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Digitale week
17-29 april
>> p 13
activiteiten

wonen & omgeving

vrije tijd

Ronde van Vlaanderen
trekt door Oostkamp

Bouw met kennis
van zaken

Toerist in
eigen gemeente

>> p 2 en 9

>> p 4

>> p 11

Nieuws
Ronde van Vlaanderen rijdt door
Oostkamp
>> 5 en 6 april

Vernieuwing Riderfort
>> in de startblokken
Op dinsdag 22 april starten de werken voor de herinrichting van de site Riderfort. Het project omvat o.a. de
bouw van een polyvalente zaal, een nieuwe inkomhal,
leslokalen, nieuwe kleedkamers en een matsportenzaal.
Zo krijgt Ruddervoorde één groot complex met sport- en
cultuurinfrastructuur. En er komen nieuwe lokalen voor
de bib en voor het teken- en muziekatelier. Achteraan
komt een ruime parking. Het gebouw voor de kinderopvang wordt vernieuwd.
De totale kostprijs wordt geraamd op 4,5 miljoen euro.
We ontvangen 250.000 euro subsidies. Het einde van de
werken is voorzien tegen eind 2015.
Op datum van publicatie van deze Merel is de exacte
planning van de verschillende fasen nog niet gekend. U
leest er zeker meer over in een volgende Merel. U kan
zich ook inschrijven voor de gemeentelijke nieuwsbrief
via www.oostkamp.be/nieuwsbrief. Op die manier bent
u snel op de hoogte van de vordering van de werken.

Nieuw dak boven garages en
archief OostCampus
Tijdens de verbouwingswerken n.a.v. de verhuis van alle
diensten naar OostCampus werd het dak boven de nieuw
ingerichte zone voor de administratieve diensten vernieuwd
en extra geïsoleerd. In 2014 zal ook de dakbedekking
boven de garages, technische ruimte en het archief
vernieuwd worden. De roofing op dit deel van het dak,
dat er meer dan 20 jaar ligt, is aan renovatie toe. Er is
hiervoor 185.726 euro voorzien in het meerjarenplan.

Op zondag 6 april trekt de Ronde van Vlaanderen door
Oostkamp. De renners starten om 10.15 uur op de Markt
in Brugge. Ze rijden door onze gemeente via de
Brugsestraat, Oostkamp Centrum en de Kortrijksestraat,
richting Zwevezele. Om 10.30 uur wordt de officiële start
gegeven ter hoogte van Nieuwenhove. Wellicht zullen
de inwoners van Waardamme en Ruddervoorde en alle
supporters langs de weg getuige zijn van de eerste
ontsnappingspogingen. Ter gelegenheid van de
doortocht organiseren verenigingen tal van
activiteiten. U vindt een overzicht op pagina 9.
Seingevers en politie houden het verkeer tegen op het
moment dat de wielerkaravaan passeert. Klanten van
de handelszaken, gelegen langs de N50, parkeren in
de periode van de passage het best in de zijstraten.
Houd er rekening mee dat op zaterdag 5 april de
wielertoeristen de Ronde rijden. Er zullen die dag meer
fietsers dan normaal passeren in onze gemeente.
Oproep: wie langs het parcours woont, kan meehelpen
om het parcours een extra feestelijk tintje te geven
door bijvoorbeeld vlaggen op te hangen.

Prijzen rolcontainers
>> rechtzetting
In De Merel maart 2014 werden 2 tarieven voor
rolcontainers verkeerd vermeld (pg 4).
De juiste tarieven zijn:
• zomerabonnement voor een rolcontainer van
1.100 liter is 296,95 euro (en niet 196,95 euro).
• jaarabonnement voor een rolcontainer van 360 liter
is 131,22 euro (en niet 125,17 euro).

Colofon

Inhoud

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

nieuws
milieu
ruimtelijke ordening - veiligheid
sociaal
ouderen
activiteiten
burgerzaken - meldingskaart
toerisme
bibliotheek - jeugd
digitale week
verenigingen
Gouden Merels
terugblik

Beelden: gemeentelijke en OCMW-diensten - Gopress - politiezone
Het Houtsche - Romain Hallaert - Piet Himpens - Morguefile.com provincie West-Vlaanderen - Ruimte Vlaanderen - Simon Mouton Shutterstock.com - Signum+ - Herman Stevens - Geert Stubbe Lies Vandenberghe - Geert Van den Meerschaut - Michel
Vanneuville - Aude Van Vijnckt - Westtoer - Sandra Wybo
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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Gratis menzaad
bloe

milieu

Onze bijen stellen het vandaag niet zo goed. Maak uw tuin
aantrekkelijk met de gratis pakketjes zaadmengsels van
inheemse wilde bloemen. U kan ze aanvragen bij de
provincie
• via www.west-vlaanderen.be/bijen,
• via het gratis nummer 0800 20 021,
• in het Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2 in Brugge,
• in de bezoekerscentra Bulskampveld en het Zwin.
Elk zakje is goed voor 5 m2.

