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De bomen en de struiken hebben wondermooie kleuren gekregen 
van groen over geel, oranje, rood en bruin. De herfst is hét seizoen bij 
uitstek voor mooie wandelingen en fietstochten. Om er volop van te 
genieten, kan je de routes over trage wegen uitproberen; Oosterzele 
en Sint-Lievens-Houtem stippelden die samen uit i.k.v. een Leader-
project. Misschien een mooie gelegenheid om ook onze nieuwe toe-
passing RouteYou even te testen (op pag. 6 lees je er meer over).

De lange herfst-en winteravonden zijn een ideaal moment om het 
ruime aanbod aan culturele activiteiten in GC De Kluize en in de bib te 
verkennen. Wat er op de planning staat, lees je verder in dit infozine. 
Ook de diverse verenigingen verwelkomen je graag op een of meer-
dere van hun activiteiten.

November is traditioneel de maand waarin we onze dierbare overle-
denen herdenken. Dat zijn momenten om eventjes stil te staan bij de 
dagelijkse gang van zaken en om eens te bezinnen. De gemeentelijke 
diensten hebben alvast hun beste beentje voorgezet om alle begraaf-
plaatsen in orde te brengen, waarvoor mijn oprechte dank. Ook de 
Grote Oorlog werd in Oosterzele op passende wijze herdacht; daarom 
bedankt aan iedereen die daaraan zijn steentje heeft bijgedragen.

Tijdens de afgelopen herfstvakantie konden kleuters en lagere school-
leerlingen terecht in de gemeentelijke opvang Het Vinkemolentje waar 
ons opvangpersoneel gewerkt heeft rond het thema snoezelen. Onze 
begeleidsters hebben samen met de kinderen een gezellige, knusse 
ruimte gecreëerd waar de kinderen tot rust konden komen en waar 
fel met de zintuigen werd gewerkt. Ook onze grabbelpasactiviteiten 
werden opnieuw gesmaakt met o.a. bezoek aan een kinderboerderij, 
film, knutselen en weven van armbandjes. Ook hier is een woord van 
dank gepast voor al wie zich daarvoor heeft ingezet.

Langzamerhand nadert de periode van grote toetsen en examens … Ik 
hoop dat alle leerlingen zich daar goed op kunnen voorbereiden en in 
een rustige omgeving (misschien wel in onze bib?) kunnen studeren 
zodat ze prachtige resultaten behalen. Ouders die tijdens de kerstva-
kantie opvang willen voor hun kinderen kunnen daarvoor terecht in 
Het Vinkemolentje van 7 uur ’s morgens tot 18 uur ’s avonds; je leest 
er meer over in onze vrijetijdsbrochure. Langzamerhand komt ook het 
einde van de grootschalige Aquafinwerken in Moortsele en Schelde-
windeke in zicht. Samen met u kijk ook ik vol ongeduld uit naar het 
einde ervan en naar de nieuwe wegenis.

Met de herfst kondigt zich ook stilletjes de kerstperiode aan. Dé perio-
de van “vrede voor iedereen”. Moge die vredesboodschap ook gehoord 
worden in gebieden met oorlog, in gebieden waar mensen worden op-
gejaagd, waar mensen op de vlucht slaan, waar ze geen toekomst meer 
zien voor zichzelf en hun kinderen. Vrede begint echter in ons gezin, 
in onze buurt, in onze omgeving. Ik wens iedereen voor de komende 
periode een vredig en gezond samenleven met een goed evenwicht 
tussen arbeid en ontspanning, weinig zorgen, de nodige dosis plezier 
en heel veel humor!

Marleen Verdonck 
schepen voor Onderwijs, Cultuur, Erfgoed, Senioren, Gezins- en 
kinderopvangbeleid
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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 mogelijk 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 gladheidbestrijding 
gebeurt niet alleen machinaal. Er zijn ook steeds een 
aantal ploegen in de weer om met de hand kleinere 
wegen en pleinen veilig te houden. Het volledige 
overzicht van de strooironde vind je binnenkort 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 
verwijdert, 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 ontstaan. Kan je dit zelf niet meer doen? Het 
PWA kan je helpen. Voor meer info: PWA Oosterzele – 
tel. 09 363 76 52 – info@pwa-oosterzele.be 

De Gemeente stelt geen zout ter beschikking van de 
inwoners; je kunt bij de plaatselijke handelaars terecht 
om strooizout aan te kopen. Denk ook aan het milieu 
wanneer je strooizout gebruikt: sommige bomen en 
planten zijn daar gevoelig aan.

Wat gebeurt er met de afvalinzameling?
ILvA beslist ’s morgens of de afvalwagens 
uitrijden, gebaseerd op de actuele weerssituatie. 
Neem regelmatig een kijkje op www.ilva.be. Het 
gemeentebestuur probeert zijn inwoners te informeren 
via een extra digitale nieuwsbrief, in de lokale pers en 
via www.oosterzele.be.

Voorzichtig met vuurwerk
De eindejaarsdagen zijn in aantocht … Vele mensen 
vieren dat door o.a. op 31 december vuurwerk af te 
steken. Vuurwerk gebruiken is echter niet zonder 
risico.

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.

De winter staat voor de deur …

Wat zegt de algemene politieverordening  
(GAS-reglement)?
De gemeenteraad keurde op 15 september een 
aangepaste en vereenvoudigde versie van het 
GAS-reglement goed. De voorwaarden voor het 
gebruik van vuurwerk en wensballonen wijzig-
den niet. 

“Het is verboden om in open lucht vuurwerk af 
te steken, voetzoekers, thunderflashes, knal- en 
rookbussen of andere zaken te laten ontploffen 
en/of wensballonnen op te laten. De burge-
meester kan afwijkingen toestaan. Een uitzon-
dering hierop wordt gemaakt voor het afsteken 
van vuurwerk in open lucht op nieuwjaarsnacht 
tussen middernacht en 1 uur; hiervoor is geen 
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming 
vereist. Wensballonnen blijven te allen tijde 
verboden.” (art. 1.1.8 §2)

Het volledige reglement lees je op  
www.oosterzele.be.
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Advertentiewerver gezocht

De Gemeente wil zijn lokale handelaars via dit infozine 
de mogelijkheid geven om te adverteren. Daarvoor 
zijn we vanaf eind februari 2016 op zoek naar een 
advertentiewerver die werkt op basis van commissie. 
Ben jij de geknipte persoon hiervoor? Laat het ons dan 
tegen eind januari 2016 weten via info@oosterzele.be. 

Ook voor meer informatie kan je op dat adres terecht.

Jobstudenten gezocht 

Gemeente Oosterzele zoekt jobstudenten 
(18+) om in 2015 en 2016 - ook buiten de 
schoolvakanties - aan de slag te gaan in 
de poetspoule; zowel op weekdagen als 
tijdens weekends. Kandidaturen worden 
uiterlijk 14 december a.s. verwacht. 

Meer info en solliciteren kan via 
personeel@oosterzele.be.

Nieuwjaarsreceptie  
op 3 januari 

Sluiting n.a.v. 
eindejaarsfeesten
De gemeentelijke diensten zijn gesloten op:

donderdagnamiddagen 24 en 31 december
vrijdagen 25 december en 1 januari 2016

maandag 4 januari 2016

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

De Gemeente nodigt al zijn 
inwoners graag uit voor een 
nieuwjaarsreceptie op zondag 
3 januari 2016. Deze editie 
wordt het concept anders 
ingevuld: alle aanwezigen 
krijgen een drankje en finger 
food aangeboden. Het is wel 
mogelijk om tegen beta-
ling bijkomende dranken te 
verkrijgen. Voor de kinderen 
wordt er opnieuw een grime-
stand voorzien.

De receptie vindt plaats in  
GC De Kluize van 11 tot 13 uur. 
Je hoeft niet vooraf in  
te schrijven.

De gemeentelijke  
mandatarissen en personeels-
leden wensen iedereen alvast 
fijne feestdagen!



5

Heb je een feest of een eetfestijn in het verschiet? 
Denk dan ook vooraf aan het afval dat dat met zich 
meebrengt of probeer het te vermijden.

Je kan heel wat afval beperken, zonder dat je moet 
inboeten op de feestkwaliteit. Het begint al bij de 
boodschappen. Verpakkingen zorgen vaak voor een 
grote afvalberg. Die kan je inperken door te kiezen 
voor bulk- of retourverpakkingen (glazen flessen, 
vaten, …) in plaats van individuele wegwerpverpak-
kingen. 

Plastic serviesgoed is heel handig, maar laat je wel 
achter met een hoop afval. Kies daarom voor stan-
daard serviesgoed. Ben je niet voorzien op een grote 
groep mensen? Maak eens een rondje in de kringwin-
kel. Daar vind je hopen serviesgoed aan de prijs van 
de plastic variant. Origineel en bovendien duurzaam. 
Bij de gemeentelijke uitleendienst kan je ook terecht 
voor het ontlenen van herbruikbare bekers.

