvragen. Indien er bijkomen-
de informatie nodig is, neemt een medewerker van het 
OCMW contact met je op.

Meer info: OCMW Oosterzele - het Sociaal Verwarmings-
fonds via het gratis nummer 0800 90 929 of  
www.verwarmingsfonds.be. 

De bedragen van de inkomensgrenzen vermeld in dit ar-
tikel gelden onder voorbehoud van een eventuele index-
aanpassing.
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Draag ook jij de natuur 
en het milieu in je 
gemeente een warm 
hart toe, dan ben je 
steeds welkom als lid 
van de Minaraad. 

Kandidaturen kunnen 
bezorgd worden aan 
duurzaamheidsambtenaar  
Hilde Van Hecke: Dorp 1,  
9860 Oosterzele - 09 363 99 35 
hilde.vanhecke@oosterzele.be

De milieuraad van Oosterzele wil de deelname van de 
bevolking aan de verbetering van het leefmilieu en aan 
de uitbouw van een gefundeerd beleid rond milieu en 
natuur mogelijk maken en aanmoedigen.
 
Als Minaraadslid help je mee richting te geven aan het 
gemeentelijk beleid op vlak van milieu en natuur in Oos-
terzele door:
• Overleg te plegen, te sensibiliseren, advies uit te bren-

gen met betrekking tot leefmilieu en natuur
• Inspraak in het beleid te organiseren en te bevorderen 

voor de burger
• Samenwerking te bevorderen en te coördineren tus-

sen alle personen, groepen en instellingen die ijveren 
voor een gezond leefmilieu

• Voorstellen te formuleren voor de integratie van de 
gemeentelijke doelstellingen op vlak van milieu en na-
tuurbeleid in alle beleidsdomeinen van de gemeente

 
Om deze missie te realiseren vergadert de Minaraad ge-
middeld een achttal keer per jaar en werkt ze actief mee 
aan evenementen zoals de Milieuweek, Geboortebos, 
Film in het Bos, ….

De mina-raad is op 
zoek naar JOU!

Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je 
daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter mi-
lieu? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% 
groene stroom en aardgas van het Oost-Vlaamse 
provinciebestuur. Ook de gemeente Oosterzele on-
dersteunt dit initiatief, en dit al voor de vierde keer 
op rij. Tot en met 21 januari 2015 kan je eenvoudig 
en vrijblijvend inschrijven. 

Ben je overtuigd? Schrijf je dan in via www.samengaan-
wegroener.be (doorklikken op provincie Oost-Vlaan-
deren). Inschrijven kan tot en met 21 januari 2015. De 
veiling vindt plaats op 22 januari 2015. Je beslist daarna 
pas of je het aanbod aantrekkelijk genoeg vindt. Ga je in 
op het voorstel? Dan brengt de Provincie Oost-Vlaande-
ren de overstap in orde. Het nieuwe contract zal ingaan 
tussen 1 april en 1 juni volgend jaar, afhankelijk van de 
winnende leverancier. Door de afschaffing van de ver-
brekingsvergoeding kan je altijd kosteloos overstappen 
naar een nieuwe leverancier, ongeacht de duur van je 
contract.

Ook bedrijven, zelfstandigen en verenigingen met een 
beperkt verbruik kunnen dit jaar opnieuw deelnemen. 
Voor meer informatie over dit initiatief, telefoneer naar 
het gratis infonummer 0800 76 101 (werkdagen van 9 
tot 17 uur – maandag tot 20 uur) of e-mail je vraag naar 
groenestroom@oost-vlaanderen.be.

Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de Ge-
meente je graag verder. Je kan terecht bij de duurzaam-
heidsambtenaar Hilde Van Hecke tijdens de openings-
uren van het gemeentehuis.

Breng zeker je laatste eindafrekening voor energie mee! 
Daar vinden we immers alle gegevens om jouw inschrij-
ving te kunnen doen.

Kies voor goedkopere groene  
energie via groepsaankoop

Openbaar onderzoek  
ontwerpfase stroom-
gebiedbeheerplannen

Nog tot 8 januari 2015 liggen de plannen i.k.v. 
stroomgebiedbeheer in openbaar onderzoek. Je 
kan ze raadplegen via www.volvanwater.be en op 
die site ook reageren via het inspraakformulier.
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Naamplaatjes op strooiweiden
Nabestaanden die dat willen, kunnen vanaf nu – tegen 
betaling – een naamplaatje aanvragen om aan te bren-
gen op de herdenkingszuil op de strooiweiden. Op dit 
naamplaatje van 10 x 4 cm wordt een tekst gegraveerd 
met de voornaam, de familienaam, de geboortedatum en 
de overlijdensdatum van de overledene.
Indien gewenst, kan dat uitgebreid worden naar een 
naamplaatje van 15 x 7 cm waaraan ook een foto wordt 
toegevoegd. 

De tarieven van deze naamplaatjes zijn gebaseerd op de 
werkelijke kostprijs:
Naamplaatje van 10 x 4 cm: 3 euro
Naamplaatje van 15 x 7 cm: 5 euro

De kostprijs moet contant betaald worden bij afgifte van 
het naamplaatje.

Meer info: dienst Burgerzaken - tel. 09 363 99 21

GEZOCHT: schoonmaker voor PWA  
en onthaalouders voor het OCMW
Ben jij iemand die graag poetst 
en houdt van orde en netheid? 
Dan is Dienstenonderneming Oos-
terzele (DOO) de ideale werkgever 
voor jou! Als huishoudhulp sta je 
in voor de wekelijkse schoonmaak 
van de woning en voer je lichte 
huishoudelijke taken uit (poetsen, 
strijken, boodschappen doen, ...) 
bij mensen thuis in het kader van 
dienstencheques. 

Voordelen:
Je kiest zelf hoeveel uur je wil wer-
ken en op welke dagen. PWA maakt 
voor jou een planning op maat! Wij 
bieden een contract van onbepaal-
de duur na 3 maand in dienst. Wij 

garanderen een stipte en correcte 
verloning. Maaltijdcheques, kilo-
metervergoeding, kledijvergoeding, 
eindejaarspremie, vakantiegeld 
behoren tot het pakket. 