Bebloemingswedstrijd
>> neem gratis deel
Heeft u groene vingers en wilt u helpen om Oostkamp een kleurrijk
uitzicht te geven? Schrijf u gratis in voor de bebloemingsactie.
Categorieën
Iedereen die trots is op zijn of haar verzorgde tuin kan deelnemen
in een of meer categorieën: een fleurige gevel, voortuinen,
binnen- en achtertuin, moestuin, afvalvrije kringlooptuin. Er is ook
een categorie eerste deelname.
Praktisch
Schrijf u in vóór 18 april bij Jozef Vackier. De jury komt in juni uw
tuin beoordelen. Op vrijdag 19 september is er prijsuitreiking.
Wedstrijdreglement
• op www.oostkamp.be.
• afhalen in OostCampus, Siemenslaan 1 of in Riderfort
• opvragen bij Volkstuinen Ruddervoorde.

Inschrijvingsstrook

Naam: ...................................................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................................
O neemt voor de 1ste keer deel
Schrijft zich in voor de bebloemingswedstrijd voor de
categorieën: O gevels
O voortuinen
O binnen- en achtertuinen
O moestuinen
O kringlooptuinen
Bezorgen voor 18 april aan Jozef Vackier,
bebloemingswedstrijd, Hertog van Klevestraat 12,
8020 Ruddervoorde, jozef.vackier@telenet.be

info

OostCampus | wonen & omgeving (loket 4) | tel 050 819 960 | milieu@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel april 2014 •
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>> Wat met energie bij uw
nieuwbouw?
Vanaf 2014 gelden er strengere regels voor wie een
huis bouwt. Sinds 1 januari moet u:
1.een minimum hoeveelheid energie halen uit
hernieuwbare bronnen (EPB-regelgeving).
Om aan de nieuwe verplichtingen te voldoen, kan u
kiezen uit:
• een zonneboiler;
• zonnepanelen;
• een warmtepomp;
• een biomassa-installatie;
• een participatie in een hernieuwbaar energieproject
binnen uw provincie.
2. extra investeringen doen op vlak van
isolatie om een strenger E-peil te halen.
Het energieprestatieniveau van uw woning
www.energiesparen.be/epb/groeneenergie
wordt bepaald door de mate waarin uw
www.energiesparen.be/epb/welkeeisen
woning geïsoleerd is. Het wordt uitgedrukt in
een E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe beter uw
woning geïsoleerd is. Voor een nieuwbouw is de norm sinds 1 januari 2014 verlaagd naar E60. Dit wil zeggen dat u
verplicht bent om uw muren, daken, vloeren en vensters nog beter te isoleren.

meer info

Voldoet uw woning niet aan de nieuwe EPB-regelgeving (zie punt 1), dan wordt het maximale E-peil van uw woning
strenger en met 10% verlaagd. Het E-peil van uw woning mag dan maximum E54 zijn in plaats van E60. Hoe lager,
hoe strenger. U moet dit compenseren door nog bijkomende isolatie te voorzien, een efficiëntere verwarmingsinstallatie te gebruiken, een ventilatiesysteem met warmteterugwinning te installeren of luchtdichter te bouwen.

info

OostCampus | wonen & omgeving (loket 4) | tel 050 819 850 | ruimtelijkeordening@oostkamp.be

Vrijwilligers helpen
de politie
Binnen de politiezone Het Houtsche groeide het idee om inwoners
mee(r) te betrekken in het werken aan een veilige(r) woonomgeving.
Het Houtsche lanceerde een oproep om als vrijwilliger bij de politie
aan de slag te gaan. 31 geïnteresseerden namen deel aan de
infosessie. Na het volgen van een cursus van 72 uur zullen ze zo snel
mogelijk ingezet worden voor o.a. het geven van diefstalpreventieadvies, fietscontroles en fietsgraveringen.
Het Houtsche bedankt alle kandidaat-vrijwilligers voor hun
reactie en aanwezigheid op de infosessie van 8 februari.