Heb je toch nood aan een bijkomende container, 
zoals bijvoorbeeld tijdens een eetfestijn, dan kan je 
deze aanvragen bij de intercommunale ILvA. Het aan-
vraagformulier met de diverse mogelijkheden (grote 
en kleine containers of glasbak) vind je op de website 
van Oosterzele bij het thema afvalinzameling.

Bij grotere evenementen durven we de afvalsortering 
nog al eens uit het oog verliezen. Ook daar is het 
belangrijk om goed te sorteren, zowel voor het milieu 
als voor de portemonnee.

In de laatste editie van de milieukrant (een uitgave 
van ILvA) kon je lezen dat de kostprijs van het afval 
nog meevalt nl. ongeveer 0,46% van de gezinsuit-
gaven. Maar het is en blijft afval, en dat kunnen we 
beter vermijden of zo veel mogelijk sorteren naar 
hergebruik en recyclage.

Wil je het volledige artikel nog eens nalezen? Surf 
naar www.ilva.be onder ‘informatie > nieuwsbrieven’.

Wat met afval?

Kleine landschapselementen of KLE’s werden vroeger 
doelbewust aangelegd om een nuttige functie te 
vervullen. De boer groef poelen om het vee te laten 
drinken, een meidoornhaag hield het vee op de wei, 
een houtwal bakende de percelen af en de knotbomen 
leverden een aanzienlijke hoeveelheid hout op. 

Vandaag zijn de poelen, hagen en knotbomen van 
minder economisch nut en verdwijnen ze uit ons 
landschap. De Gemeente wil de aanleg en het behoud 
van deze natuurparels graag stimuleren. Hiervoor 
bestaat al enkele jaren een subsidiereglement. Je 
kan een subsidie aanvragen voor het aanplanten en 
het onderhouden van kleine landschapselementen 
op akkers of weiden gelegen in agrarisch gebied. 
Bebouwde percelen komen hiervoor niet in 
aanmerking.

Kleine landschapselementen dragen bij tot de 
schoonheid van het landschap en vormen een 

natuurlijke verbinding tussen afzonderlijke 
natuurgebieden. Ondanks hun beperkte afmetingen 
hebben ze een grote waarde. Een KLE kan bestaan 
uit een bomenrij, een klein bosje, een poel, een 
natuurlijke haag of een hoogstamboomgaard. 

Enkel streekeigen soorten komen in aanmerking voor 
een subsidie. De voordelen van streekeigen soorten 
zijn onmiskenbaar tegenover uitheems siergroen. 
Streekeigen bomen en struiken zijn veel goedkoper, 
groeien sneller, hebben een langere levensduur, zijn 
beter bestand tegen de grillen van ons klimaat of 
allerlei ziekten en plagen. Bovendien zijn ze zeer in 
trek voor heel wat diersoorten en insecten.

Voor meer informatie kan je terecht bij dienst Woon- 
en Leefomgeving of via www.oosterzele.be/Wonen/
Milieunatuurenduurzaamheid/Premiesenvoordelen.
aspx 

Kleine Landschapselementen:  
een troef voor een landelijke gemeente
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Oosterzele maakt uitstippelen van  
recreatieve routes mogelijk via RouteYou
Sinds eind september stelt Oosterzele haar fiets- en wan-
delroutes digitaal ter beschikking via www.routeyou.com. 
Deze routes gaan over de Oosterzeelse trage wegen en zijn 
dus ideaal voor wie op zoek is naar rust, naar verpozing 
in de natuur of naar een alternatieve functionele route 
voor een korte verplaatsing. Om dat te realiseren, werkt 
Oosterzele samen met RouteYou. Nog niet alle wandel- en 
fietsroutes zijn digitaal ter beschikking, maar geleidelijk 
aan zal dit aanbod uitbreiden. 

Om het gebruiksgemak te verhogen, kan je via de website 
van Oosterzele makkelijk de bestaande routes consulte-
ren. Neem snel een kijkje op www.oosterzele.be/Vrijetijd/
Toerisme/Fietsenenwandelen/StippeljerouteuitmetRou-
teYou.aspx. Wedden dat er in de gemeente nog heel wat 
wegjes zijn die je niet kent? Dit is een ideale gelegenheid 
om op ontdekkingstocht te gaan in je eigen gemeente en 
omgeving.

Ook voor wie graag zelf zijn route uitstippelt, is Route-
You een handig instrument. Op basis van een vertrek- en 
eindpunt en enkele bijkomende criteria zoals simpelweg 
of je wil wandelen of fietsen, kan je heel makkelijk je eigen 
parcours tekenen. RouteYou maakt hiervoor gebruik van 
haar mooiste pad algoritme om je tocht zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken Je krijgt er onmiddellijk alle info over 
de moeilijkheidsgraad en de lengte van het parcours bij. 
Ook de bezienswaardigheden op of nabij het traject krijg 
je te zien.

Van zodra je effectief op pad gaat, kan je de route makke-
lijk downloaden op je smartphone via de RouteYou App of 
via m.routeyou.com. Wie beschikt over een wandelgps kan 
ook op dat toestel de route opladen. Ben jij voorstander 
van de papieren routebeschrijving, los van wifi of bat-
terijen, dan kan je deze uiteraard ook printen. Het is zelfs 
mogelijk om zelf het aantal pagina’s en welke info je al dan 

niet wil printen, te bepalen. 

Momenteel zijn volgende wandelroutes beschikbaar:
• de Halve Maanroute
• overstromingsgebied Moortsele
• de Bunkerroute
• de Kwaadbeekroute
• Leader wandelroute Oosterzele & Sint-Lievens-Hou-

tem

Maar ook fietsers kunnen hun hart ophalen: 
• Op toer in Bruisend Balegem
• Loeren bij de Boeren
• Toeren bij de boeren editie 2013-2014-2015
• Leader fietsroute Oosterzele & Sint-Lievens-Houtem

Wil je graag een route aanraden aan anderen, of heb je er 
zelf eentje gemaakt die de moeite waard is om te delen? 
Via het forum van RouteYou kan dit allemaal!
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Eenvoudig besparen op je energiefactuur doe je zo!
Wil jij snel en eenvoudig geld uitspa-
ren? Doe dan mee met de groeps-
aankoop van 100% groene stroom 
en aardgas van het Oost-Vlaamse 
provinciebestuur. Zo bespaar je 
gegarandeerd een mooi bedrag op je 
energiefactuur én draag je je steentje 
bij voor een beter milieu. Een win-
winsituatie, toch? 

Door een groot aantal deelnemers sa-
men te brengen, kan de Provincie een 
contract afsluiten dat goedkoper is 
dan de meeste standaardcontracten. 
Hiervoor organiseert de Provincie 
een veiling tussen energieleveran-
ciers. De leverancier die het scherpste 
tarief kan voorleggen, is de winnaar 
van de veiling. Hoe meer deelnemers, 
hoe groter de korting zal zijn. Sluit je 
dus zeker aan! 

Volledig vrijblijvend
Ben je overtuigd? Schrijf dan tot 1 
februari 2016 in via www.samen-
gaanwegroener.be. De veiling vindt 
plaats op 2 februari 2016. Je beslist 
daarna pas of je het aanbod aantrek-
kelijk genoeg vindt. Ga je in op het 

voorstel? Dan brengt de Provincie 
Oost-Vlaanderen de overstap in orde. 
Het aanbod accepteren kan tot 31 
maart 2016.

Ook bedrijven, zelfstandigen en ver-
enigingen met een beperkt verbruik 
kunnen dit jaar opnieuw deelnemen.

Meer info? gratis infonummer 0800 
76 101 (werkdagen van 9 tot 17 
uur, maandag tot 20 uur) - groenes-
troom@oost-vlaanderen.be. 

Ook de gemeente Oosterzele 
ondersteunt dit initiatief, en dat 
voor de vijfde keer op rij!

Heb je geen toegang tot het internet, 
dan helpt de Gemeente je graag ver-
der. Je kunt terecht bij de duurzaam-
heidsambtenaar Hilde Van Hecke. 
Voor een betere dienstverlening 
maak je het best op voorhand een af-
spraak via tel. 09 363 99 36 of hilde.
vanhecke@oosterzele.be

Breng zeker je laatste eindafreke-
ning voor energie mee! Daar vinden 
we immers alle gegevens om jouw 
inschrijving te kunnen doen.

Vraag tijdig je gezinspremie aan 
Wil je weten of je in aanmerking komt voor de gezinspremie? Lees het na op www.oosterzele.be of contac-
teer dienst Financiën voor meer info.

AANVRAAGFORMULIER /  BEGROTINGSJAAR 2015
Ondergetekende,                                                                                                                                                                                                  
wonende te                                                                                                                                                                                                 
telefoon                                                                                                                                                                                                   

dient hiermee een aanvraag in voor de toekenning van een gezinspremie. Hij/Zij bevestigt op 1 september 
2015 tot één van de in aanmerking komende categorieën te behoren. 