Solliciteren? Dienstenonderneming 
Oosterzele t.a.v. voorzitter Els De 
Turck of Elke De Clippeleer – Lange 
Ambachtstraat 42 in Oosterzele -  
info@do-oosterzele.be – 09 363 76 
56

Je hebt je hart verloren aan kin-
deren en hebt zin in een nieuwe 
professionele uitdaging.  Dan is 
onthaalouder worden misschien 
iets voor jou?

Waaraan je moet voldoen:
• Je volgt een kennismakingstraject 

gezinsopvang en bent bereid je 
geregeld bij te scholen. 

• Als je de opvang in je eigen 
woning organiseert, moet je huis 
kindvriendelijk en veilig zijn.

• De gezondheid, de veiligheid en 
het geluk van je opvangkindjes 
zijn voor jou topprioriteit. 

• Je geeft de kinderen een tweede 
thuis. Je stimuleert hen in hun 
ontwikkeling en onderneemt 
samen leuke dingen.

• Je zorgt voor een gezonde voe-
ding.

• Je vindt het fijn om samen te 
werken met de dienst en met de 
ouders.

Voordelen:
• Je werkt steeds thuis waardoor 

je ook kan zorgen voor je eigen 
kinderen. 

• Je kiest zelf je werkuren en dagen 
en organiseert zelfstandig je 
eigen werk en dag.

• Je bepaalt zelf hoeveel vakantie-
dagen je wil en wanneer.

• Je hebt een dienstverantwoor-
delijke en collega-onthaalouders 
bij wie je steeds terecht kan voor 
steun en overleg.

• Geen gedoe met administratie, 
rekeningen en controle van 
facturen. Het OCMW regelt de 
administratie en betalingen.

• Je krijgt een vaste vergoeding 
per kind. Maandelijks schrijft het 
OCMW die vergoeding op jouw 
rekening over. Deze vergoeding 
wordt niet belast.

• Je bent sociaal verzekerd en 
bouwt bijvoorbeeld pensioen-
rechten op.

Meer info? 

Dienst Onthaalouders van het 
OCMW - Gootje 2 in Balegem

Eveline Schepens: via  
09 363 88 94 of eveline.schepens@
ocmwoosterzele.be of 

Wendy Van hooland via  
09 363 88 96 of wendy.vanhooland 
@ocmwoosterzele.be
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Vanaf 1 januari 2015 gaat de brandweer in grotere zo-
nes werken; vanaf dan gaat Brandweerzone Centrum of-
ficieel van start. Brandweerzone Centrum groepeert de 
voormalige korpsen van Assenede, Deinze, Gavere, Gent, 
Lochristi, Melle, Merelbeke en Zelzate; zij zullen een 
netwerk van 11 posten vormen. De hoofdkazerne zal in 
Gent liggen. 

Dankzij de nieuwe structuur zullen burgers nog sneller 
en beter op de brandweer kunnen rekenen. Zo’n kleine 
duizend brandweerlieden, van wie de helft beroeps en 
de andere helft vrijwilligers beschermen samen 18 ge-
meenten: Oosterzele, Assenede, Deinze, De Pinte, Destel-
bergen, Evergem, Gavere, Gent, Lochristi, Lovendegem, 
Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Sint-Martens-
Latem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.

De schaalvergroting zorgt ervoor dat steeds de snelste 
en meest adequate hulp gestuurd wordt bij een drin-
gende interventie, zonder daarbij rekening te moeten 
houden met de gemeentelijke grenzen.

Noodnummer blijft hetzelfde
Behalve de snellere hulpverlening zal er in de praktijk 
voor de burger niet zo veel veranderen. Het noodnum-

mer blijft ongewijzigd. Voor dringende hulpverlening 
(brand of zwaar ongeval met slachtoffers) bel je nog 
steeds naar het nummer 100 of 112.

Wijziging tarieven
De wettelijke opdrachten van de brandweer zijn koste-
loos. Voor het blussen van een brand of het bevrijden van 
een slachtoffer uit een voertuig zal de brandweer geen 
kosten aanrekenen. Andere opdrachten kunnen wel 
betalend zijn, momenteel afhankelijk van de gemeente 
waarin je woont. Vanaf 1 januari 2015 zal er voor alle ge-
meenten binnen de zone een uniform reglement gelden. 
Daarover lees je meer in het volgende infozine.

Een nieuwe organisatie vraagt een nieuw logo. Het ver-
trouwde logo van je brandweerkorps zal stilaan uit het 
straatbeeld verdwijnen en vervangen worden door:

Brandweer werkt voortaan in zones
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Sluiting gemeentelijke en OCMW 
diensten tijdens eindejaarsperiode

Het gemeentehuis, sporthal De Kluize en OCMW zijn 
gesloten op :
• woensdagnamiddagen 24 en 31 december  

(OCMW ook op woensdagvoormiddagen)
• donderdagen 25 december en 1 januari 2015
• vrijdagen 26 december en 2 januari

De administratieve diensten in GC De Kluize zijn gesloten 
van maandag 22 december t.e.m. vrijdag 2 januari. 
Op woensdagen 24 en 31 december is de bib open tot 12 
uur; 25 & 26 december en 1 & 2 januari is de bib dicht.

Vlaams-Braziliaanse  
viering in Scheldewindeke

Pater Raf De Paermentier zaliger nam als jonge missio-
naris in Brazilië eind de jaren zeventig het initiatief om 
in zijn geboortedorp Scheldewindeke, zijn schouders te 
zetten onder een Vlaams-Braziliaanse viering. Zaterdag 
6 september werd dom André De Witte - afkomstig uit 
Scheldewindeke – tijdens de eucharistieviering gevierd 
omdat hij twintig jaar bisschop is van Ruy Barbosa in 
Brazilië. Samen met mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent 
ging hij de viering voor. Het Braziliaans gelegenheidskoor  
zorgde samen met enkele muzikanten voor de muzikale 
ondersteuning.

