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De Ronde
van Vlaanderen
trekt door Oostkamp
>> Oproep naar verenigingen voor randactiviteiten
Op zondag 6 april vindt de 98e Ronde van Vlaanderen
plaats. De start vindt plaats in Brugge om 10.15 uur.
Daarna trekt deze wielerklassieker door onze
gemeente, langs de Gaston Roelandtsstraat,
Brugsestraat, Kortrijksestraat, omstreeks 10.30 uur.
Iedereen die naar aanleiding van dit evenement een
activiteit wenst te organiseren langs het parcours moet
hiervoor een aanvraag doen bij de burgemeester.
Deze aanvragen moeten gebeuren vóór 6 februari. Het
formulier vindt u op www.oostkamp.be/e-loket.

Openingsuren loketten OostCampus
• Onthaal:

van maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, op woensdag tot 19 uur
(afhalen nieuwe identiteitskaart, rijbewijs, meldingen
wegen, groen, milieu, verkeer, tickets vrije tijd,
afvalzakken).
• De loketten vrije tijd, burgerzaken, wonen & omgeving
en welzijn (OCMW): van maandag t.e.m. vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 13.30 tot 19 uur.

tijd (sport, cultuur, jeugd, toerisme)
• Burgerzaken
• Publieke Ruimte (wegen, groen en mobiliteit)
• Milieu
• Lokale Economie en Landbouw
• Ruimtelijke Ordening
• OCMW/Sociale dienst
• Archief
• Riderfort
• Zorgsite Ter Luchte
• Containerpark Siemenslaan
• Containerpark Ruddervoorde
• Bibliotheek-infopunt Beukenpark
• Zwembad De Valkaart (kassa)
• Secretariaat
• Technische Ondersteuning
• Communicatie
• ICT
• Personeel
• Financieel Beheer

Wist u dat
uw woning een officieel huisnummerplaatje moet hebben? U gaf massaal
gevolg aan onze oproep in De Merel november
2013. Bedankt hiervoor.
Wie nog geen officieel huisnummerplaatje heeft,
kan er gratis een afhalen in het loket Burgerzaken in
OostCampus (loket 2). In noodgevallen vindt de
brandweer, de politie of de dienst 100 uw woning snel
en gemakkelijk.

Colofon

Inhoud

De Merel is een maandelijks magazine van het gemeentebestuur,
samengesteld en eindredactie door Luc Vanparys en dienst
Communicatie. 44ste jaargang, februari 2014

nieuws
milieu
veiligheid
groen
begraafplaatsen
activiteiten
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jubilarissen - burgerzaken
bib & sport
jeugd
straatambassadeurs
terugblik

Beelden: Jos Deforche - gemeentelijke en OCMW-diensten Kurt Gielen - Romain Hallaert - Piet Himpens - Marjolein Janssens Morguefile.com - Simon Mouton - Net.werk! - Noord-Zuidraad Regionaal Landschap Houtland - Ronde van Vlaanderen Shutterstock.com - Geert Stubbe - Johannes Van de Voorde Aude Van Vijnckt - Lies Vandenberghe - Michel Vanneuville Tim en Sofie Van Poucke-De Leersnyder - WVI
Lay-out en druk: Gevaert Druk, Ruddervoorde
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier met Blauwe Engel label
Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Luc Vanparys, Oostkamp
Info: dienst Communicatie | OostCampus, Siemenslaan 1,
8020 Oostkamp|tel 050 819 820|communicatie@oostkamp.be
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Containerpark
Zowel de vervuiler als de gemeente betalen voor
afvalverwerking. De vorige jaren legde de gemeente
jaarlijks 500.000 euro bij. In de geest van het principe
‘de vervuiler betaalt (meer)’, opgelegd door
Vlaanderen, doet de gemeente een aantal
tariefaanpassingen. Desondanks blijft de jaarlijkse
gemeentelijke bijdrage nog steeds 250.000 euro.

Wat is en blijft gratis?
U moet niet voor alles betalen. Een heleboel fracties
kunt u nog steeds gratis aanbrengen, zoals glas, papier,
karton, PMD, oude metalen, afgedankte kledij en
textiel, kringloopgoederen, batterijen, TL-lampen, klein
gevaarlijk afval, afvalolie, frituurolie/vet, piepschuim,
hard plastiek, plasticfolie, autobanden (beperkt),
afgedankte elektronische en elektrische apparaten.

Wat met uw tuinafval?
De dagelijkse gratis aanbreng van 2 tuinafvalzakken
op het containerpark kan niet meer. Tuinafval is
voortaan te betalen. Maar er zijn heel wat
alternatieven.
wist u dat...
• Er zijn 20 huis-aan-huis groenophalingen per jaar.
Oostkamp als een van de weinige Vlaamse gemeenten
• Doe aan kringlooptuinieren.
van onze grootte 2 containerparken heeft?
• Composteer en verwerk zo zelf een flink pak
Het gratis aanbrengen van afvalsoorten blijft mogelijk op
tuin- en keukenafval.
de 2 containerparken.
• Inspiratie nodig? Bezoek de demotuin in het
containerpark.

info

OostCampus | wonen & omgeving (loket 4) | tel 050 819 860 | milieu@oostkamp.be

Neen tegen hondenpoep
Hondenpoep is vervelend. Daarom start de gemeente een campagne tegen
hondenpoep. De medewerkers van de groendienst plaatsen borden in probleemzones.
De borden staan nu in de wijk Nieuwenhove.