Gelieve je bank- of postrekeningnummer te vermelden :                                                                                                                                                                                                   

                               (datum en handtekening)

Aanvraag in te dienen voor 31 december 2015 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.
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Brandweerzone Centrum bundelt de krachten van acht 
korpsen voor de bescherming van 18 gemeenten in het 
centrum van de provincie, waaronder ook Oosterzele. 
De brandweer kon de jury overtuigen met een uniek 
sensibiliseringsproject: huisbezoeken in een straat waar 
het recentelijk gebrand heeft. “Wanneer mensen met 
hun eigen ogen hebben gezien hoe snel een brand zich 
ontwikkelt en hoe groot de schade kan zijn, zijn ze bereid 
om te luisteren naar onze tips. Op andere momenten is 
dat veel moeilijker” klinkt het bij de brandweer.

De brandweer doet meer dan branden blussen alleen, 
zeker in Brandweerzone Centrum. De manschappen 
komen daar niet enkel in actie als er zich een incident 
heeft voorgedaan, maar proberen ook branden te 
voorkomen door de burgers te informeren en gratis 
advies te geven over brandveilig gedrag in de particuliere 
woning. Daarbij onderstrepen ze vooral het belang van 
rookmelders.

Het winnende project is een mix van klassieke 
sensibiliseringsmiddelen (folders, affiches, lezingen 
voor groepen en verenigingen, infostanden op 
opendeurdagen van brandweerposten of bijvoorbeeld 
bouwbeurzen), specifieke doelgroepgerichte acties (zoals 
jeugdbewegingen, sociaal zwakkeren, senioren, studenten 

doelgroepen, senioren) en de unieke methode van de 
huisbezoeken na brand.

De werkwijze is eenvoudig: na een woningbrand die 
de aandacht heeft getrokken van de buurtbewoners, 
selecteert de brandweer een twintigtal huizen in de 
buurt. Die gezinnen ontvangen vooraf een brief waarin 
het bezoek wordt aangekondigd. Wanneer de brandweer 
dan langskomt, doen ze een korte woningcheck 
waarbij een woordje uitleg wordt gegeven bij mogelijk 
brandgevaar en waar nodig wordt er ook een rookmelder 
opgehangen. Het unieke hierbij is dat de preventie 
niet enkel gebeurt door de speciaal daartoe opgeleide 
brandpreventieadviseurs maar door elke brandweerman. 
Brandweerzone Centrum heeft intussen al bijna 1 000 
gezinnen bezocht. De meeste daarvan in Gent, maar 
ook De Pinte, Destelbergen, Evergem, Lovendegem en 
Merelbeke kwamen al aan de beurt.

De uitreiking van de Oost-Vlaamse veiligheidsprijs viel 
middenin de 14-daagse van de Veiligheid, de nationale 
campagne die ook aandacht vraagt voor het belang van 
rookmelders. Die week nog was er in Gent een uitslaande 
woningbrand, waarbij vier mensen slechts op het 
nippertje konden worden gered.

Onze brandweerzone wint Oost-Vlaamse 
Veiligheidsprijs 2015

Verschillende verenigingen actief in Oosterzele signa-
leerden bij de Zorgraad dat het nog te weinig bekend is 
dat Oosterzele inzet op het creëren van een hartveilige 
omgeving. De Zorgraad engageerde zich daarop om de 
aanwezigheid van het AED-toestel (aan de ingang van 
sporthal De Kluize) bij de bevolking beter bekend te ma-
ken en samen met het Rode Kruis cursussen te organise-
ren om zo’n AED-toestel te leren gebruiken en de eerste 
reanimatietechnieken toe te dienen.

In de week van het hart (21 - 27 september) werden dan 
ook vier gratis opleidingssessies georganiseerd, waar-
aan ongeveer zeventig inwoners van Oosterzele deelna-
men. Door de combinatie van de theorie en de praktijk 
tijdens de sessies, werden de deelnemers vertrouwd ge-

maakt met de reanimatietechnieken en het toestel zodat 
de drempel om het te gebruiken in noodgevallen lager 
wordt. Door de geleerde technieken goed toe te passen 
in een noodgeval, verhoogt de overlevingskans van het 
slachtoffer. Bedankt aan alle deelnemers!

KORT

Oosterzeelse Zorgraad ging hartveilig



9

Werken in Moortsele – hoe ver staat het?
De eerste drie fasen werden intussen 
grotendeels afgewerkt en we streven ernaar om 
tegen het kerstverlof de definitieve toplaag aan 
te leggen.

De rioleringswerken in de Van Thorenburgh-
laan (fasen 4 en 5) zijn afgerond. Alle woningen 
en straatkolken zijn intussen aangesloten, de 
greppels zijn aangebracht en de asfaltlaag is 
aangebracht.

In de Vijverstraat zijn de werken aan het 
pompstation volop bezig. De persleiding werd 
intussen geplaatst en de wegenis is afgewerkt. 
Eenmaal de fietspaden en de bermen aangelegd 
zijn, kan de weg eind dit jaar terug opengesteld 
worden. De werken in de Meerstraat starten 
binnenkort. Omdat alle werken in de zijberm 
voorzien zijn, wordt plaatselijk verkeer 
toegelaten.

Voor de opvolging van de werken kan je 
www.aquafin.be of de facebookpagina 
Rioleringswerken Moortsele raadplegen.
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Oosterzelenaren in de kijker

De faculteit bio-ingenieurwetenschappen van de 
Universiteit Gent heeft een speciaal bier gebrouwen 
ter gelegenheid van het eerste wereldwijde 
congres over hergebruik van grondstoffen uit 
waterige stromen dat onlangs plaatsvond in 
Gent. Geïnspireerd door de focus van het congres 
gebruikten de onderzoekers niet zoals gewoonlijk 
leidingwater, maar werd afvalwater van de brouwerij 
gezuiverd en gebruikt als brouwwater. Het resultaat 
is een lekker blond bier van hoge gisting.

Het brouwen van een bier ter gelegenheid van 
een congres is niet nieuw voor de organisatoren, 
een bier gebrouwen met afvalwater is dat wel. 
“Zo gaven we vorig jaar al een fles zelfontworpen 
bier aan de deelnemers van een congres over de 
wiskundige modellering van waterzuivering. Omdat 
het congres dit keer specifiek over hergebruik van 
grondstoffen uit waterige stromen gaat, wilden we 
een stap verder gaan”, zegt Oosterzelenaar Bart 
De Gusseme, professor aan het Laboratorium 
voor Microbiële Ecologie en Technologie van 
de faculteit bio-ingenieurswetenschappen.

“Als uitgangspunt gebruikten we afvalwater van de 
nieuwe Gentse stadsbrouwerij De Wilde Brouwers legt 
De Gusseme uit. “Dat hebben we opgezuiverd met 
behulp van membranen, een volwaardige technologie 
in de watersector die onder meer gebruikt wordt 
om zeewater te ontzouten tot drinkbaar water in 
streken met een nijpende waterschaarste, zoals het 
Middellandse-Zeegebied, Californië, Australië en het 
Midden-Oosten. Het water had nadien nog enkele 
aanpassingen nodig zoals het terug oplossen van een 
aantal mineralen, maar was vervolgens onmiddellijk 
bruikbaar als brouwwater. Conform de wetgeving 
werd de kwaliteit onderzocht en goedgekeurd 
door een geaccrediteerd drinkwaterlabo. De rest 

van het brouwproces houdt voor ons Belgen geen 
geheimen meer in, los dan van het recept, wat een 
geheim blijft tussen ons en De Wilde Brouwers.”

Het doel van dit specifieke bier is tweeledig. Enerzijds 
willen de makers aantonen dat veel technologieën 
voor hergebruik van grondstoffen al volwaardig 
en beschikbaar zijn. Er zijn geen futuristische of 
magische apparaten voor nodig, een slim gebruik 
van bestaande technieken is veelal voldoende. Het 
toepassen van hergebruik hier vereist vooral een 
mentaliteitswijziging bij de industrie, die slimmer 
moet gaan nadenken over de processen en materialen. 
Grondstofrecuperatie vergt uiteraard een inspanning 
en economische afweging op lange termijn. Maar 
in veel gevallen, zoals bijvoorbeeld water, zal de 
druk op de beschikbaarheid gestaag toenemen in 
de komende jaren. Hergebruik is hierbij een van 
de mogelijke pistes die we kunnen bewandelen.

Anderzijds willen ze de menselijke perceptie op 
de proef stellen. Hoe staan mensen tegenover 
producten die vervaardigd zijn uit gerecupereerde 
grondstoffen? “Dit is een belangrijke sociale factor 
die vaak vergeten wordt wanneer we aan hergebruik 
van grondstoffen denken en die het welslagen 
ervan sterk zal bepalen”, zegt De Gusseme. 