Ter Veldbloemen fietst
Rust- en verzorgingstehuis OLV Ter Veldbloemen in 
Oosterzele vraagt jouw steun: samen met de Zilverlin-
de willen ze een fun2go-bike kopen. Om die te betalen, 
maakten ze 1 800 potten confituur die ze verkopen aan 
5 euro/pot.

De potten zijn verkrijgbaar bij alle medewerkers van het 
rust- en verzorgingstehuis. Meer info: http://youtu.be/
uAn72dDUTL4

Oosterzeelse sportprestaties 

Op 31 augustus 2014 behaalde Tibo De Smet (Schelde-
windeke) de derde podiumplaats (brons) op het Bel-
gisch Kampioenschap piste 400m voor cadetten jongens 
met een chrono van 52”33.
Met deze prestatie staat Tibo op de 5de plaats in de Bel-
gische ranking voor cadetten in 2014 en dat op 181 at-
leten met hun beste jaartijd. Pa Erwin De Smet wou niet 
te veel onderdoen voor zoon Tibo en behaalde brons op 
de 100m bij de masters tijdens hetKampioenschap van 
Vlaanderen.

Rechtzetting

In het infozine van september ver-
scheen een foute foto bij de sport-
prestaties van Katrijn De Clercq. In 
tussentijd nam Katrijn ook deel aan 
een tijdrit in Perwez, waar ze het 
enige meisje was. Ze was vier secon-
den sneller dan de eerste jongen en 
ging zo met bloemen naar huis.

Fotoboek over Oosterzele

Oosterzelenaar Julien De Malderé bracht recent een fo-
toboek over Oosterzele uit. Het boek bevat 170 pagina’s 
met 325 zwart-wit foto’s over diverse onderwerpen: 
feestelijkheden, werken, heraanleg van diverse straten, 
… Het boek kost 15 euro en is te koop bij Julien: Groen-
weg 26 – 09 363 04 80

TMVW wordt Farys

Vanaf nu zal je facturen en brieven van TMVW ontvan-
gen met hun nieuwe naam en logo Farys (uitgesproken 
als Faries) Meer info op www.farys.be.

KORTJES
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Roseanne Remue heeft een passie voor Ikebana

Ikebana - het Japanse bloemschikken - is een kunst die 
in Japan al meer dan zeshonderd jaar beoefend wordt. 
De Japanse bloemschikkunst is voortgekomen uit het 
respect voor de natuur die diep verankerd is in de 
Japanse cultuur. Ikebana staat voor kunst, harmonie, 
eenvoud, kracht en meditatie. Via een demo op 11 de-
cember om 19.30 uur wil Roseanne jullie laten delen 
in de vreugde en voldaanheid die de ikebanist(e) er-
vaart bij het maken van composities.

Aster Caemaert is gebeten door de microbe van 
het ‘creëren’.

Op 17 december om 19.30 uur geeft zij in de bib een 
workshop mozaïeken. Met oude scherven en kapot 
servies een eigen ontwerp creëren, samen de mooiste 
kleuren bij elkaar puzzelen en dan aan de slag gaan 
met spatel en tegellijm. Het is heerlijk om uit al die 
oude spullen iets fonkelnieuw te maken! Breng even-
tueel scherven mee waar jullie graag mee aan de slag 
willen! 

Meer info over Aster op www.astercaemaert.be. 

Laurent D’Haeyer heeft een passie voor analoge 
fotografie

Laurent is al jaren actief als hobbyfotograaf. Hij zette 
zijn eerste stappen in de fotografie als lid bij fotoclub 
Flits in Zwalm en is momenteel lid van fotoclub Iris 
Melle.

Ondanks het feit dat de fotografie een grondige ver-
andering onderging door de intrede van het digitale 
tijdperk, maakt hij nog steeds zwart wit foto’s op de 
analoge manier. 

Voor veel jongeren totaal onbekend en daardoor ook 
vaak onbemind. Daarom wil hij op 21 januari om 
19.30 uur zijn passie met jullie delen van de eerste 
klik tot de eindafdruk.

De drie sessie zijn gratis en vinden plaats in de bib. 
Vooraf inschrijven is nodig.

Iedereen bibliothecaris! 

Grote boeken- en cd-verkoop in 
de Bevegemse Vijvers
De zes bibliotheken van Route 42 organiseren za-
terdag 24 januari 2015 naar jaarlijkse gewoonte 
een grote boekenverkoop met afgevoerde werken 
uit de bibliotheken van Geraardsbergen, Herzele, 
Lierde, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zot-
tegem. Vanaf 9 uur stipt opent de feestzaal van 
de Bevegemse Vijvers zijn deuren. Het aanbod 
wordt onderverdeeld in jeugdboeken, fiction of 
non-fiction voor volwassenen, tijdschriften, cd’s 
en dvd’s.  In de voormiddag koop je een boek of 
cd voor amper 1 euro, in de namiddag dalen de 
prijzen verder. Ook op deze verkoop wordt een 
groot aanbod van afgevoerde cd’s voorzien. Zo-
wel boeken- als muziekliefhebbers kunnen volop 
koopjes doen! 

Van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur, toegang 
gratis.
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Vorming in de bib

in samenwerking  
met Vormingplus Gent-Eeklo 

De vzw-wetgeving in een notendop

Je leert de grote lijnen van de huidige wetgeving op de 
vzw kennen. Waarom is het zinvol een vzw op te richten? 
Wat is het verschil met een feitelijke vereniging? We be-
spreken de samenstelling en de taken van de algemene 
vergadering en van de raad van bestuur. We buigen ons 
over de statuten, over de rechten en plichten van be-
stuurders, over de procedures voor publicatie, neerleg-
ging en andere administratieve verplichtingen.