U kan helpen.
• Bent

u een hondenbaasje? Neem, zoals verplicht, zakjes mee als u met uw hond gaat
wandelen. Kuis de hondenpoep op en neem het zakje mee naar huis.
• Heeft u last van hondenpoep in uw straat? Op www.oostkamp.be/hondenpoep vindt
u affiches om aan uw raam of deur te hangen.

Bedankt aan ieder baasje dat nu al
zijn steentje bijdraagt om de straten en
groenzones proper te houden.

info

OostCampus | wonen & omgeving (loket 4) | tel 050 819 880 | groen@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel februari 2014 •

3

en &
won ving
e
omg

Diefstalpreventie:
vrijwilligers gezocht
De politiezone Het Houtsche zoekt vrijwilligers om de
inwoners te informeren over goede beveiligingsmaatregelen voor hun woning.
Als vrijwilliger volgt u gratis de opleiding diefstalpreventieadviseur aan de West-Vlaamse politieschool. Na de
opleiding gaat u bij inwoners op huisbezoek en
bekijkt u de zwakke en inbraakgevoelige punten van
de woning. U staat soms op een preventiestand op
een beurs of bijeenkomst. U adviseert de bewoners
over de mogelijkheid om beter te beveiligen.

Wie zoeken wij?
• U wil zich belangeloos inzetten. U wil meehelpen aan
een veilige maatschappij.
• U hebt interesse voor inbraakpreventie.
• U kan zich af en toe tijdens de dag en ’s avonds vrij
maken.
• U bent bereid de opleiding diefstalpreventieadviseur
te volgen.
• Verder bent u minstens 18 jaar en hebt u een blanco
strafblad.
Beantwoordt u aan dit profiel? Dan bent u de persoon
die wij zoeken om met ons samen te werken.
Meer info: rudi.vanlerberghe@hethoutsche.be

Geen gezever
>> gebruik het juiste noodnummer
In België
101: politie
112: brandweer en ziekenwagen
Het nummer 100 wordt niet meer
gebruikt.
In het buitenland
112: 1 nummer voor politie,
brandweer en ziekenwagen

info

TIP Voor u de noodcentrale belt, probeer het
volgende te weten te komen:
• de juiste locatie
• het soort ongeval
• of er gewonden zijn

Veiligheidsgebouw| Siemenslaan 6 | tel 050 820 800 | politie@hethoutsche.be

4 • oostkamp.be • deMerel februari 2014
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Begin december 2013 plantte de groendienst 75
nieuwe bomen langs de Rustoorddreef (= voet- en
fietsweg tussen Boudewijnlaan en Azaleastraat). Als
boomsoort is de Veldesdoorn (Acer campestre
‘Elsrijk’) aangeplant. Dit is een middelgrote boom
met een smalle kegelvormige kroon. De kleine
geelgroene bloemen worden druk bezocht door

won
omg en &
evin
g

bijen. Met deze aanplanting wil de gemeente de
achteruitgaande bijenpopulatie een duwtje in de
rug geven.
In het voorjaar plaatst de gemeente nog 5 zitbanken
langs het fiets- en wandelpad. Hiermee wordt de
heraanleg van de Rustoorddreef volledig afgerond.

De knotploeg van het Houtland
>> zagen voor landschapsbehoud
Knotwilgen zijn waardevolle landschapsbomen die grachten
en perceelsgrenzen markeren en erg gastvrij zijn voor dieren.
Om de zes, zeven jaar moeten deze bomen geknot worden.
Vroeger was regelmatig knotten geen probleem. Wilgenhout
was gewild. Meer en meer mensen hebben het hout niet
langer nodig en de knotbomen dreigen te verdwijnen uit ons
landschap.
De Houtlandse knotploeg brengt een oplossing.
Wie knotwilgen en/of houtkanten heeft en ze niet langer
kan knotten, kan een beroep doen op de Houtlandse
knotploeg. De spijlen moeten wel tenminste vijf à zes jaar
of ouder zijn.
Meer info: Regionaal Landschap Houtland, tel 050 407 021,
dieter.willems@west-vlaanderen.be, www.rlhoutland.be

info

OostCampus | wonen & omgeving (loket 4) | tel 050 819 880 | groen@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel februari 2014 •
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Begraafplaatsen worden
begraafparken
>> nieuwe regels rond groenaanplantingen
Deze regels passen in de nieuwe visie van de gemeente
om haar begraafplaatsen om te vormen naar sobere,
groene en onderhoudsvriendelijke begraafparken.
Hierbij worden maatregelen genomen om ook
bestaande beplantingen buiten de concessieoppervlakte, zoals voortuintjes, op termijn te verwijderen.
De nabestaanden van graven waar dit het geval is,
worden hierover persoonlijk gecontacteerd.