info

Veiligheidsgebouw | Siemenslaan 6 | tel 050 820 800 | politie@hethoutsche.be
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Slim omgaan met
regenwater
Bouwt of verbouwt u? Dan moet u sinds 1 januari 2014
voor uw bouwaanvraag rekening houden met nieuwe
regels vanuit het Vlaams Gewest over de opvang van
regenwater op uw particuliere domein. Met de
strengere regelgeving wil de overheid dat we
zorgzamer en duurzamer omgaan met het
hemelwater (regenwater).
Regenwater moet u in veel gevallen opvangen in
een put. Ideaal om te gebruiken voor het toilet, de
wasmachine of als kuis- en sproeiwater. Zo halveert u
al snel uw drinkwaterverbruik. Het overtollige
regenwater laat u in de grond insijpelen. Zo voorkomt
u dat regenwater in de riolering stroomt, wat het
risico op wateroverlast vermindert.
Enkele voorbeelden:
• De nieuwe regels gelden voor elk gebouw of
verharding (bvb een terras) groter dan 40m².
• De meeste constructies moeten een
infiltratievoorziening hebben. Voor percelen kleiner
dan 250 m² wordt een uitzondering gemaakt.
• Nieuwe eengezinswoningen en gebouwen
(andere dan eengezinswoningen) groter dan
100m² moeten een regenwaterput van minimum
5.000 liter hebben. Dat is aanzienlijk groter dan de
3.000 liter die vroeger als minimum gold. Bij een
uitbreiding of verbouwing is geen nieuwe put
vereist.
• Bij nieuwe verkavelingen zorgt de verkavelaar
voor collectieve infiltratievoorzieningen,
waterbufferbekkens en voldoende rioleringen.

info
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meer info
• www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/

folder-slim-omgaan-met-regenwater
• www.ruimtevlaanderen.be
• loket

wonen & omgeving (loket 4), OostCampus

OostCampus | wonen & omgeving | tel 050 819 850 | ruimtelijkeordening@oostkamp.be

Inbraakbeveiliging
>> 760 euro belastingvermindering
U wilt uw woning beveiligen tegen inbraak? Als eigenaar of huurder kan
u een belastingvermindering krijgen.
Investeringen die u laat uitvoeren en die u in 2014 betaalt, zijn aftrekbaar
in het aanslagjaar 2015.
U kan 30% van de uitgaven inbrengen in uw belastingen. Het geïndexeerde
maximumbedrag voor 2014 (belastingaangifte 2015) bedraagt 760 euro.

Welke investeringen komen in aanmerking?
Plaatsen van inbraakwerend glas, veiligheidssloten, camerabewaking, alarmsystemen….
Meer info: www.besafe.be of vraag naar de diefstalpreventieadviseur bij politie Het Houtsche

info

Veiligheidsgebouw | Siemenslaan 6 | tel 050 820 800 | politie@hethoutsche.be
oostkamp.be • deMerel april 2014 •
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10.000 mensen worden elk jaar getroffen door een hartstilstand. Als iemand
binnen de 6 minuten hulp biedt met een automatische externe defibrilator
(AED), vergroot de kans om te overleven. Ook in de inkomhal van
OostCampus en De Valkaart vindt u zo’n toestel.
Het Rode Kruis Oostkamp en de gemeente organiseren gratis
vormingsmomenten over reanimatietechnieken, eerstehulpverlening en
AED-gebruik. Aarzel niet en schrijf u in.
waar en wanneer?
• In het Veiligheidsgebouw in Oostkamp op zaterdag 12 april of 17 mei, van
9.30 tot 12.30 uur.
• In Riderfort in Ruddervoorde op zaterdag 26 april of 31 mei van 9.30 tot 12.30 uur
Meer info en inschrijven: socialedienst@oostkamp.be | tel 050 819 960

Hulp bij lenteklusjes
De klusjestijd komt eraan. Kan u in de lente of zomer wat
hulp gebruiken voor o.a.
• kleine herstellingen aan uw woning,
• de opkuis van de tuin,
• kleine schilderwerken?
De klusjesdienst Oostkamp in Actie kan u wellicht helpen.
Maak een afspraak en binnen 5 werkdagen nemen we
contact op. We regelen dan een eerste bezoek.
Meer info: Sociale dienst | tel 050 819 960 |
socialedienst@oostkamp.be

Steun aan 11 projecten in het Zuiden
• Projecten

in het Zuiden kunnen elk jaar een toelage van de
gemeente krijgen. Deze projecten moeten ondersteund worden door
een Vlaamse organisatie waar een Oostkampse vrijwilliger lid van is. In
2013 ontvingen 11 organisaties elk 2.045 euro voor hun project in het
Zuiden. In totaal goed voor 22.495 euro. De gesteunde projecten
vindt u op www.oostkamp.be/indewereld.
>> Aanvragen voor 2014 dient u in voor 1 oktober.