Twee dinsdagavonden: 20 en 27 januari 2015, telkens 
van 19.30 – 22 uur - 14 euro (kortingstarief: 10 euro/7 
euro)

Gitaar voor beginners

Om met deze reeks mee te doen, heb je alleen een gitaar 
nodig: een nylon- of een folkgitaar, het maakt niet uit. In 
de eerste les leren we meteen al onze eerste twee ak-
koorden. Om deze grepen technisch onder de knie te 
krijgen, houden we rekening met ieders tempo. De vol-
gende akkoorden worden aangeleerd aan de hand van 
kampvuurliederen, evergreens, rockklassiekers of kin-
derliederen, bekende en minder bekende melodieën. 
Kennis van notenleer is niet vereist. Graag een gitaar 
meebrengen. 

Zes woensdagavonden: 21 en 28 januari+ 4, 11 en 25 
februari + 4 maart, telkens van 19.30 tot 22 uur - 78 euro 
(kortingstarief: 58,5 euro/39 euro) - Code: 15032

Bouw een website voor je vereniging met Wordpress

Met een eigen website kan een vereniging anderen in-
formeren over activiteiten, overtuigingen en diensten. 
Het is een belangrijk communicatiemiddel voor vereni-
gingen en onmisbaar om te linken aan Facebook, Twitter 
en digitale nieuwsbrieven. Met de gratis software Word-
press kan je een eigen website ontwikkelen zonder tech-
nische kennis. Stap voor stap leer je op welke manier je 
de informatie op jouw website structureert en hoe je dit 
uitwerkt tot een aantrekkelijke en interactieve webplek.

Drie maandagavonden: 16 en 23 februari en 9 maart, 
telkens van 19.30 tot 22.30 uur

21 euro (kortingstarief: 15,75 euro/10,5 euro) - Code: 
VVV154 - i.s.m. Erfgoedcel Viersprong Land Van Rode, 
dienst Cultuur Oosterzele, Vrijwilligersacademie Oost-
Vlaanderen

Het volledige vormingsaanbod kan je raadplegen  
op www.biboosterzele.be

Inschrijvingen via de bib (09 362 81 17,  
bibliotheek@oosterzele.be) of via Vormingplus  
Gent-Eeklo: 09 224 22 65 - info.gent.eeklo@
vormingplus.be - www.vormingplusgent-eeklo.be
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in samenwerking met De Avondschool  
(start begin februari 2015) 

Vorming in de bib

in samenwerking met Route 42 & Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender

Werken met Spotify - donderdagavond 12 februari 
Spotify is een prachtige muziekdienst met veel moge-
lijkheden. Gratis luisteren naar miljoenen nummers 
met reclame, betaald luisteren zonder, online luisteren, 
maar ook offline. Zowel op je computer als op je mo-
biele apparaten.

Aan de slag met de Android-tablet -  
maandagvoormiddagen 13, 20 en 27 april 2015
Misschien ben je van plan een tablet-pc aan te schaf-
fen. Of misschien heb je er pas een gekocht? Maar 
hoe werkt alles nu precies? Kan je er ook een printer 
op aansluiten? Wat zijn apps en hoe krijg je ze op je 
toestel? In deze korte cursus ga je zelf aan de slag met 

een Android-tablet en kan je zelf ervaren of het iets 
voor jou is. We stellen tablets ter beschikking om mee 
te oefenen, maar je mag ook je eigen tablet meebrengen 
als je er een hebt.

Inschrijven via de bib (09 362 81 17, bibliotheek@
oosterzele.be) of via Vormingplus Vlaamse Ardennen-
Dender vzw (054 41 48 02)

Locatie van de vormingen: Bibliotheek Oosterzele,  
Stationsstraat 13, Oosterzele

Wijsneuspiet komt  
naar de bib
Hij zingt, danst en leest voor 
op woensdag 3 december van 
17 tot 18 uur. Toegang gratis, 
inschrijven noodzakelijk via 
bibliotheek@oosterzele.be of 
09 362 81 17

Internet en e-mail (telkens op 
maandag, van 14 tot 16.40 uur)
Datacommunciatie is tegenwoordig 
een modewoord … De cursus spitst 
zich vooral toe op internet en neemt 
je graag mee langs deze moderne 
informatiesnelweg. Je leert in deze 
cursus surfen, mailen, chatten en 
nog veel meer …

MS Excel 1 (telkens op dinsdag, 
van 9.15 tot 11.55 uur)
Het elektronische rekenblad is spe-
ciaal ontwikkeld voor wie regelma-
tig cijfermateriaal te verwerken of 
te presenteren heeft. Klasadminis-
tratie van leerkrachten, stockbeheer 
van een klein magazijn, … het wordt 
allemaal kinderspel dankzij MS Ex-
cel.

iPad voor gevorderden  
(telkens op woensdag, van 18.30 
tot 21.10 uur)

iPad voor beginners (telkens op 
vrijdag, van 9.15 tot 11.55 uur)
De iPad is geen laptop, geen pc, geen 
gsm of smartphone. Wel een handig 
hebbeding. Maar hoe werk je er ef-
ficiënt mee? In de opleiding Werken 
met iPad leer je de iPad verkennen 
en maak je hem klaar voor gebruik.

Adobe Photoshop 4  
(telkens op donderdag, van 14 
tot 16.40 uur)

Inschrijvingen  
via de bib  
09 362 81 17  
bibliotheek@oosterzele.be 
of 
via De Avondschool  
09 335 22 22 
info@avondschool.be 
www.avondschool.be
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Han Solo speelt Bedankt 
vrijdag 5 december om 20 uur - comedy

Han Solo speelt Bedankt en is een vaste waarde in de linkerkolom van 
de ereliga van comedyland.

Cultuur

In de pers: Cobra.be**** “Binnen een strak geritmeerde show fileert 
Han solo de huidige samenleving, of het nu gaat om de geëmancipeerde 
vrouw (die zich tegenwoordig ook als een echte man overgeeft aan dwaze 
vrijgezellenfeestjes) of het failliet van de politiek en de multiculturele 
samenleving (met een hilarische analyse van Willem Vermanderes ‘Bange 
blanke man’). Hij trekt het publiek mee in zijn gedachtekronkels en bevrijdt 
het weer met de lach.”