“Vlaanderen is een risicogebied 
voor waterschaarste” 

Belangrijke redenen voor hergebruik zijn eenvoudig 
te bedenken, iedereen weet dat de fossiele 
brandstoffen deze eeuw uitgeput zullen geraken (ook 
al handelen we er nog niet naar). Daarom werden 
op het congres duurzame initiatieven gepresenteerd 
om de energie uit afvalwater terug te winnen, zowel 
rechtstreeks (restwarmte uit sanitair water) als 
onrechtstreeks (biogas-productie). Maar er zijn ook 
andere en soms meer nijpende tekorten aanwezig. Zo 
zullen binnen zestig à zeventig jaar onze fosformijnen 
uitgeput zijn, terwijl dit een belangrijk mineraal 
is in bijvoorbeeld meststof en een tekort dus tot 
voedselschaarste kan leiden. En dat terwijl fosfor 
gewoon in ons afvalwater terechtkomt na consumptie. 

Een ander voorbeeld is water. De Gusseme:  
“Weinig mensen beseffen het, maar Vlaanderen is 
een risicogebied voor waterschaarste.” In Wulpen 
bij Koksijde staat echter een waterzuivering die 

Afvalwater wordt brouwwater

Oosterzeelse prof brouwt bier van afvalwater
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Voor God en Vlaanderland Scheldewindeke vierde 135ste 
verjaardag op 29 en 30 augustus 
Het oudste bewijs van het bestaan van de fanfare is 
een foto van het vaandel waarop de jaartallen 1880 
– 1890 te zien zijn. Er wordt vanuit gegaan dat de 
vereniging in 1880 gesticht werd onder de naam Ste 
Cecile. Burgemeester en dokter Jozef De Ganck was 
zestig jaar lang voorzitter van de fanfare. Sinds 1991 
is Julien De Corte voorzitter van de Koninklijke Mu-
ziekvereniging.

In 1970 werd de groep uitgebreid met een majorette-
korps en Raf Van Elsuwe voegde daar in 1976 nog een 
drumband aan toe. Sinds 2013 is Andreas Keppens 
de dirigent. De drumband nam in oktober 2014 voor 
het eerst deel aan een kampioenschap en behaalde 
de eerste prijs in de derde afdeling tijdens de Natio-
nale Vlamo Concert-, Mars- en showwedstrijden in 
Wevelgem.

Voor God en Vlaanderland neemt al meerdere jaren 
deel aan de Vlamo-tornooien die een goede voorbe-
reiding vormen voor de deelname aan de Provinci-
ale tornooien waaraan subsidies zijn verbonden. In 
2000 stelde de fanfare zich voor in derde afdeling en 
behaalde grote onderscheiding; een enorme stimu-
lans en een beloning voor de inzet van wekenlange 

repetities! Twee jaar later, nam de vereniging ver-
vroegd deel en behaalde onderscheiding in tweede 
afdeling. Een volgende promotie gebeurde tijdens het 
kampioenschap in 2006 waar de groep de grootste 
onderscheiding behaalde in tweede afdeling en daar-
door automatisch geklasseerd werd in eerste afdeling. 
Tijdens hun laatste deelname in 2014 bevestigde 
de vereniging haar klassering in eerste afdeling met 
onderscheiding. Proficiat!

Oosterzelenaren in de kijker

net doet wat wij imiteerden: rioolwater wordt er 
klassiek gezuiverd, daarna met membranen gefilterd 
en sijpelt vervolgens in de duinen om er de voorraad 
grondwater aan te vullen. Datzelfde grondwater 
wordt opgepompt als drinkwater. Dit was destijds 
een wereldprimeur, hoewel we er als Vlaming vaak 
te bescheiden over zijn. Het Sewer to Brewer bier 
is dus eigenlijk geen onlogische stap, al moeten 
sommigen wellicht wennen aan het idee. Maar 
anderzijds kan dit in de toekomst wel de keiharde 
realiteit worden als we niet nu gaan nadenken over 
onze waterconsumptie en de duurzaamheid van onze 
huidige watervoorziening. Met het gerecycleerde bier 
willen we dit debat stimuleren en komt dit hopelijk 
ook op de politieke agenda. Want het is vijf voor 
twaalf, hoewel weinigen dat lijken te beseffen. Laat 
ons dus ons hoofd niet dieper in het zand steken als 
het grondwaterpeil zakt, maar bovengronds draagvlak 
creëren voor een open debat en een duurzame 
strategie uitwerken voor de volgende generatie.
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Schimmels in huis moeten we voorkomen! Bin-
nenshuis groeit schimmel het best in een vochtige 
omgeving op een voedingsbodem zoals behangpa-
pier, boeken, tapijten en hout. De sporen van deze 
schimmels zweven in de lucht en kan je inademen.

Een schimmelprobleem in huis oplossen= vocht-
probleem oplossen
Het is onmogelijk om alle schimmels en schimmel-
sporen binnenshuis te verwijderen. Sommige spo-
ren blijven door de lucht zweven en zijn aanwezig 
in huisstof. Maar de sporen zullen niet groeien als 
er geen vocht aanwezig is. In een woning die droog 
is en waar er goed geventileerd wordt, zal dus geen 
schimmel groeien.

Zo verwijder je schimmels
Enkel gezonde personen mogen schimmel verwij-
deren. Personen met ademhalingsklachten, allergie 
voor schimmel of zwangere vrouwen mogen dit om 
gezondheidsredenen niet doen. Raadpleeg bij twijfel 
je huisarts. Gebruik bij het schoonmaken van een 
beschimmeld oppervlak ook steeds handschoenen 
en een mondmasker om de blootstelling aan de 
schimmel te beperken. 
• Werk steeds in een voldoende verluchte omge-

ving (vb. open ramen) en sluit binnendeuren.
• Schimmels op een glad oppervlak zijn meestal 

eenvoudig af te wassen met een detergent. Dit 
doe je met een vochtige doek of een harde natte 

borstel. Gebruik zeker geen droge, harde borstel. 
Die zal veel schimmelsporen verspreiden in de 
woning.

• Gebruik geen bleekwater! Bleekwater is erg on-
gezond en slecht voor het milieu. Meng bleekwa-
ter nooit met andere producten, er kunnen giftige 
dampen ontstaan. 

 Bij ernstige schimmelverontreiniging kan het zijn 
dat je de schimmelvlek verschillende keren moet 
schoonmaken, telkens met enkele dagen ertus-
sen.

 Zolang het oppervlak niet droog is, kan de schim-
mel blijven terugkeren. Herhaal dan deze reini-
ging. Na eventuele herstellings- of aanpassings-
werken kan het soms nog enkele maanden duren 
alvorens de materialen volledig uitgedroogd zijn. 
In poreuze materialen zoals hout, gipsplaten, 
behangpapier of besmet gipsplamuursel zullen 
de schimmeldraden zich vastzetten diep in het 
materiaal. De schimmel kan dan alleen verwij-
derd worden door de beschimmelde delen te ver-
wijderen en te vervangen door nieuw materiaal.

• Gordijnen of andere stoffen waar schimmel op 
zit, moeten zo heet mogelijk gewassen worden. 
Als de schimmel niet weggaat, moet de stof ver-
vangen worden. Beschimmelde matrassen gooi je 
meteen weg!

Meer info? 
Neem een kijkje op www.gezondbinnenmilieu.be.

Liever geen schimmels in huis?

Recht op een verwarmingstoelage voor 2015?

Het Sociaal Verwarmingsfonds biedt steun aan wie  
zijn verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen.  
De premie geldt niet voor aardgas via aansluiting op  
het stadsdistributienet of voor propaangas en 
butaangas in gasflessen

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
Categorie 1: personen met recht op een verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invalidi-
teitsverzekering (RVV)
Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. 
huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inko-
men lager of gelijk aan euro 17 083,39 verhoogd met 
3 162,60 euro per persoon ten laste (een persoon ten 
laste is een lid van het huishouden van de gerechtigde 
met een netto jaarinkomen dat lager is dan 3 110 euro; 
zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor 
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kinderen. Er wordt daarbij rekening gehouden met 
het niet–geïndexeerd kadastraal inkomen (x3) van de 
onroerende goederen buiten de gezinswoning).

Categorie 3: personen met schuldenoverlast. Je ge-
niet een collectieve schuldenregeling of een schuld-
bemiddeling en het OCMW heeft vastgesteld dat je de 
verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Het bedrag van de toelage hangt af van de brand-
stofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe 
je behoort. De levering moet gebeurd zijn tussen 
1 januari en 31 december 2015. Voor in grote 
hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de 
toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter.
Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt 
er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 
1 500 liter brandstof. Voor in kleine hoeveelheden 
aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwar-
mingspetroleum is er een forfaitaire verwarmings-
toelage van 210 euro.

Waar en wanneer aanvragen?
Binnen de zestig dagen na de levering bij OCMW 
Oosterzele - Gootje 2 in Balegem – tel. 09 362 40 30- 
iedere voormiddag tussen 8 en 12 uur en dinsdag-
avond van 17 tot 19 uur.

Welke documenten meebrengen?
• een kopie van je identiteitskaart
• een kopie van de leveringsfactuur of –bon
• indien je in een appartementsgebouw woont: 

een attest van de eigenaar of beheerder met de 
vermelding van het aantal appartementen waarop 
de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft

• voor categorie 3: een kopie van beschikking van 
toelaatbaarheid of attest van de schuldbemidde-
laar.