In het nieuw reglement zijn regels opgenomen over
beplantingen en verhardingen op en rond graven:
• Aanleggen van voortuintjes is niet toegelaten.
• Beplantingen, bloempotten, bloemstukken en
gedenktekens zijn enkel toegelaten binnen de
oppervlakte van de concessie of op de daarvoor
speciaal voorziene verhardingszone.
• Rond de graven mogen geen omheiningen en
afsluitingen geplaatst worden.
• Het is niet toegelaten tussen de graven keien, kiezels
of andere bedekkende materialen aan te brengen.

Zorg mee voor een mooie begraafplaats
• Plaats

bloemen, kronen, bloemstukken en gedenktekens binnen de
concessie-oppervlakte of op de daarvoor voorziene verhardingszone.
• Zorg dat de bloemen, kronen en bloemstukken steeds onderhouden
worden.
• Verwijder verkleurde en afgestorven bloemen, kronen en
bloemstukken.
• Verwijder beplantingen die zich buiten de concessie-oppervlakte
bevinden.
• Voorzie geen beplantingen, zoals een voortuintje, rond het graf.

Bedankt aan iedereen die hier nu al rekening
mee houdt.

info

OostCampus | wonen & omgeving (loket 4) | tel 050 819 880 | groen@oostkamp.be
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Nieuw reglement
begraafplaatsen
Op 19 december 2013 keurde de Gemeenteraad een
nieuw reglement over de begraafplaatsen goed. Dit is
gekoppeld aan nieuwe tarieven voor de concessies,
de begravingen in niet-vergunde grond en de
uitstrooiing van as op de strooiweide. De nieuwe regels
zijn van toepassing sinds 1 januari 2014.

Belangrijkste accenten
•U

kan de begraafplaatsen voortaan dagelijks
bezoeken van 8 uur tot zonsondergang.
• Naast de al bestaande begraafvormen (zandgraf,
grafkelder, urnenkelder, urnennis, asverstrooiing)
bestaat nu ook de mogelijkheid een asurn te
begraven in volle grond (urnenzandgraf).
• Nieuwe concessies worden enkel nog verleend voor
25 jaar. Verlengingen zijn mogelijk voor de duur van
10 jaar of 25 jaar.
Voor een levenloos geboren kind of kinderen jonger
dan 12 jaar in een kindergraf met concessie, geldt
een concessie van 50 jaar aan het tarief voor 25 jaar.
• De concessietarieven zijn geactualiseerd en sluiten nu
meer aan bij de reële kostprijs. Sommige tarieven
gingen hierdoor omhoog, andere tarieven zakten.
• Er zijn tarieven in het reglement opgenomen voor het
bijzetten van een urne bij een kist en voor ontgraving
van stoffelijke overschotten.
• Nieuwe naamplaatjes op de herdenkingszuil bij de
strooiweides blijven 25 jaar hangen. U kan voortaan
een verlenging van 10 of 25 jaar aanvragen.

info

• Wie

meer dan 40 jaar in de gemeente woonde, wordt
voor de berekening van de concessies ook als
inwoner beschouwd.
• Er zijn nieuwe regels van toepassing rond het zelf
aanleggen van voortuintjes en het plaatsen van
beplanting of versiering bij de graven. (zie pg 6)

Wilsverklaring
euthanasie
De wet laat toe dat u een wilsverklaring opstelt om
euthanasie te laten uitvoeren voor het geval u in een
onomkeerbare coma terechtkomt. Deze mogelijkheid
is er enkel voor wie niet meer bij bewustzijn kan komen
en dus niet voor onomkeerbare verwardheid bij
hersentumoren of dementie. De aanvraagformulieren
voor de voorafgaande wilsverklaring euthanasie en
een brochure met meer informatie zijn verkrijgbaar bij
de dienst Burgerzaken.

OostCampus | burgerzaken (loket 2) | tel 050 819 890 | burgerzaken@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel februari 2014 •
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Brugge bezet in 1914-1918 en de Grote
Oorlog, van Sarajevo tot Versailles
Wo 5/2 | 14 uur | Riderfort | Org.:
CM Ziekenzorg Ruddervoorde |
josee.vandenberghe@skynet.be