Riet Muylaert speelt Een rugzakje verdriet 
zondag 7 december om 14 uur – familie 5+ 

Samen met ‘broedbloeder’ William Boeva, sidekick Erhan Demirci en Henk 
Ryckaert moet hij dit seizoen voor het mannelijk tegenwicht voor de ‘tsuna-
mi van comédiennes’ zorgen! Bedankt Han Solo is zijn ‘moeilijke derde voor-
stelling’, waarop ‘de voorganger’ een ‘geslaagd cum laude’ scoorde. Solo 
schreeuwt nog luider dan voorheen, anders en beter. Han Coucke mat zich 
enkele jaren geleden het alterego Han solo aan, waarmee hij zich profileerde 
als de eerste extreem-rechtse komiek van Vlaanderen (een titel die je met 
een serieuze korrel zout moest nemen).
Met zijn shows Racist en Multikul stond hij op de barricades, ging hij zijn volk 
voor, reikte hij oplossingen aan de verziekte politiek en bracht hij komisch 
heil om de gemoederen te bedaren …
Moet Han Solo daarvoor bedankt worden? In principe niet. Maar hij zou het 
wel appreciëren … In Han Solo bedankt! krijgt het publiek de ultieme kans 
om Han Solo te bedanken voor zijn jarenlange maatschappelijke inzet. Ver-
wacht van Han Solo dus opnieuw tonnen dubbele bodems en kilometers 
diepgang! Hij roept nog harder dan voorheen en gaat nog meer op in zijn 
unieke woede-uitbarstingen. Alleen zo kan hij werken aan een betere wereld. 
Han solo wordt niet anders, hij wordt beter!

Een mens verzamelt wat in een men-
senleven, verhalen vooral. Meer nog, 
een mens ís zijn verzameling verha-
len. Zelfs Lisa, nog maar zes, heeft al 
zo veel verhalen verzameld dat zij ze 
amper nog dragen kan. Haar giganti-
sche reiskoffer zit vol. Haar sportzak 
zit vol.
Zelfs haar zwempak kan er niet meer 
bij. Haar boekentas? Bomvol. De ak-
tentas van haar papa, een aktentas 
met nummerslot, helemaal vol. Alle-

maal vol verhalen. Zo veel verhalen 
dat zij ook nog eens een dozijn of 
twee plastic zakken aan haar skate-
board gebonden heeft en aan een 
touw achter zich aan meesleept.
En dan is er ook nog dat ene rug-
zakje, een rugzakje verdriet. Maar 
niemand weet precies wat er in dat 
rugzakje zit. Zou het vol tranen zit-
ten? Zou iemand haar alsjeblieft wil-
len helpen dragen, zodat alles een 
beetje lichter wordt? 
Riet Muylaert – in een ander leven 
ook wel bekend als Jackobond – al 
die levens, al die verhalen! – Riet 
Muylaert dus, toerde in 2011-2012 
met Wannes Cappelle (Het Zesde 
Metaal) met de voorstelling Ik ver-

zamel u. ‘Comedy for kids’ noemt de 
pers dat.
In Een rugzakje verdriet staat Riet 
solo op de planken en verzamelt zij 
niet langer spullen maar verhalen, 
warme verhalen, verhalen tussen 
luisteren en lachen, tussen ontroe-
ring en beroering.
Want Riet, haast letterlijk haar per-
sonages boetserend op de scène, lokt 
interactie uit.
Tot ook het toneel van Lisa’s leven 
uiteindelijk vol komt te staan. Met 
verhalen.
Met heuse wafelenbak na de voor-
stelling!
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Belpop Bonanza Bis speelt Het beste uit de Belgische popgeschiedenis volgens 
Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing – donderdag 11 december om 20 uur – 
muziektheatershow *try-out* 

Belpop. Het woord blijft klinken als 
de naam van een Russische insec-
tenverdelger.

Maar voor Jan Delvaux en dj Bobby 
Ewing is het eten en drinken tege-
lijk. In 2013 hebben ze een theater-
show gemaakt over hun passie voor 
Belgische popmuziek: BELPOP BO-
NANZA. De onweerstaanbare drang 
haalde het op het feit dat ze nog 
nooit op een theaterpodium hadden 
gestaan.

Met vuur vertelden ze over Soeur 
Sourire/ Zuster Glimlach en de 
moord op Kennedy. Over de link 
tussen Will Tura en Daft Punk. Over 
Toots Thielemans en de gitaar van 
John Lennon. Over de zelfcensuur 
van Arno. Over de gevolgen van ‘De 
Vogeltjesdans’. Het waren mooie 
avonden met een enthousiast pu-
bliek. Waaronder u misschien. Een 
opmerking die ze heel vaak hoor-
den: ‘Jullie kunnen zo nog jaren 
doorgaan.’ Dat is ook zo. Daarom 
trakteren beide heren zichzelf en 
ook u op een bisnummer.

BELPOP BONANZA BIS wordt ge-
ruststellend gelijkend en verras-
send anders. Het speelveld blijft de 
Belgische muziekgeschiedenis na-
tuurlijk. Alvast een opwarmer: wat 
is het verband tussen Ann Christy 
en Bob Dylan? Welke rockster ver-
koopt buitenkeukens? Wat heb-
ben wij betekend voor ZZ Top? En 
waarom is Salim Seghers zo groot 
in Marokko? Het zijn geen levens-
vragen, maar een avond lang zijn 
ze de heetste hangijzers van het 
heelal. De verpakking was een ver-
rassing en wordt dat opnieuw. Voor 
wie deel een heeft gezien: denk aan 
de lasershow. Voor wie deel een 

heeft gemist: niet erg. Elke afleve-
ring staat op zich. En we kennen 
allemaal de hoofdrolspelers van de 
verhalen. De apostels van de Belpop 
zijn weer op ronde en ze hebben er 
zin in. Ze hebben trouwens een echt 
hebbeding bij: Belpop Expert, een 
zelfgemaakt en professioneel uitge-
werkt gezelschapsspel met vierhon-
derd vragen over de Belgische pop-
muziek. Zeer beperkt verkrijgbaar. 
Slacht je spaarvarken al maar.