Het OCMW zal rechtstreeks bij de FOD Financiën de 
nodige gegevens vragen om na te gaan of je voldoet 
aan de gestelde inkomensgrenzen. Het OCMW zal je 
contacteren wanneer extra informatie nodig zou zijn.

Meer weten? OCMW Oosterzele via 09 362 40 30 - 
gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwarmings-
fonds: 0800 90 929 - www.verwarmingsfonds.be.

De bedragen van de inkomensgrenzen vermeld in dit 
artikel gelden onder voorbehoud van een eventuele 
indexaanpassing.

De aandacht voor psychische problemen in ons 
land groeit de jongste tijd. En dat is hard nodig 
want nooit was de geestelijke nood hier zo groot. 
De pluralistische vereniging Similes is actief in 
heel Vlaanderen en bestaat al meer dan veertig jaar. 
Similes helpt gezinnen die gezinsleden hebben met 
psychische problemen. De psychisch zieke kan over 
het algemeen deskundige begeleiding krijgen, maar 
de andere gezinsleden blijven meestal in de kou 
staan.  

Voor duizenden familieleden is Similes een plaats 
waar zij altijd terecht kunnen, ongeacht hoe zij zich 
voelen. Misschien kan Similes ook voor jou een 
aantal vragen beantwoorden of een aantal van je 
bekommernissen helpen dragen. Similes bouwt in 
de regio Vlaamse Ardennen al een drietal jaar een 
plaatselijke werking uit.  Ze houden oren en ogen 
goed open voor de specifieke noden die gezinnen in 
onze regio hebben. Binnenkort komen alvast deze 
thema’s aan bod: bipolaire stoornis, psychose, …

Iedereen kan voor een bedrag van 25 euro lid wor-
den van Similes!

Meer info op http://nl.similes.be
Contactpersonen voor Similes Vlaamse Ardennen:
Françoise Viérin via tel. 054 41 51 56
Ann Artois: aartois@bwvlardennen.be
Philippe Van Den Bossche - muzeart@skynet.be
Luc De Rocker - luc.de.rocker@gmail.com

Similes Vlaamse Ardennen

Onthaalouders gezocht
OCMW Oosterzele is nog steeds op zoek naar enthousiaste onthaalouders! Heb jij interesse?  
Neem dan contact op met de dienst voor onthaalouders van het OCMW: Gootje 2 in Balegem:
• Eva Van der Biest: 09 363 88 94 - eva.vanderbiest@ocmwoosterzele.be
• Wendy Van hooland: 09 363 88 96 - wendy.vanhooland@ocmwoosterzele.be



14 www.oosterzele.be

Op zoek naar een huishoudhulp met dienstencheques?

Iedereen heeft nood aan gezelschap:  
PWA Oosterzele kan hierbij helpen!

Doe een beroep op de DienstenOnderneming Oosterzele 
(DOO) en geniet van deze voordelen:
•  via dienstencheques kan je zowel poets- als strijk-

werk laten uitvoeren
•  onze medewerkers komen bij je thuis poetsen in 

blokken van drie of vier uren, met een min. van vier 
uren om de 14 dagen

•  DOO screent zijn medewerkers zorgvuldig; ze krijgen 
een persoonlijke begeleider binnen de dienst die hen 
steeds bijstaat

•  je betaalt 9 euro per dienstencheque of per uur.  
Na belastingaftrek betaal je nog 6,3 euro per cheque 
of per uur

Wil je meer weten of wil je inschrijven? Neem contact met 
DOO, OCMW-gebouw in Gootje 2,  Balegem.  
Je kunt er iedere werkdag terecht van 8.30 tot 12 uur en 
op afspraak - tel. 09 363 76 56 - info@do-oosterzele.be -  
www.do-oosterzele.be - voorzitter Els De Turck  
via 0496 58 54 27.

Vooral tijdens de wintermaanden  hebben bejaarden 
(vooral alleenstaanden) al eens nood aan een gezellige 
babbel met een kop koffie. Het PWA Oosterzele  beseft 
dit ten volle en wil dan ook een bijdrage leveren om de 
eenzaamheid in onze gemeente te helpen doorbreken 
met het inzetten van  een seniorengezelschapsdienst. 
Het PWA beschikt over een aantal medewerkers die voor 
deze taak een opleiding gekregen hebben. 

Wat doet deze dienst zoal?
Allerlei gezelschapstaken zoals samen koffie drinken, 
wandelen, boodschappen doen en apotheek bezoek 
( in de gemeente), tv kijken, de krant lezen , muziek 
beluisteren, een babbel slaan, … 

Wie kan op deze dienst een beroep doen?
Alle in de gemeente gedomicilieerde  70-plussers, waar-
bij voorrang zal gegeven worden aan alleenstaanden. Een 
dagprestatie van minimum een uur en een maximum 
prestatie van twintig uren per maand. Je kiest zelf dag en 
uur.

Hoeveel kost deze dienst?
• categorie A - je geniet van de verhoogde tegemoet-

koming in de ziekteverzekering (te vragen aan het 
ziekenfonds): twee euro per uur voor de eerste 
tien uren per maand, voor de volgende 2,5 euro 
per uur.

• anderen: 5,95 euro per uur. In dit geval is er ook 
nog een dagelijkse verplaatsingsvergoeding te beta-
len van 1,5 euro aan de PWA-medewerker. 

De betaling gebeurt met PWA-cheques met een 
zichtwaarde van 5,95 euro, die je kan kopen in het PWA-
kantoor. Voor de gebruikers van de categorie A betaalt het 
OCMW het verschil tussen 5,95 euro en respectievelijk 2 
euro of 2,5 euro aan het PWA.

Hoe deze dienst aanvragen?
Contacteer de medewerkers van PWA in het OCMW-
gebouw: Gootje, 2 in Balegem – tel. 09 363 76 52 – alle 
voormiddagen open behalve op woensdag en ook op 
afspraak – info@pwa-oosterzele.be 
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Infoavond Vermissing van dementerende personen
Deze lezing wordt georganiseerd op dinsdag 8 decem-
ber om 19.30 uur in GC De Kluize. Gastsprekers zijn 
Alain Remue (diensthoofd cel Vermiste Personen- en 
Arnaude Bogaert (consulente sociaal team Politiezone 
Regio Rhode en Schelde)

Inschrijven bij OCMW Oosterzele - Els Gasthuys:  
09 363 88 97 - els.gasthuys@ocmwoosterzele.be

Om in aanmerking te komen voor maatschappelijke 
dienstverlening zijn er een aantal voorwaarden 
waaraan je moet voldoen:
• Verblijf in België: je moet gewoonlijk en regel-

matig in België verblijven
• Behoeftigheid: zonder OCMW hulp kan je niet 

menswaardig leven. Het OCMW beoordeelt je 
behoeftigheid individueel  en op basis van een 
sociaal onderzoek.

• Medewerking: je bent verplicht het OCMW elke 
nuttige inlichting over je situatie te bezorgen. Je 
moet het OCMW op de hoogte brengen van elk 
nieuw gegeven dat een weerslag kan hebben op 
de hulp die je krijgt. Het OCMW kan bijkomende 
voorwaarden uit de leefloonwet aan de toeken-
ning van financiële hulp verbinden.

• Werkbereidheid: je bent bereid om te werken 
tenzij dat niet lukt om medische redenen of 
om billijkheidsredenen (bv. je studeert nog of 
het OCMW wil samen met jou eerst nog andere 
problemen aanpakken).

• De verplichting om je rechten op sociale uitke-
ringen uit te putten: je moet je rechten laten gel-
den op andere uitkeringen waarvan je misschien 
kan genieten. Het OCMW gaat na of je recht hebt 
op bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, 
tegemoetkoming voor andersvaliden, ….

• Eerst de personen aanspreken die moeten in-
staan voor je onderhoud: als je minderjarig bent, 
moeten je ouders de steunaanvraag indienen 
(behalve uitzonderingsgevallen).

Hoe kan ik een beroep doen op maatschappe-
lijke dienstverlening?
De openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
(OCMW) zijn bevoegd om de maatschappelijke 
dienstverlening toe te kennen. Wanneer je ervan 
wil genieten, moet je naar het OCMW gaan en 
daar een hulpaanvraag indienen. In principe is het 
bevoegde OCMW dat van de gemeente waar je ver-

blijft. Indien dat niet het juiste OCMW is, zal je naar 
het bevoegde OCMW worden doorverwezen. Het 
OCMW heeft dertig dagen de tijd om een beslissing 
te nemen. De periode van dertig dagen loopt vanaf 
de dag van je hulpvraag. Je krijt een bewijs van je 
hulpvraag.
Daarna zal het OCMW een sociaal onderzoek 
voeren: je verblijfssituatie wordt gecontroleerd, er 
wordt nagegaan wat je inkomen is, hoe de sa-
menstelling van je gezin eruit ziet, …. Dit gebeurt 
om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van je 
situatie zodat de meest passende hulp geboden kan 
worden.
Het is daarom van belang om goed samen te wer-
ken met de maatschappelijk werker. Hij/zij zal je 
een aantal vragen stellen, maar ook jij kan zelf aan 
de maatschappelijk werker vragen stellen. Om de 
behandeling van je aanvraag te versnellen, is het 
nuttig om alle gevraagde informatie snel aan de 
maatschappelijk werker te bezorgen. Je hebt recht 
om door het OCMW gehoord te worden voor de be-
slissing wordt genomen. Als de beslissing genomen 
is, moet het OCMW je dat binnen de acht dagen 
laten weten.