Open repetitiedag
Za 1/2 | 13.30 uur | centrum
Oostkamp | Org.: Koninklijke Harmonie
Vrij en Blij | tel 0475 662 296 |
marioherssens@gmail.com |
www.vrijenblijoostkamp.blogspot.com
Feestvergadering
Za 1/2 | 18.30 uur | ‘t Boldershof,
Schooldreef | Org.: Pasar Oostkamp |
tel 0496 075 631 |
freddy.van.eeghem@telenet.be |
www.pasar.be
Nieuwjaarsreceptie
Zo 2/2 | 11 uur | De Wieke | Org.:
Vrijzinnig Centrum De Molensteen vzw
i.s.m. HVV/OVM-Oostkamp | tel 0476
902 957 | info@vrijzinnigoostkamp.be |
www.vrijzinnigoostkamp.be
Hobbynamiddag, start reeks
Ma 3/2 | 13.30 uur | CM | Org.:
Femma Oostkamp | tel 050 823 547 |
deleyerita@gmail.com
Kaart- en spelnamiddag
Ma 3/2 | 14 uur | De Valkaart |
Org.: Neos Oostkamp | tel 050 824 705 |
gilbert.deschepper@scarlet.be
De Balkan is springlevend | reisverslag
Di 4/2 | 20 uur | Café ‘t Bluverke,
Rapaertstraat 11 | Org.: Ronny
Verrewaere t.v.v. Natuurpunt |
tel 050 280 441
Laat uw fiets graveren
Wo 5/2 | 13 uur | OostCampus,
poort 1 | Org.: gemeente Oostkamp |
tel 050 819 880 |
mobiliteit@oostkamp.be |
www.oostkamp.be

Zambezia, de verborgen vogelstad |
kinderfilm
Wo 5/2 | 14 uur | De Valkaart |
Org.: gemeente Oostkamp | tel
050 819 900 | vrijetijd@oostkamp.be |
www.oostkamp.be

Oriëntaals dansen, start reeks
Do 6/2 | 20.15 uur | Nieuwvliet |
Org.: Femma Oostkamp | tel 0472 584
429 | liesbeth.gellinck@skynet.be
Het kruis van ‘n coin perdu door Flor
Barbry’s Volkstoneel
Vr 7/2 | 20 uur | De Valkaart | Org.:
Femma Oostkamp | tel 050 823 549 |
etienne.vanderhaegen@skynet.be
Weekend rond persoonlijk leiderschap
Za 8/2 | 13.30 | A. Rodenbachstraat
13 | Org.: Centrum voor Levenskunst
vzw | tel 0486 208 808 |
www.sophroi.be
Valentijnstocht in RuddervoordeBaliebrugge
Zo 9/2 | 7.30 uur | d’Oude Kerke,
Baliebrugge | Org.: Godelievestappers
Ruddervoorde | tel 0473 787 716 |
info@godelievestappers.be |
www.godelievestappers.be
Voetproblematiek | voordracht
Di 11/2 | 14 uur | De Zwaan | Org.:
LBG Groot-Oostkamp | tel 0499 712 699 |
christ.degrande1@telenet.be

Het bakken van zuurdesembrood |
workshop
Do 13/2 en do 20/2 | 19.30 uur |
Bio-boerderij De Zaaier, Korte
Akkerstraat 2 | Org.: VELT Oostkamp |
tel 050 824 767 | www.velt.be/oostkamp
Petrus en den Doodendraad |
Het Gevolg (uitverkocht)
Do 13/2 | 20.15 uur | De Valkaart |
Org.: gemeente Oostkamp | tel 050
819 900 | vrijetijd@oostkamp.be |
www.oostkamp.be

Kiemkwis

Vr 14/2 | 19 uur | VBS De Kiem,
Torhoutsestraat | Org.: Oudercomité
VBS De Kiem | oc@ruddervoorde.be
China, een reis door het Rijk van het
Midden | diavoorstelling
Vr 14/2 | 20 uur | De Valkaart |
Org.: Pasar Oostkamp | tel 0496 075 631 |
freddy.van.eeghem@telenet.be |
www.pasar.be
Vrouwen in de Groote Oorlog |
voordracht
Ma 17/2 | 14 uur | De Valkaart |
Org.: Neos Oostkamp | tel 050 824 705 |
gilbert.deschepper@scarlet.be
PC+ atelier, Seniornet Vlaanderen
Ma 17/2 | 14 uur | D’ Oude
Gemeenteschool, Ruddervoorde |
Org.: Seniornet Vlaanderen Oostkamp |
tel 050 819 900 | vrijetijd@oostkamp.be |
www.oostkamp.be

Creatieve namidag
Di 11/2 | 14 uur | CM | Org.: CM
Ziekenzorg Oostkamp | tel 050 824 767 |
jonckheere.marina@skynet.be
Wandelen
Do 13/2 | 14 uur | parking De Valkaart
bij ‘t Bloemenhuisje | Org.: OKRA
Oostkamp-Hertsberge | tel 050 823 678 |
herman.van.leeuwe@skynet.be
Kookles

Do 13/2 | 14 uur | Riderfort | Org.:
KVLV Ruddervoorde | tel 0494 236 946

Gelaatsverzorging en lichte
maquillage
Ma 17/2 | 19.30 uur | CM | Org.:
Femma Oostkamp | tel 050 823 547 |
deleyerita@gmail.com
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Klassiekers | kookles
Di 18/2 | 19.30 uur | Nieuwvliet |
Org.: KVLV Oostkamp | tel 0473 944 375 |
miekegregoire@skynet.be