Geschikt voor alle leeftijden.

In de pers: “Supershow gasten. (Bart Peeters) - (lacht luid) (Adriaan Van 
den Hoof) - Heel verrast. (Gust De Coster, uitvinder van het woord Belpop) 
- Ge moet dat twee keer per jaar doen, als een vervolgreeks.(Jan De Smet) - 
Dit zit echt straf in elkaar. (Stijn Meuris) - Leerrijk, grappig en relativerend.
(De Standaard) - Een aanrader, die voorstelling! (Cutting Edge) - Het was 
geweldig, meer van dat.(Peter) - Veel bijgeleerd, humor en jeugdsentiment, 
een prachtige voorstelling. (Leen) - Supergenoten! Heerlijke mannen. 
(Birgit)”
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Orchestre International du Vetex speelt Rumbabalkanika –  
zaterdag 13 december om 20 uur – wereldmuziek

Het Orchestre International du Vetex is een kleurrijk en 
muzikaal collectief ‘hors commun’. Sinds zijn ontstaan 
begin 2004 in de loods van de Vetextextielfabriek in Kor-
trijk heeft de groep al meer dan vijfhonderd concerten 
op de teller staan. Van de buurtfeesten tot Couleur Café, 
Dranouter, … Van de pleintjes in Sarajevo tot de metro 
in Praag. Van de Olympische Winterspelen in Turijn tot 
prestigieuze jazzfestivals in Graz, Jelenia Gora, Santander, 
Montreal of Buenos Aires. Met de nieuwe latin-balkan-
rumba - productie Rumbabalkanika legt Vetex er nu een 
Latijns laagje bovenop …

Gedurende ruim twee weken trok Vetex rond in Latijns-
Amerika in het spoor van Manu Chao. Er werd niet alleen 
geconcerteerd, maar ook muzikaal samengewerkt met 
een aantal lokale artiesten. De nieuwe productie Rum-
babalkanika werd dan ook daar in Argentinië tussenin 
enkele flessen Malbec-wijn en gegrillde longaniza uitge-
dacht.

Verwacht je alvast aan een concert met heel wat kleur-
rijk volk op het podium. Uiteraard is er een stevige sec-
tie van Franse, Vlaamse en Waalse muzikanten van het 
Orchestre International du Vetex. Met daarenboven een 

stevige dosis warmbloedige energie uit Latijns-Ameri-
ka en de Balkan. Een warme muzikale ovenschotel van 
Zuid-Amerikaanse percussieritmes, zwoele accordeon, 
dansbare Cordobaanse cuarteto, passionele Bosnische 
sevdah en vocale Kroatische klapa … Een zoektocht naar 
wat bindt en verschilt. Ideaal voor een koude december-
avond … A tope!

Verdronken herinnering, kunst en herinnering in het verdronken land van 
Moortsele – van 23 november 2014 tot 20 april 2015
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Lieven Tavernier en United Brass Band spelen Fanfare van honger en dorst – 
zaterdag 27 december om 20.15 uur – muziek op locatie

Andy Sergeant & friends spelen Wintertime Music – zondag 11 januari om 
20.11 uur – aperitiefconcert

We liepen in Gent rond, we waren met zessen
We kwamen van nergens, gingen nergens naartoe
Vanaf de terrassen, in de koffiehuizen
Bekeken we de mensen en hun drukke gedoe
We liepen met ons hoofd in de wolken
En werden dan wakker met honger en dorst
En iedereen riep ‘kijk daar loopt de fanfare’
De fanfare van honger en dorst

Lieven Tavernier en Frank Vantroyen ontmoetten elkaar 
een aantal jaren geleden bij de opnames van Lievens cd 
Wind en Rook. Frank speelde toen tuba in het nummer 
Krassen op mijn ziel. Lieven liet zich destijds ontvallen dat 
hij wel eens iets meer met koperblazers wou doen, en dat 
viel niet in dovemansoren. Zo gezegd, zo … nog een tijdje 
nagedacht. Begin 2010 stelde Frank Lieven voor om met 
zijn brassband, United Brass, een reeks concerten op po-
ten te zetten. Die kwam er onder de titel De fanfare van 
honger en dorst, naar het bekende lied, vaker door Jan de 
Wilde gebracht, maar van de hand van Lieven Tavernier. 
Het succes van deze concerten inspireerde Lieven om 
een stapje verder te gaan. In juni 2013 dook hij met Uni-
ted Brass de studio in voor opnames.

Samen zetten ze tien nummers op cd. Enkele voorbeel-
den: Eerste sneeuw, Molenstraat, Engel en De klokken van 

Sint-Baafs. Yves Meersschaert zorgde voor verrassende 
nieuwe arrangementen van een aantal nummers van 
Lieven Tavernier, die Frank Vantroyen voor brassband 
orkestreerde.

Deze voorstelling vindt plaats in Onze-Lieve-Vrouw van 
de Rozenkranskerk op het Floraplein van Merelbeke, in 
samenwerking met GC ’t Groenendal.

In de pers: Rootstime.be “Songschrijver Lieven 
Tavernier, die al sinds het memorabele jaar 1995 een 
vijftal prachtige cd’s uitbracht – het jaar dat hij besloot 
zijn eigen songs zelf te gaan zingen – schreef met 
dit originele ‘brassband’-album een meesterwerkje 
dat ontroering en melancholie met pure poëzie 
combineert.”

Bekende popmuziek in een klassiek jasje, met deze for-
mule trekt Andy Sergeant deze winter doorheen het 
koude Vlaanderen op zoek naar enkele gezellig warme 
podia. Tijdens de concertreeks Wintertime Music gaat 
hij in duet met mezzosopraan Louise Kuyvenhoven. Sa-
men en alleen brengen ze enkele van de bekendste pop 
nummers, maar in nieuwe, akoestische versies. Daar-
voor zijn ook violist Stefaan De Rijcke en cellist Vincent 
Werbrouck van de partij. Roy De Coninck zorgt als pia-
nist voor de moderne toets.