• Vrijwilligers

die ter plaatse actief meehelpen aan
ontwikkelingssamenwerking kunnen een tussenkomst aanvragen voor
hun reiskosten (een forfait van 100 euro).

• Scholen

en verenigingen, die in Oostkamp een initiatief organiseren
met als hoofddoel educatie of sensibilisatie over de Noord-Zuid
relaties, kunnen een toelage educatieve en sensibiliserende
initiatieven aanvragen.

info

OostCampus | welzijn (loket 3) | tel 050 819 960 | socialedienst@oostkamp.be
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Week van de valpreventie van 21 tot 27 april
De bedoeling van de week van de valpreventie is
om de bevolking, en dus ook de bewoners van het
woonzorgcentrum, er attent op te maken hoe men
een val kan voorkomen. Het thema van dit jaar is:
“Dans je leven lang!”.
Zorgsite Ter Luchte doet mee. Vanuit de werkgroep
valpreventie zijn er verschillende initiatieven. Tijdens

deze week kan u de folder ‘valpreventie in het WZC’
raadplegen en krijgt u bijkomende tips aan de inkom
van het WZC. Daarnaast organiseren de diensten
ergotherapie en animatie, samen met OKRA
Ruddervoorde, een dansfeest om zoveel mogelijk
mensen te laten dansen en bewegen. Zo blijven de
bewoners actief en vermijden ze valpartijen.
Iedereen is welkom.

Dansfeest, woensdag 23 april om 14.30 uur in het ontmoetingscentrum van Zorgsite Ter Luchte

info

zorgsite Ter Luchte | tel 050 277 530 | info.wzcterluchte@oostkamp.be

Premies voor een aangepaste woning
>> voor 65-plussers
Van Wonen Vlaanderen kan u een premie krijgen voor aanpassingswerken aan uw woning.
voorwaarden
• U bent eigenaar, huurder of verhuurder via een sociaal verhuurkantoor.
• Iemand van uw gezin is 65 jaar of ouder.
• Uw netto belastbaar inkomen is lager dan 29.000 euro
(+ 1.510 euro per persoon ten laste).
• U heeft minstens 1.200 euro aan facturen, van max. 1 jaar oud.
De premie is de helft van de aanvaarde facturen (min. 600 euro
en max. 1.250 euro). In 10 jaar kan u de premie 2 keer aanvragen.
Een keer voor het installeren van technische hulpmiddelen
en een keer voor werken die de toegankelijkheid bevorderen.
Meer info: De Woonwinkel | OostCampus (loket 3) | elke donderdag
van 8.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 15.30 uur | tel 050 250 138 |
dewoonwinkel@bdoz.be | www.bdoz.be
Breng zeker uw aanslagbiljet 2012 (inkomstenjaar 2011) mee.

info

OostCampus | welzijn (loket 3) | tel 050 819 960 | socialedienst@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel april 2014 •
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Creatieve namidag
Di 8/4 | 14 uur | CM | Org.: CM
Ziekenzorg Oostkamp | tel 050 824 767 |
jonckheere.marina@skynet.be
De Smurfen 2 | kinderfilm
Wo 9/4 | 14 uur | De Valkaart |
Org.: gemeente Oostkamp | tel
050 819 900 | vrijetijd@oostkamp.be |
www.oostkamp.be