Brunch

De moeder van alle verkiezingen |
voordracht
Do 20/2 | 20 uur | De Valkaart |
Org.: Vrijzinnig Centrum De Molensteen
vzw i.s.m. HVV/OVM-Oostkamp |
tel 0476 902 957 |
info@vrijzinnigoostkamp.be |
www.vrijzinnigoostkamp.be

Blijf bij mij. Hoe we in relaties
strijden voor macht en intimiteit |
voordracht
Ma 24/2 | 19.30 uur | De Valkaart |
Org.: Tele-Onthaal | tel 050 373 726 |
west-vlaanderen@tele-onthaal.be

Genetica | voordracht door prof
Cassiman
Vr 21/2 | 20 uur | Riderfort |
Org.: Davidsfonds RuddervoordeWaardamme |
reserveren@davidsfonds-RW.be
Schimmenspel rond licht en donker |
kinderanimatie
Za 22/2 | 14 uur | Gemeenteschool
Waardamme | Org.: Gezinsbond
Waardamme | tel 050 279 253 |
het.nieuwe.interieur@telenet.be |
www.gezinsbond.be
Valentijnsdropping
Za 22/2 | 18.30 uur |
Café Burgerwelzijn, St. Elooisstraat |
Org.: Gezinsbond Ruddervoorde |
carine.couffez@belgacom.net |
www.gezinsbond.be/Ruddervoorde
Wanneer gaan we nog eens bowlen? |
Bart Cannaerts (uitverkocht)
Za 22/2 | 20.15 uur | De Valkaart |
Org.: gemeente Oostkamp | tel
050 819 900 | vrijetijd@oostkamp.be |
www.oostkamp.be

Zo 23/2 | 10.30 uur | De Valkaart |
Org.: KVLV Oostkamp | tel 0473 944
375 | miekegregoire@skynet.be

Marina | film
Di 25/2 | 14 uur | Kinepolis Brugge
| Org.: LBG Groot-Oostkamp |
tel 0499 712 699 |
christ.degrande1@telenet.be
Ziekenzorg Oostkamp verbroedert
met RVT St.-Jozef
Di 25/2 | 14 uur | RVT St.-Jozef |
Org.: CM Ziekenzorg Oostkamp |
tel 050 824 767 |
jonckheere.marina@skynet.be

uw activiteiten
in de merel
>> de spelregels op een rij
• Activiteiten

van maart geeft u in
voor 10 februari op
www.oostkamp.be.
• Gebruik hiervoor uw paswoord en
login.
• Paswoord vergeten? Neem contact
op met dienst Communicatie,
tel 050 819 820,
communicatie@oostkamp.be.
• Uw activiteit is toegankelijk voor
iedereen.
• Indien ook rolstoelgebruikers kunnen
deelnemen aan de activiteit,
vermeldt u dit expliciet bij meer info.
• Enkel eenmalige activiteiten en de
start van een reeks worden
opgenomen.

Koolstofmonoxide, een stille doder? |
voordracht
Wo 26/2 | 14 uur | Riderfort |
Org.: CM Ziekenzorg Ruddervoorde |
josee.vandenberghe@skynet.be
Kaas- en wijnavond
Vr 28/2 | 19.30 uur | De Gilde |
Org.: MV Melantho-Munckhove |
tel 0496 086 745 |
timgovaert@hotmail.com

bloedinzamelingen
Wo 5/2 | 16 uur |
K.Boudewijnschool, Oostkamp

Ma 10/2 | 16 uur | Zuidleie,
Moerbrugge
Org.: Rode Kruis Oostkamp |
tel 0486 890 455 |
bloed@oostkamp.rodekruis.be |
www.oostkamp.rodekruis.be

Gemeentelijke
e-nieuwsbrief
>> schrijf u in
Elke week ontvangen meer dan
1.200 abonnees de elektronische
nieuwsbrief van de gemeente in
hun mailbox. Ook geïnteresseerd
om de laatste weetjes van de
gemeente en het OCMW te
ontvangen?
Schrijf u in op onze e-nieuwsbrief via
www.oostkamp.be/nieuwsbrief.