Deze voorstelling wordt georganiseerd in samenwerking 
met de stedelijke academie voor muziek, woord en dans 
van Zottegem en Oosterzele.
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Ultima Thule speelt Nerf – vrijdag 23 januari om 20 uur – theater 

“Oh, mon amour 
Mon doux mon tendre mon merveilleux amour
De l’aube claire jusqu’à la fin du jour
Je t’aime encore, tu sais, je t’aime “

(Vieux amants - J. Brel)

NERF is het verhaal van Frans en Hélène, beiden 106 
jaar oud. Van die 106 levensjaren hebben ze er tachtig 
samen doorgebracht. Een eiken bruiloft. Zo heet dat. Een 
zorgvuldige opeenstapeling van jaarringen. Feest! Feest! 
Feest! Maar midden in de nacht zit Frans naar haar te 
kijken. Dat is Hélène niet meer. Dat zijn haar contouren, 
maar dan slecht ingekleurd.
Help, Frans! Help! Hij moet iets doen.

In Nerf wordt het knoestige bestaan van een koppel ont-
schorst tot er enkel een dunne kloppende levensader 
overblijft. Ontroerende, treurige, komische dialogen en 
taferelen maken deel uit van een ononderbroken zinne-
beeldige metamorfose. Figuren transformeren, woorden 
worden overbodig, klanken dunnen uit. Tot hun essentie.

Meer info of een plaatsje reserveren? Contacteer ons 
via reservaties@oosterzele.be, bel ons op 09 363 83 
30 of kom langs bij dienst Cultuur (eerste verdieping 
GC De Kluize – Sportstraat 3)!

Wij zijn alle dagen open van 8.30 tot 12 uur en van 
13.30 tot 16 uur, ook op maandagavond van 18 tot 
20 uur. Op vrijdagnamiddag zijn we gesloten. Er is 
geen bancontact.

Gewijzigde  
dienstregelingen  
openbaar vervoer
Tijdens de Aquafinwerken in Moortsele werd 
gekozen voor een maximale bediening van buslijn 
49. In augustus zag De Lijn zich genoodzaakt om 
de halte Pelgrim niet langer te bedienen. Door 
een tijdsverlies van een tiental minuten misten 
veel busreizigers hun aansluiting met de trein aan 
stations Gent-Sint-Pieters.

Doordat de NMBS vanaf 14 december a.s. zijn 
dienstregeling wijzigt, wordt de halte Pelgrim 
opnieuw bediend in de vaste route van lijn 49.

Meer info is te vinden op www.delijn.be en  
www.nmbs.be

PWA & DOO zijn verhuisd
Sinds maandag 17 november zijn het 
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap en 
Dienstenonderneming Oosterzele verhuisd naar  
het OCMW-gebouw in Gootje 2 (Balegem). 
De telefoonnummers veranderen niet!  
De openingsuren wel! 
Op maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag  
van 8.30 tot 11.30 uur of op afspraak kan je in de 
kantoren terecht.
PWA: 09 363 76 52 - info@pwa.oosterzele.be
DOO: 09 363 76 54/56 - info@do-oosterzele.be
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 dinsdag 25 november om 14 uur: voordracht  
Het levenseinde door Prof. Wim Distelmans in De Rots 
(Marktplein 5) - www.neosvzw.be/oosterzele

 vrijdag 28 november om 15 uur: bedrijfsbezoek aan 
Morti in Drongen – door Landelijke Gilde Oosterzele 
- Danny Meersman: 0486 91 44 22 -  
lg-oosterzele@telenet.be

 zondag 30 november om 13.30 en 16.30 uur: 
sinterklaasshow met wijsneuspiet & clown bassie 
www.wijsneuspiet.be

 1 december t.e.m. 15 januari: eindejaarsactie GRLE - 
www.grle.be - kris.vandereecken.15343@axa-bank.be

 woensdag 3 december om 19.30 uur: workshop 
‘Sjaals in de knoop’ in parochiezaal Gijzenzele  
(Kerkstraat 1) – door KVLV Gijzenzele 
agnesenmarc@gmail.com

 zaterdag 6 december van 8 tot 15 uur: wafelentocht 
WSV Land van Rhode met start aan het IZOO (Dorp 50) 
– 1,5 euro – erik-lievens@skynet.be -  
www.landvanrhode.be

 zaterdag 13 (vanaf 17 uur) en zondag 14 december 
(14 tot 20 uur) kerstmarkt GRLE i.s.m. Unizo Land 
van Rhode – www.grle.be 

 dinsdag 16 december – 13.30 uur: seniorenraad 
speelt de kerstfilm bij uitstek White Christmas in GC 
De Kluize. Deelnameprijs: 4 euro (met koffie en koekje). 
Kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden van OKRA & 
NEOS en in de bib en GC De Kluize.

 woensdag 17 december om 14 uur: kerstevocatie 
met  Tri-o De Lange in zaal Wellington -  
www.neosvzw.be/oosterzele

 woensdag 17 december om 20 uur: muzikale avond 
in kerstsfeer met Jan Parent en Viviane Steyaert in 
GC De Kluize – door Markant – info? Marianne Bombeke 
– 09 362 94 28 – blondeel.bombeke@telenet.be – kost: 
5 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden

 zaterdag 20 december om 19 uur: kerstfeest in De 
Kring Oosterzele – door Landelijke Gilde en Femma 
Oosterzele - Danny Meersman: 0486 91 44 22 -  
lg-oosterzele@telenet.be

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

 zondag 4 januari: nieuwjaarsreceptie voor de 
bevolking – aangeboden door het gemeentebestuur. 
Inschrijven? zie achterzijde van dit magazine

 woensdag 14 januari van 8 tot 15 uur: 
woensdagwandeling met vertrek aan ’t Schoolke 
(Biezen 2  in Kwatrecht) – WSV Land van Rhode -  
www.landvanrhode.be – erik-lievens@skynet.be  
1,50 euro 

 zondag 18 januari: Toast Literair met Leen Persijn; 
in parochiecentrum Balegem met ontbijt, optreden, 
uitreiking pluim Junior Journalistenwedstrijd

 donderdag 26 februari:  Lieven Debrauwer  ‘Parfum, 
een passie’ i.s.m. Markant in GC De Kluize

 iedere 2de donderdag van de maand: wandeling - 
alle info op www.neosvzw.be/oosterzele

Activiteitenkalender oosterzele actief
De volgende activiteitenkalender verschijnt in het infozine dat begin januari in de bussen valt. Wil je de activiteit van 
jouw vereniging daarin vermeld zien? Stuur ze dan uiterlijk tegen woensdagvoormiddag 3 december 2014 naar de 
secretaris van jouw adviesraad. 