Ik ga niet akkoord met de beslissing van het 
OCMW. Wat kan ik doen?
Indien je het niet eens bent met de beslissing van 
het OCMW (de maatschappelijke dienstverlening 
wordt je geweigerd, de vorm of het bedrag van deze 
hulp) kan je een beroep indienen. Je hebt hiervoor 
drie maanden de tijd vanaf de ontvangst van de 
beslissing. De brief die je informeert over de beslis-
sing deelt je mee hoe en waar je dit beroep indient. 
Het beroep is steeds gratis, zelfs wanneer je in het 
ongelijk wordt gesteld door de rechtbank.
Door een beroep in te dienen, wordt de beslissing 
niet uitgesteld.

Meer info via www.mi-is.be of bij je lokale OCMW: 
Gootje 2 in Balegem – tel. 09 362 40 30  
www.ocmwoosterzele.be

Wegwijs in maatschappelijke dienstverlening
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Eindejaar in De Kluize 

Op 1 september 2004 vond in een stadje in de Kaukasus 
een gijzelingsactie plaats waarbij meer dan 1 200 
schoolkinderen en hun ouders en leerkrachten werden 
vastgehouden door een groep gewapende terroristen. 
Wij/Zij voert twee personages op die terugblikken 
op de gijzelingsdagen. Ze doen dat met een haast 
wetenschappelijke nauwkeurigheid, in een poging om 
grip te krijgen op gebeurtenissen die uiterst complex en 
in al hun gruwel ongrijpbaar zijn.
Als een fysieke vertelling toont Wij/Zij treffend dat wat 
in de ogen van volwassenen onbevattelijk lijkt, voor 
kinderen een eigen logica heeft.

tarieven: 7,5 euro standaard, 5 euro studenten/-19/
familiekaart

Wij/zij – BRONKS 
zaterdag 5 december om 19 uur 
familie 9+

muziek - Bartje zoekt het geluk - Bart 
Herman - zondag 27 december om 15 uur

Hoewel hij het al vaak gevonden heeft, blijft Bart Herman 
het geluk zoeken in alles, in iedereen en overal. Getuige 
daarvan zijn immer optimistisch gestemde liedjes. Ook al 
gaat ie soms dood aan iemand, telkens weer komt hij tot 
leven in een song die gelooft in de kracht van de liefde: 
een melancholische ballade, een meeslepend country-
deuntje of een vurige rock-’n-roll. Als geen ander weet 
Bart Herman de liefde in al zijn aspecten te vangen in een 
eenvoudige doch immer rakende melodie, voorzien van 
een tekst die telkens weer schittert door zijn originaliteit. 
Bart Herman, een geluid apart !

tarieven: 18 euro standaard, 17 euro 60+, 16 euro 
studenten/-19 en klein abo, 15 euro groot abo



Aperitiefconcert i.s.m. CC Zoetegem  
en de Stedelijke Academie voor  
Muziek, Woord en Dans 

Muziek - Saxofoonkwartet Serrano 
zondag 10 januari 2016 om 11 uur

Het Serrano saxofoonkwartet werd opgericht door 
Pieter Delaere, Sam Huysentruyt, Koen Dewulf en 
Vincent Alpaerts. Zij studeerden allen aan het Koninklijk 
Conservatorium in Gent (School of Arts) bij Koen Maas, 
Raf Minten en Rik Vaneyghen. Als ensemble volgden ze les 
bij Kris Deprey en Filip Rathé.
In november 2011 werd het kwartet geselecteerd 
door het Koninklijk Conservatorium Gent om België te 
vertegenwoordigen op de 21ste International Music 
Competition in Milaan, waar het een mooie halve 
finaleplaats behaalde.
In 2012 verliet Vincent het kwartet en Nele Goossens 
volgde hem op. Tot op vandaag speelt Serrano nog steeds 
in deze bezetting. Sam Huysentruyt doceert saxofoon aan 
de leerlingen van de academie, filiaal Oosterzele.

tarieven: 10 euro standaard, 6 euro studenten/-19 incl. 
zondags aperitief

muziek  - Jef Neve Solo 
zaterdag 16 januari om 20 uur

Na meer dan tien jaar toeren over heel de wereldbol 
met allerlei verschillende formaties werd het stilaan tijd 
om tot de essentie te komen. Eén piano, één pianist, en 
daarmee is de kous af. Haal die muzikant weg uit zijn 
comfort zone, strip hem van zijn ritmesectie en kijk toe 
welke pure, naakte kunst er dan op het podium verschijnt.

Naast enkele eigenzinnige bewerkingen van bestaande 
songs schreef Jef gedurende meerdere jaren aan dit 
nieuwe album. Je krijgt dus een muzikale tijdreis 
voorgeschoteld, doorspekt met passende verhalen en 
anekdotes die vertellen waar een nummer is ontsproten 
zodat je mee kan wegdromen bij het horen van de songs. 

Vandaag, een jaar na de release van dit album, wordt de 
tour hernomen in Vlaanderen wegens het grote succes. 
Het album werd ondertussen uitgebracht in meer dan 
tien landen, Jef reisde het voorbije jaar van Canada tot 
Japan, van Australië tot Chili, maar de heimat roept en 
brengt hem terug op de Vlaamse podia dit najaar.

tarieven: 18 euro standaard, 17 euro 60+, 16 euro 
studenten/-19/ klein abo, 15 euro groot abo

Voor meer info en tickets
GC De Kluize: Sportstraat 3 – tel. 09 363 83 30 reservaties@oosterzele.be of via www.gcdekluize.be.
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Inschrijven: 
• Inschrijven bij www.vormingplusgent-eeklo.be 

of 09 224 22 65
• Betaal pas nadat je bent ingeschreven.
• Schrijf na inschrijving over op rekening nummer 

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

• Je inschrijving is pas definitief als je betaald 
hebt.

• Meer informatie op de  
website van Vormingplus  
of in je bibliotheek.

Voor elke tuin een geschikte kip  
(I.s.m. VELT vzw - Afdeling Land van Rhode)
Kippen zijn bijzonder nuttige dieren voor je huis en 
tuin. Ze verwerken je groente-, tuin- en keukenafval en 
zorgen bovendien voor lekkere eieren. Maar hoe houd 
je op een gezonde manier kippen en hoeveel plaats heb 
je daarvoor nodig? En welk kippenras is het meest ge-
schikt voor jouw situatie? Een antwoord op deze vragen 
- en meer - krijg je in deze informatiesessie.

Donderdagavond 18 februari 
2016 van 19.30 – 22 uur  
Begeleiding door Geert Spita-
els – 8 euro (kortings tarief:  
6 euro|4 euro)  
Code: 16037 Infosessie: Burn-out? Stap voor stap naar 

een beter evenwicht (I.s.m. CM Gezond-
heidspromotie Midden-Vlaanderen)
Een burn-out overkomt ons niet plots. Het is een proces 
waar jaren overheen gaan. Een precieze oorzaak is 
moeilijk aan te wijzen, al ligt die voor een groot deel 
in je werk. Een aantal tekenen waarschuwen je voor 
stress, zelfs in een vroeg stadium. Je kunt deze signalen 
leren herkennen en op zoek gaan naar waar voor jou 
gevaren op de loer liggen. Het is mogelijk om stap voor 
stap te werken aan je herstel.

Woensdagavond 16 maart van 20 – 22 uur  
Begeleiding door Saskia De Bondt - gratis 
Code: 16028 
Inschrijven via CM - www.cm.be/agenda - gezondheids-
promotie.mvl@cm.be - 09 267 57 35

Studeren in de bib 
Ben je student en op zoek naar een rustig studeer-

plekje? Kom tijdens de kerstvakantie in alle rust 
studeren op de zolder van de bib! Je kan gebruik 

maken van pc’s met internetverbinding of je 
eigen laptop inpluggen. Koffie en frisdrank aan 

bodemprijzen.
Natuurlijk ben je tijdens de gewone openingsuren 

ook steeds welkom om op een rustig plekje in de bib 
te studeren.

www.oosterzele.be18 www.oosterzele.be
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Digicafé

Tweede Ikebana workshop – Japanse bloemschikkunst

Wegens grote interesse plant de bib samen met 
Rosanne een tweede workshop 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. 
Rosanne wil jullie graag laten delen in de vreugde en 
voldaanheid die de ikebanist(e) ervaart bij het maken 
van composities. 
Wie al de eerste workshop volgde kan verder met de 
basisschikkingen met drie hoofdlijnen; geïnteresseer-
den die alsnog willen starten kunnen begeleid worden 
bij de basisopstellingen met twee hoofdlijnen. Boven-
dien wordt iedereen begeleid bij het maken van een 
kerstarrangement.