Rock Ter Mote
Za 22/2 | 21 uur | De Wara |
Org.: FC Ter Mote | tel 050 704 616 |
fc.termote@gmail.com |
www.fctermote.be
Gluren bij de Buren
Zo 23/2 | 10 uur | zaal
‘t Bulscampvelt, Hertsberge | Org.:
Millenniumwerkgroep Hertsberge |
magda.vandycke@telenet.be
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Hulp aan
weeshuis
Ebenezer (Kenia)
werpt vruchten af
Al drie jaar ijvert de Brugse vzw Kitanda voor betere
leefomstandigheden voor de kinderen van het
Ebenezer Life Center in Ahero, Kenia. Ebenezer is een
leefgemeenschap voor ongeveer 700 kinderen,
van wie er 400 verblijven in het gelijknamige
weeshuis. Het centrum bevat ook scholen, een
weduwenproject en opvang voor straatkinderen.
Drie jaar geleden was de situatie er echt schrijnend.
Er was geen drinkwater en er waren onvoldoende
en gevaarlijke elektriciteitsvoorzieningen.
Voor een dergelijk project zijn vele handen,
De ervaringen van Jos en meer informatie
kennis en vele middelen nodig. Kitanda krijgt
van het project vindt u op
steun van verschillende overheden waaronder
www.oostkamp.be/indewereld
gemeente Oostkamp, bedrijven, scholen,
organisaties en particulieren.
Op vraag van vzw Kitanda, ging Jos Deforche
uit Oostkamp ter plaatse om de werken in het
weeshuis te coördineren. Zelfs met zijn ervaring,
opgedaan in Uganda die hij nu verder zet onder
de vzw creating power, werd het toch nog een
heus avontuur. Het resultaat loonde de moeite!

Zo voorziet de nieuwe boorput van 80 meter diep in
drinkwater. Het water wordt ook voor de omliggende
gemeenschappen beschikbaar gesteld. Er is water voor de
beginnende landbouw en voor de hygiëne. De elektriciteit is
volledig vernieuwd en aangesloten op een veilige manier.

DCO Witdoen wordt Net.werk!
Poetsdienst Witdoen, gegroeid vanuit PWA Oostkamp,
staat vanaf nu op eigen benen. De gemeente, het
OCMW en het Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp
zetten samen hun schouders onder de vennootschap
met sociaal oogmerk Net.werk!.
Net.werk! wil de poetsdienst verder uitbouwen.
Daarnaast wil de dienst ook strijken aan huis,
boodschappen en andere diensten aan particulieren
aanbieden.
Meer info: tel 050 252 593 | www.netwerkoostkamp.be

info

OostCampus | welzijn (loket 3) | tel 050 819 960 | socialedienst.ocmw@oostkamp.be
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Zorgsite Ter Luchte
innoveert
In het voorjaar van 2013 voerde woonzorgcentrum Ter
Luchte het elektronische zorgdossier in. Dit is een
computerprogramma dat alle gegevens van elke
bewoner bijhoudt. Medische en administratieve zaken
worden ingegeven.
Om de personeelsleden op een efficiënte manier met het
elektronische dossier te laten werken, kocht het
woonzorgcentrum tablet-computers aan. Op die manier
kunnen de medewerkers het bewonersdossier op ieder
moment en iedere plaats binnen het woonzorgcentrum
raadplegen en richtlijnen voor de verzorging volgen.

Automatisering
medicatie
Woonzorgcentrum Ter Luchte zette in het najaar van 2013
een verdere stap in de digitalisering van de zorg. Tot voor
kort was de (hoofd)verpleegkundige van iedere afdeling
volledig verantwoordelijk voor het beheer van de
geneesmiddelen die de arts aan de bewoners voorschrijft.
WZC Ter Luchte heeft ervoor gekozen
om samen te werken met de apotheek
MDD Pharma. Deze firma beschikt over
de nodige software en medicatierobots om het beheer van de
geneesmiddelen te automatiseren.
Zo kan de bedeling van de
medicatie nog beter opgevolgd
worden.

info

Nieuwe veren voor
De Nachtegaal
De Nachtegaal is een tweemaandelijks magazine dat de
dienst Ergo van de zorgsite
Ter Luchte samenstelt. Het
wordt gratis verspreid onder
de bewoners.
De Nachtegaal werd
omgevormd tot een modern
infoblad, zoals De Merel. De
pagina’s zijn luchtiger met
speciale aandacht voor
beeldmateriaal en
fotoreportages.
Het magazine bevat een
aantal vaste rubrieken
zoals de jarigen, nieuwe
bewoners, overleden
bewoners, activiteiten.
De artikels zijn vooral gericht op de bewoners van het
woonzorgcentrum en hun familieleden.
U kan de vernieuwde Nachtegaal (en ook vorige
nummers) raadplegen en downloaden op
www.oostkamp.be/terluchte

zorgsite Ter Luchte | tel 050 277 530 | info.wzcterluchte@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel februari 2014 •
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Diamanten bruiloft

Gouden bruiloft

Roger en Cecilia Dhoore-Gobeyn
Sportstraat 19, Ruddervoorde
19 februari

Daniël en Christiana De Laere-Verhaeghe
Torhoutsestraat 31, Ruddervoorde
10 februari

Het College van Burgemeester en
Schepenen bracht een bezoek aan:

In december en
januari werden
deze inwoners
100 jaar

Julia De Meulemeester
25 december
De Cock-Van Opstal
André en Marguerite

et
Bertha Blauw
er
b
em
23 dec

info

Irma De Four
13 januari

OostCampus | dienst Communicatie | tel 050 819 820 | communicatie@oostkamp.be

Loket Burgerzaken
>> meest gestelde vragen
Maria V: Ik heb nog een oud Belgisch rijbewijs. Moet
ik het laten vervangen?
Als u een Belgisch rijbewijs heeft van voor 1 januari 1989,
wisselt u het best om naar een nieuw rijbewijs in bankkaartmodel. In het buitenland worden deze oude
rijbewijzen vaak niet meer aanvaard en kan u bovendien
een boete krijgen. U herkent de oude Belgische
rijbewijzen aan de gaatjes die in de categorieën geprikt
zijn. Wie een Europees papieren rijbewijs heeft waarop
stempels staan bij de categorieën, is nog in orde.