Meer info over deze en andere activiteiten vind je in de activiteitenkalender op www.oosterzele.be.

OCMW organiseerde infosessie 
rond veilig elektrisch fietsen
In theorie en praktijk tonen hoe je veilig met een 
elektrische fiets kan rijden; dat gebeurde op don-
derdag 26 juni l.l. Deze activiteit vond plaats i.s.m. 
Okra Sport en in het kader van Logo Gezond die 
blijven bewegen promoot.
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Het OCMW verleent een aantal forfaitaire toelagen aan 
de inwoners van de gemeente Oosterzele die gedurende 
gans het jaar in de gemeente gedomicilieerd zijn en er 
ook wonen.

Sociale toelage van 100 euro - inkomensgarantie
Voor personen die recht hebben op de inkomensgaran-
tie en over geen eigendom beschikken, behalve de eigen 
woning.

Sociale toelage van 55 euro – 66% gehandicapt of 
minstens één jaar 66% arbeidsongeschiktheid
Voor personen die recht hebben op verhoogde verzeke-
ringstegemoetkoming (RVV- statuut)(zie klever zieken-
fonds) EN een van de volgende attesten hebben:
•  een attest van de FOD Sociale Zaken, dienst personen 

met  een handicap met minstens 7 punten op de schaal 
van zelfredzaamheid

OF
•  een attest van het ziekenfonds voor de personen die 

meer dan één jaar arbeidsongeschikt zijn maar nog 
niet gepensioneerd zijn.

Sociale toelage van 180 euro – mantelzorgpremie 
cat.2
De zorgbehoeftige is 65 jaar of ouder, woont in Ooster-
zele en is er gedomicilieerd en beschikt over een van de 
volgende attesten:
•  een attest van de FOD Sociale Zaken, dienst personen 

met een handicap met minstens 9 punten op de schaal 
van zelfredzaamheid

OF
•  forfait A thuisverpleging in de thuiszorg

Sociale toelage van 280 euro - mantelzorgpremie 
cat.1
Zorgbehoeftige is tussen 0 en 64 jaar, verblijft in Ooster-
zele en is er gedomicilieerd en beschikt over een van de 
volgende attesten:
•  een attest van de FOD Sociale Zaken, dienst perso-

nen met een handicap met minstens 12 punten op de 
schaal van zelfredzaamheid

OF
•  forfait B of C thuisverpleging in de thuiszorg
OF
•  een attest recht op verhoogde kinderbijslag
OF 
•  attest 35 punten op de BELprofielschaal door de 

Vlaamse Zorgverzekering of erkende dienst voor ge-
zinszorg

Sociale toelage van 300 euro – mantelzorgpremie 
voor palliatieve thuiszorg
Voor de zorgbehoeftige zijn er geen leeftijd- en inko-
mensvoorwaarden; hij/zij moet wel in Oosterzele ver-
blijven en er gedomicilieerd zijn en moet een betalings-
bewijs van de forfaitaire vergoeding palliatieve thuiszorg 
uitbetaald door het ziekenfonds hebben. 

Voor alle mantelzorgpremies geldt dat de zorgbehoef-
tige zelf geen mantelzorger kan zijn; de mantelzorger 
moet niet in Oosterzele wonen, hij/zij kan maar eenmaal 
de premie ontvangen en per zorgbehoeftige kan de pre-
mie maar eenmaal uitbetaald worden. 

De aanvraagformulieren zijn te vinden op  
www.ocmwoosterzele.be of in het OCMW. Wie een  
aanvraag wil doen, vult het formulier in en bezorgt  
het voor 31 december 2014 aan het OCMW t.a.v. de 
voorzitter – Gootje 2 in Balegem.

OCMW kent sociale toelagen toe



23

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.

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

Toelichting  

Je persoonlijke gegevens

Naam

Voornaam  

Adres   

Telefoon/gsm

e-mailadres  

 geurhinder
 zwerfvuil
 sluikstort
 rijweg
 beplanting
 parkeren
 lawaaihinder
 ongedierte

 fietspad
 onkruid
 snelheid
 hondenpoep
 voetpad
 speelplein
 verkeersbord
 verkeerslicht

 andere

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

Anonieme meldingen worden niet behandeld.
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BEGROTINGSJAAR 2014

A A N V R A A G  G E Z I N S P R E M I E
Om te weten of je in aanmerking komt voor deze premie, ga naar www.oosterzele.be of contacteer dienst 
Financiën (09 363 99 43/44)

Ondergetekende                                                                                                                                                                                       

wonende te                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                 

telefoon                                                                                                                                                                                                            

dient hiermee een aanvraag in voor de toekenning van een gezinspremie.  
Hij/Zij bevestigt op 1 september 2014 tot één van de in aanmerking komende categorieën te behoren. 

Gelieve uw bank- of postrekeningnummer te vermelden :                                                                                                           

Met achting,

                                                                                                           (datum en handtekening)

Aanvraag in te dienen voor 31 december 2014 bij het gemeentebestuur Oosterzele t.a.v. dienst Financiën (Dorp 1, 9860 Oosterzele),  
met de nodige bewijsstukken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de gezinspremie. Zij kunnen ten allen tijde gecontroleerd of 
verbeterd worden op eenvoudige vraag.