Begeleiding: door Rosanne Remue, meester-ikebaniste 
aan de Ikebana Ohara-school. 
Wanneer: vijf donderdagavonden: 17 december (kerst-
compositie), 18 februari, 3 en 24 maart en 21 april. De 
sessies starten telkens om 19 uur en duren 2 à 2,5 uur.

Inschrijven: via de bib. Het inschrijvingsgeld bedraagt 
euro 50.

Meebrengen: snoeischaar, laag schaaltje en bloemen-
prikker. De eerste les wordt de vegetatie voorzien door de 
lerares.

Digitaal vragenuurtje 
Elke maandagnamiddag van 15 tot 16.30 uur doet 
de bib dienst kan je in de bib terecht voor digitale 
hulp. Heb je drempelvrees voor het gebruik van een 
computer of internet, lukt het aanmaken van een 
e-mailaccount niet, loop je vast in een programma 
of heb je andere problemen of vragen, ... dan kan je 
in de bib terecht voor persoonlijke hulp.

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

Ander aanbod mediawijsheid
Sociale media
80% van de Vlamingen is actief op sociale media. 
We zetten de belangrijkste sociale media (Face-
book, Twitter, LinkedIn en Instagram) op een rijtje 
en tonen hoe je ze kunt inzetten voor jouw firma of 
vereniging. Opdracht: Je leert hoe je een goed social 
media bericht schrijft voor een sociaal netwerk 
waarop je als firma of vereniging al actief bent.

Op woensdag 2 december van 19.30 tot 22.30 uur 
Max. tien personen. Prijs: euro 25. Breng indien mo-
gelijk je laptop, tablet of smartphone mee.

Folders en flyers
Ook in deze digitale tijden zijn flyers en folders 
onmisbaar in je communicatiemix. Hoe begin je 
eraan? Welke programma’s bestaan er? En hoe vind 
je het evenwicht tussen werven en informeren? 
Opdracht: Je brengt je eigen folders en flyers mee 
en je geeft en krijgt tips om die te verbeteren.

Op woensdag 20 januari  van 19.30 tot 22.30 uur 
Max. tien personen. Prijs: euro 25. Breng indien mo-
gelijk je laptop, tablet of smartphone mee.

Bibliotheek Oosterzele – Stationsstraat 13 –  
9860 Oosterzele – tel. 09 362 81 17  
bibliotheek @oosterzele.be 
biboosterzele.blogspot.be
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Tussen 1914 en 1920 verbleven mensen uit meer 
dan zestig hedendaagse staten achter het front in de 
Westhoek. Onder hen heel wat niet-Europese volkeren. 
Wie waren zij, waar kwamen zij vandaan en wat kwamen 
zij hier doen, maar bovenal welke gevolgen had het 
inzetten van deze koloniale troepen zowel voor de 
Europese mogendheden als voor de kolonies? In deze 
causerie krijg je een vergeten maar heel belangrijk stuk 
wereldgeschiedenis te 
horen.
Dominiek Dendooven 
is wetenschappelijk 
medewerker aan het 
Ieperse In Flanders Fields 
Museum.

Inschrijven via de bib

Wenen: Wiener Musik  
(door Roland Broekaert) 
Op maandag 14 december van 14.30 tot 17 uur -  
Inschrijven niet nodig

Wiener Musik - Weense muziek: de fervente melomanen 
denken daarbij in de eerste plaats aan een reeks wereld-
beroemde componisten die de Oostenrijkse hoofdstad 
het predicaat “Wenen, hoofdstad van de muziek” hebben 
gegeven. Zij denken dan vooral aan kleppers zoals Haydn, 
Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms en Mahler. Er is 
echter ook een ander muzikaal Wenen dat nog steeds een 
internationaal publiek kan bekoren: het Wenen van de 
zang, de dans, de operette, het Wenen van het jaarlijkse 
nieuwjaarsconcert waar de familie Strauss centraal staat. 
De Weense wals mag dan het absolute visitekaartje zijn 
van de 19de-eeuwse residentiestad, tegelijk was Wenen 
een smeltkroes van diverse volkeren die eveneens in de 
muziek van de stad hun sporen hebben nagelaten. Roland 
Broekaert vertelt het muzikale verhaal van een stad en een 
rijk: een wereld die in 1918 definitief ophield te bestaan.

Prijs: 5 euro voor OKRA-leden, 6 euro voor niet-leden

Koffie+ Wereldoorlog I.  
Vijf continenten in Vlaanderen 
Op donderdag 26 november om 14 uur

Muziek, woord en dans
De Stedelijke Academie Muziek Woord Dans 
Zottegem en het filiaal Oosterzele overschrijden 
opnieuw de kaap van 1 000 leerlingen

Maar liefst 1 025 leerlingen hebben zich ingeschreven in 
de academie. Dit bevestigt de absolute waarde van het 
deeltijds kunstonderwijs in onze regio. Oosterzele en 
Zottegem mogen hier terecht fier op zijn. Van deze  
1 025 leerlingen zijn er 86 kinderen en 27 volwassenen 
dit schooljaar gestart met muzikale vorming. Ook 
de jongere kinderen in de muziekinitiatie voor 6- en 
7-jarigen schrijven massaal in. In totaal zijn er vandaag 
zo’n 750 leerlingen die muziek volgen.
Net zoals de muziekafdeling, doen ook de woord (enkel 
Zottegem) -en dansafdelingen het zeer goed. Steeds meer 
leerlingen vinden ook in deze richtingen de academie: 
108 in de woordrichting en 246 leerlingen in de 
dansrichting. In de dansrichting zijn nu ook twee nieuwe 
succesvolle opties gecreëerd: hiphop en pointes. Heel wat 
leerlingen combineren ook de verschillende artistieke 
opleidingen die onze academie aanbiedt.

Winterconcert
Op vrijdag 18 december organiseert het filiaal Oosterzele 
om 19.30 uur een feeëriek winterconcert in de dekenale 
kerk van Oosterzele. Alle leerlingen en leraren zetten hun 
beste beentje voor om van dit concert iets onvergetelijk 

te maken. Op het repertoire staan traditionele liederen 
en originele composities. Ideaal om het muziek- en 
danstalent uit Oosterzele aan het werk te zien. Na het 
concert wordt je een drankje aangeboden. Van harte 
welkom!

Kaarten: 6 euro, -12 jaar: gratis, mits reservatie 
De kaarten zijn te verkrijgen via de leraren van het filiaal 
Oosterzele of op het secretariaat van het filiaal op dins-
dagavond tussen 17 en 20.30 uur. 

t ickets  €6 	


welkom vanaf  19:00 	


reser vat ie : in fo@samwdzottegem.be 	


www.samwdzottegem.be

WINTERCONCERT
F I L I A A L  O O S T E R Z E L E  P R E S E N T E E R T

door de leer l ingen dans en muziek 	


dekenale kerk, Oosterzele , Dorp 8 	


na de voorste l l ing wordt een drankje aangeboden

V R I J DA G  1 8 - 1 2 - 2 0 1 5 , 1 9 : 3 0



 

 donderdag 26 november om 20 uur: de satin 
swingers met een repertoire uit de jaren ‘20,’30 & 40 
– Berg 30 Balegem – Meer info bij Jaak Vermeulen via 
09 360 39 25 of theater.leenpersijn@telenet.be- leden 
betalen 10 euro, niet-leden 15 euro

 vrijdag 27 november om 19.30 uur: sauna-avond in 
De Waterhoeve – Meer info bij Irene De Leener – 
irene.de.leener@hotmail.com – 25 euro of 20 euro  
met Femmapas

 vrijdag 27 november om 20 uur: Overleven met de 
dood: de vergeten genocide door Maria Bumatese 
en Peter Verlinden in OC De Ganck in Moortsele 
– Meer info bij Etienne Gevaert via 0472 75 20 27 
– 8 euro of 6 euro voor houders van Davidsfonds 
Cultuurkaart

 zaterdag 28 november om 20 uur: bluesoptreden 
Squeezy scramble in parochiezaal Gijzenzele – door 
MVC Oosterzele

 zaterdag 28 november om 18.30 uur: koers op 
rollen t.v.v. Abajaa! (vzw die vrijetijdsactiviteiten voor 
personen met een verstandelijke handicap organiseert) 
door WTC Velzeke Sportief in het parochiaal centrum 
van Balegem

 zaterdag 28 en zondag 29 november: blijspel 
‘b&b Stille rust’ door toneelvereniging Sint Martinus 
Balegem in zaal De Kring in Balegem

 dinsdag 1 december om 20 uur: lezing rituelen 
door Walter Weyns in de bib van Destelbergen 
(Dendermondsesteenweg 420) - meer info via 
erfgoedcelviersprong.be - vooraf inschrijven aan te 
raden via info@4sprong.be of 09 363 88 51

 dinsdagen 1 en 8 december om 20 uur in sporthal  
De Kluize: energetics (les 9 en 10) – meer info bij  
Lieve Clinckspoor via 09 362 76 48

 van dinsdag 1 december t.e.m. 15 januari 2016: 
eindejaarsactie bij tientallen GRLE leden/ handelaars/
horecazaken en met een prijzenpot van tientallen 
waardebonnen van 25 euro en drie hoofdprijzen van 
100 euro – www.grle.be 

 woensdag 2 december om 19.15 uur: kookles 
kerstmis door KVLV Gijzenzele in het parochiezaaltje 
van Gijzenzele (Kerkstraat 2) – Meer info via 
kvlvgijzenzele@gmail.com – 5 euro voor KVLV-leden en 
7 euro voor niet-leden

 donderdag 3 december van 19.30 tot 22.30 uur: 
Proeven van biobieren met Sam van der Straeten in 
OC Grotenberge (Grotenbergestraat 162, Zottegem) - 
http://beweegt.velt.be/landvanrhode/1138/kalender

  zaterdag 5 december om 19.30 uur: spelavond 
special van De Strateeg in zaal De Ganck (Erfgoedhuis 
Moortsele) -1,5 euro -meer info via eline@destrateeg.be