• het

Ronny M: Ik trek voor een aantal weken naar het
buitenland en heb een nieuwe reispas nodig. Ik heb
gehoord dat ik niet mag lachen op de pasfoto’s.
Klopt dit?

Peter D: Mijn vriendin en ik trouwen in juni. Waar kan
onze huwelijksplechtigheid plaats vinden?

Inderdaad. Pasfoto’s waarop u breed lachend poseert,
worden niet aanvaard. Een neutrale gelaatsuitdrukking
is erg belangrijk.
Er zijn trouwens nog een aantal belangrijke voorwaarden:
• het moet een recente professionele foto-opname zijn
met correcte belichting en kleurinstelling;

info

formaat van de foto moet 35x45 mm zijn, waarvan
de hoogte van het hoofd tussen 25 en 40 mm moet zijn;
• de foto heeft een lichte, effen en egale achtergrond,
bij voorkeur wit;
• uw gezicht wordt gefotografeerd in vooraanzicht en is
volledig zichtbaar;
• op de foto draagt u geen hoofddeksel of een andere
hoofdbedekking.

Sinds januari 2014 is de regeling voor de huwelijken
gewijzigd:
• huwelijken van maandag t.e.m. donderdag:
OostCampus
• huwelijken op vrijdag: voormiddag raadzaal
Gemeentehuis, namiddag OostCampus
• huwelijken op zaterdagvoormiddag: raadzaal
Gemeentehuis

OostCampus | burgerzaken (loket 2) | tel 050 819 890 | burgerzaken@oostkamp.be
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Marjolijn
Janssens
textiel
3 t.e.m. 28 februari
Bibliotheekinfopunt

Kurt Gielen | fotografie | 3 t.e.m. 28 februari
De Valkaart

Cyberpesten | lezing
>> woensdag 26 februari, 19.30 tot 21.30 uur
n.a.v. week tegen pesten
Cyberpesten is een actueel probleem bij jongeren en verloopt via de diverse
kanalen van het internet en de GSM. Slachtoffers vinden cyberpesten
vaak erger dan ‘gewoon’ pesten omdat de dader anoniem kan blijven én
omdat het pesten niet stopt. Net doordat het pesten samen met de
andere internetcommunicatie verloopt, is het geen eenvoudig fenomeen
om aan te pakken. Daarom is het van belang dat ouders en andere
opvoeders mee de weg kunnen wijzen en de grenzen aangeven.
Tijdens deze lezing gaan we in op het gedrag en de leefwereld van
kinderen en jongeren en geven we tips voor een veilig internetgebruik.
waar: Bibliotheek-infopunt Oostkamp
org.: gemeente Oostkamp i.s.m. Vormingplus Brugge
deelnameprijs: 2 euro, graag vooraf inschrijven

info

Bibliotheek-infopunt Oostkamp | tel 050 819 900 | bibliotheek@oostkamp.be

Zelfverdediging
>> sport over dag
wat: U leert uw coördinatie verbeteren. Uw zelfvertrouwen verhoogt.
De nodige technieken worden aangeleerd.
wie: 18+
waar: matsportenzaal De Valkaart
wanneer: op donderdag, van 13 maart tot 12 juni, van 14 tot 15 uur
deelnameprijs: 30 euro voor een tienbeurtenkaart sport over dag
inschrijven: vooraf via de webshop inschrijvingen.oostkamp.be,
via vrijetijd@oostkamp.be, tel 050 819 900 of aan het loket vrije tijd in
OostCampus.

info

OostCampus | vrije tijd (loket 1) | tel 050 819 900 | vrijetijd@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel februari 2014 •
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Elke dag...
is een fundag
>> ook tijdens de krokus- en
paasvakantie
Binnenkort is het krokus- en paasvakantie. We kijken
met zijn allen uit naar de leuke spelletjes, theatervoorstelling, het zwemuurtje en nog zoveel leuks.
Praktisch
wie: alle kinderen van het 1ste kleuter tot 6de leerjaar
(2010-2002)
waar: alle activiteiten vinden plaats in De Valkaart
wanneer: elke weekdag tijdens de vakantie
voor- en na-opvang: in Oostkamp en
Ruddervoorde (paasvakantie onder voorbehoud)
vanaf 7 uur tot 18.30 uur
deelnameprijs: 15 euro per dag
busvervoer: vanuit Ruddervoorde naar De Valkaart
is mogelijk. De kinderen worden voor een volledige
dag naar De Valkaart gebracht en terug
(paasvakantie onder voorbehoud).
inschrijven: online via de webshop
inschrijvingen.oostkamp.be
>> 1 maart | 14.30 uur
• krokusvakantie: inschrijven kan vanaf nu
• paasvakantie: inschrijven vanaf woensdag
wat: carnavalsstoet en optreden
26 februari om 18 uur
wanneer: zaterdag 1 maart, 14.30-16.30 uur
meer info: in de folder en op www.oostkamp.be
waar: polyvalente zaal OostCampus

Kindercarnaval

deelnameprijs: 4 euro/kind (begeleiders gratis)
Online inschrijven
stap 1: registreren via digitaal loket
(www.oostkamp.be). Indien u al geregistreerd bent,
gaat u verder naar stap 2.
stap 2: inschrijven op de vaste inschrijvingsdag
Op woensdag 26 februari is het loket open tot 19 uur.
U kunt gerust langskomen indien u geen pc of
internettoegang heeft. U volgt dezelfde procedure:
online inschrijven. U wordt hierbij geholpen door
een medewerker.

Animatoren gezocht
Voor de zomer zoeken we enthousiaste vrijwilligers en jobstudenten die als
animator willen meewerken op de gemeentelijke speelpleinwerking,
Grabbelpas en T-rit.
Wilt u meedraaien in een toffe groep monitoren en daarnaast een
fantastische vriendenkring uitbouwen? Dan bent u diegene die we zoeken.
Vul het aanvraagformulier op www.oostkamp.be/digitaal-loket in en
wees erbij deze zomer.
Meer info: dienst Jeugd | tel 050 819 902 | jeugd@oostkamp.be

info

OostCampus | vrije tijd (loket 1) | tel 050 819 900 | vrijetijd@oostkamp.be
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Oostkampse
wijk/straatambassadeurs

Men
s
spre en
k
Men en
sen
De meest gestelde vragen die de straatambassadeurs krijgen,
vindt u terug op www.oostkamp.be/uwbuurt bij veel gestelde vragen.

De wijk- en straatambassadeurs zijn het aanspreekpunt
voor de buren, de politie, de wijkagent en de
gemeente. Ze zetten zich, op vrijwillige basis, in om de
verbondenheid, de solidariteit en de communicatie
tussen de bewoners te bevorderen. Hij/zij ontvangt
vragen en ideeën en bezorgt deze aan de juiste dienst
om tot een oplossing te komen. Hij/zij is niet de
verantwoordelijke van de straat en moet niet zelf de
problemen oplossen.
De gemeentelijke werkgroep Mensen spreken Mensen
zorgt voor de bekendheid van de ambassadeurs in
hun wijk of straat. Elke straatambassadeur ontvangt
een affiche, een badge en een informatieflyer. Aan de
hand van de flyer stelt de ambassadeur zich voor aan
nieuwe bewoners van zijn/haar wijk of straat.
Eind februari komen alle wijk/straatambassadeurs samen
met de gemeentelijke diensten en de wijkagenten.
Tijdens deze samenkomst wordt informatie gegeven
over de gemeentelijke werking. Het wordt een kennismakingsmoment tussen de ambassadeurs, de
personeelsleden en de wijkagenten. Tijdens deze
infoavond ondertekenen de ambassadeurs en de
gemeente een samenwerkingscharter.
Ook interesse om straatambassadeur te worden?
Neem contact op met Mensen spreken Mensen.

info

Getuigenissen
Waarom heb ik mij opgegeven als wijk/straat
ambassadeur?
”Echt samenleven is van groot belang. Samen kan je
namelijk veel meer dan alleen. Dit samenleven kan ook
alleen als wij met elkaar willen samenleven. Om hiertoe
te komen dien je dan ook een positieve bijdrage te
leveren. Zo’n positieve bijdrage is bijvoorbeeld je
aanmelden als wijk/straatambassadeur. In deze functie
kan je een bijdrage leveren aan je straat, wijk en/of buur
en heb je een betekenis voor de samenleving. “Goed
voorbeeld doet goed volgen” is ook een belangrijk
gegeven. Zo kunnen we stap voor stap onze samenleving
positief beïnvloeden. Dit is de reden dat ik mij heb opgegeven als wijk/straatambassadeur.” Frits van der Made,
straatambassadeur Sint-Michielsestraat, Oostkamp.
Straatambassadeur kan je worden door o.a.:
• “te proberen oog te hebben voor het dagdagelijks
gebeuren in je straat…
• te proberen een positieve houding uit te stralen…
• te proberen aandacht te hebben voor sociaal
isolement…
• te proberen voor eventuele problemen een link te
leggen met de plaatselijke overheid…
• content te zijn waar je woont!”
Fernand Plasman, straatambassadeur Kwadeplasstraat

OostCampus | Mensen spreken Mensen | tel 050 819 906 | mensensprekenmensen@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel februari 2014 •
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