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

  maandag 7 december om 14 uur: film Miracle on 
34th street in GC De Kluize – seniorenraad – 4 euro - 
meer info: Jos Storms via 09 222 59 57

  dinsdag 8 december om 14 uur: quiz, kaarten en 
gezelschapspelen bij KVG Gijzenzele – parochiezaal 
Gijzenzele – meer info bij Lieve De Prest via  
09 362 94 17

  vrijdag 11 december van 15 tot 22 uur: kerstmarkt 
in WZC De Zilverlinde (Dreef 2) – gratis toegang – meer 
info: ergo@zilverlinde.be

  zaterdag 12 december vanaf 14.30 uur en zondag 
13 december vanaf 10.30 uur: kerstmarkt op de 
Markt van Scheldewindeke – samenwerking tussen 
Gemeente Oosterzele, GRLE, Feestcomité, Unizo Land 
van Rhode

  zondag 13 december om 14 uur: kerstfeest KVLV 
Scheldewindeke met gastspreker Zr. Jeanne De Vos. 
Meer info bij Annie Marijsse op tel. 09 362 55 58

 woensdag 16 december: lezing met proeverij de 
wondere wereld van vis en vissers door Wilfried 
Moeyaert in GC De Kluize. Reserveren voor 7 december 
via blondeel.bombeke@telenet.be

  donderdag 17 december om 19.30 uur: 
groendecoratie feesten tussen bloemen in De Rots 
(Markt, Scheldewindeke) – meer info bij Els Cornelis 
via 09 362 97 48 - www.kvlv-scheldewindeke.be

  donderdag 17 december: kerstevocatie met 
muzikale omlijsting door Arte Cantare in Caipirinha in 
Merelbeke – NEOS - Raoul-vandaele@telenet.be

  vrijdag 18 december om 13.30 en 19 uur: culinair 
feestmenu in De Rots met KVLV Scheldewindeke – 
meer info bij Els Pijnaert via 09 324 66 17 - www.kvlv-
scheldewindeke.be

 vrijdag 18 december: kerstevocatie met winterbbq 
van Femma op de parking aan de Ankerkerk in 
Oosterzele – Meer info via monique_roels@hotmail.com

  dinsdag 22 december: kerstfeest bij KVG Gijzenzele 
– parochiezaal Gijzenzele – meer info bij Lieve De Prest 
via 09 362 94 17

Activiteitenkalender oosterzele actief

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

21



22 www.oosterzele.be

 

  dinsdag 22 december om 19.15 uur: 
bloemschikken kerstmis door KVLV Gijzenzele in het 
parochiezaaltje van Gijzenzele (Kerkstraat 2) – Meer 
info via kvlvgijzenzele@gmail.com – 3 euro + kostprijs 
bloemen

 zondagen 27 december, 24 januari , 28 februari 
en 27 maart om 13.30 uur: spelnamiddag van De 
Strateeg in Het IJzeren Hekken in Landskouter –  
1,5 euro - meer info via eline@destrateeg.be

 vanaf dinsdag 5 januari 2016: nieuwe reeks 
energetics om 20 uur in sporthal De Kluize door KVLV 
– meer info bij Lieve Clinckspoor via 09 362 76 48

 vrijdag 8 januari van 16.30 tot 19.30 uur: 
bloedinzameling in GILO Oosterzele –  
meer info: http://oosterzele.rodekruis.be - 
chrismonique1@telenet.be

 woensdag 13 januari van 8 tot 15 uur: 
woensdagwandeling met vertrek aan ’t schoolke 
(Biezen 2 in Kwatrecht) - WSV Land van Rhode –  
1,5 euro – meer info: www.landvanrhode.be -  
erik-lievens@skynet.be

 zaterdag 16 januari om 18.30 uur: misviering 
t.g.v. de start van het nieuwe werkjaar in de kerk 
van Scheldewindeke – KVLV, Ziekenzorg en fanfare 
Scheldewindeke – meer info bij Mia De Duytsche via  
09 362 82 70

 zondag 17 januari om 13 uur: Sint-Ceciliaviering 
van KMV Voor God en Vlaanderland in Agathea – meer 
info via kmv.scheldewindeke@gmail.com

 woensdag 20 januari om 19.30 uur: jaaropener 
Samen op naar een merk met vaart - door KVLV 
Gijzenzele in het parochiezaaltje van Gijzenzele 
(Kerkstraat 2) – Meer info via kvlvgijzenzele@gmail.
com

 donderdag 21 januari om 19.30 uur: kookworkshop 
gezonde tussendoortjes en dessertjes (voor jongeren) 
in De Rots – KVLV Scheldewindeke – meer info bij 
Juliette Van De Sijpe via 09 362 78 12-  
www.kvlvscheldewindeke.be

 donderdag 21 januari: nieuwjaarsviering NEOS  
in De Zilverreiger – meer info: Henri.serlippens@
telenet.be

 zondag 24 januari vanaf 9 uur: toast literair – ontbijt 
& lezing door Bob Van Laerhoven met pluimuitreiking 
Junior Journalistwedstrijd in de bibliotheek - Meer info 
bij Etienne Gevaert via 0472 75 20 27 – 8 euro of 6 euro 
voor houders van Davidsfonds Cultuurkaart

 dinsdag 26 januari om 14 uur: pannenkoekenbak, 
kaarten en gezelschapspelen bij KVG Gijzenzele – 
parochiezaal Gijzenzele – meer info bij Lieve De Prest 
via 09 362 94 17

 donderdag 28 januari om 20 uur: Capricci in 
musica door Aquil’Altera – Berg 30 in Balegem – Meer 
info bij Jaak Vermeulen via 09 360 39 25 of theater.
leenpersijn@telenet.be- leden betalen 10 euro, niet-
leden 15 euro

 donderdag 28 januari van 19.30 tot 22.30 uur: 
verrassende resultaten met kleurpotloden in De Rots 
– KVLV Scheldewindeke – meer info bij Mia De Duytsche 
via 09 362 82 70 – www.kvlvscheldewindeke.be

 iedere zondag om 9.30 uur: nordic walking 
met KVLV Scheldewindeke – vertrek op Markt 
Scheldewindeke – meer info bij Nicole De Bacquer via 
09 362 71 86

 iedere eerste en derde woensdag van de maand 
van 15 tot 17 uur: breisalon in de bib. Meer info bij 
Juliette Van De Sijpe via 09 362 78 12

 iedere tweede donderdag van de maand om 14 uur: 
wandeling vanaf Markt Scheldewindeke – NEOS – 
meer info: Guido.vervust@telenet.be
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Contacteer ons

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

burgemeester Johan Van Durme
Algemeen beleid - Politie - Burgerlijke Stand & 
Bevolking - Personeel - Lokale economie - Toerisme
tel. 09 362 00 10 - 0477 62 00 99 
johanvandurme@skynet.be
spreekuur in het gemeentehuis:  
maandag van 19 tot 20.30 uur,  
woensdag van 9.30 tot 10.30 uur  
of na telefonische afspraak

schepen Christ Meuleman
Openbare werken - Energiebeleid &  
Nutsvoorzieningen - Mobiliteit & Verkeer
tel. 0497 48 08 51 
christ.meuleman@skynet.be
spreekuur in het gemeentehuis:  
maandag van 18.30 tot 20 uur

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

schepen Wilfried Verspeeten
Openbaar groen, Kerkhoven, Feestelijkheden 
& Markten, Sport
tel. 0497 94 53 98
wilfried.verspeeten@hotmail.com
spreekuur in het gemeentehuis:  
maandag van 18 tot 20 uur

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

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

schepen /ocmw-voorzitter Els De Turck
OCMW
schepenbevoegdheden: Ruimtelijke ordening, 
Stedenbouw, Milieuvergunning, Huisvesting, 
Land- en tuinbouw
tel. 0496 58 54 27 
de.turck.els@telenet.be
spreekuur in het gemeentehuis:  
maandag van 18 tot 20 uur of op afspraak

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

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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