Veilig elektrisch fietsen | infosessie
Wo 2/4 | 14 uur | De Valkaart |
Org.: OKRA Oostkamp-Hertsberge |
tel 0468 142 877 |
lionel.coppens@telenet.be
Sjaals knopen | workshop
Wo 2/4 | 19.30 uur | Zuidleie |
Org.: KVLV Oostkamp | tel 0473 944 375 |
miekegregoire@skynet.be
WOI, ook een vrouwenzaak
Wo 2/4 | 19.30 uur | De Valkaart |
Org.: gemeente Oostkamp i.s.m.
Vormingplus | tel 050 819 900 |
vrijetijd@oostkamp.be |
www.oostkamp.be
Doodgelukkig leven | lezing
Do 3/4 | 20 uur | de RAAT | Org.:
Federatie Oostkamp | tel 050 822 230 |
federatie.oostkamp@skynet.be |
www.federatieoostkamp.be
Wekelijks golfitspel, start reeks
Vr 4/4 | 14 uur | Bad Neuheimplein |
Org.: Neos Groot Oostkamp |
tel 050 824 705 |
gilbert.deschepper@scarlet.be
Wandelen
Vr 4/4 | 20 uur | De Valkaart | Org.:
KVLV Oostkamp | tel 0473 944 375 |
miekegregoire@skynet.be
Verkoop reisgidsen en tijdschriften
Ma 7/4 | tijdens openingsuren in
Bibliotheek-infopunt | Org.:
Bibliotheek-infopunt | tel 050 819 930 |
bibliotheek@oostkamp.be
2-wekelijkse fietstocht | start reeks
Ma 7/4 | 13.30 uur | start aan
Hogedreef | Org.: OKRA OostkampHertsberge | tel 050 823 678 |
herman.van.leeuwe@skynet.be

Pinocchio | toneelvoorstelling

Vr 18/4 en 25/4 en za 19/4
en 26/4 | 20 uur | De Valkaart |
Org.: Toneelkring Were Di | tel
050 827 687 | info@wereditoneel.be |
www.wereditoneel.be

Wekelijkse fietstochten | start reeks
Di 1/4 | 14 uur | start aan Hogedreef |
Org.: Neos Groot Oostkamp |
tel 050 824 705 |
gilbert.deschepper@scarlet.be
Laat uw fiets graveren
Wo 2/4 | 13 uur | OostCampus,
oprit leveringen, poort 1 | Org.:
gemeente Oostkamp | tel 050 819 880 |
mobiliteit@oostkamp.be

Ziekten en insecten in de tuin |
voordracht
Do 17/4 | 19.30 uur | CC
Baliebrugge | Org.: Tuinhier GrootOostkamp | tel 050 276 108 |
wilfried.zutterman@skynet.be

Jeff Speakman’s European Camp 2014
Za 19/4 | 10 uur | De Valkaart |
Org.: Black Bird Kenpo | tel 0495 521 638 |
info@jeffspeakman.be |
www.jeffspeakman.be
Paasfeest

Do 10/4 | 13.30 uur | de RAAT |
Org.: OKRA Oostkamp-Hertsberge |
tel 050 823 678 |
herman.van.leeuwe@skynet.be
Wekelijks petanquespel, start reeks
Do 10/4 | 14 uur | Petanqueplein
De Valkaart | Org.: Neos Groot
Oostkamp | tel 050 824 705 |
gilbert.deschepper@scarlet.be
Boterkaarting t.v.v. de jeugd
Vr 11/4 | 19 uur | Voetbalkantine
KSVO | Org.: KSV OOSTKAMP | tel 050
824 464 | ivan.van.hulle@telenet.be |
www.svoostkamp.be
JRK activiteit | kinderen 6-12 jaar
Za 12/4 | 14 uur | Nieuwvliet |
Org.: Jeugd Rode Kruis-Oostkamp |
jeugd@oostkamp.rodekruis.be |
www.oostkamp.rodekruis.be
Ontbijtbuffet
Zo 13/4 | 8 uur | Riderfort | Org.:
KVLV Ruddervoorde | tel 0494 236 946
2-wekelijkse fietstochten | start reeks
Ma 14/4 | 13.30 uur | start aan
Hogedreef | Org.: Femma Oostkamp |
tel 050 827 154
Kaarten of Rummikub
Ma 14/4 | 14 uur | Zuidleie | Org.:
Neos Groot Oostkamp | tel 050 824
705 | gilbert.deschepper@scarlet.be
Stadswandeling in Brugge
Wo 16/4 | 13.30 uur | Parking
Pastorieplein | Org.: Neos Groot
Oostkamp | tel 050 824 705 |
gilbert.deschepper@scarlet.be
Fietsen

Do 17/4 | 20 uur | De Valkaart |

11de rooiveldtocht | wandeling
Zo 20/4 | 7 uur | De Wara | Org.:
PASAR Oostkamp | tel 0496 075 631 |
freddy.van.eeghem@telenet.be |
www.pasar.be
39de Houtland-en fotozoekwandeltocht
Ma 21/4 | 7 uur | OostCampus |
Org.: Godelievestappers
Ruddervoorde | tel 0473 787 716 |
info@godelievestappers.be |
www.godelievestappers.be
Laat het zoemen met bloemen |
lezing
Di 22/4 | 14 uur | CM | Org.:
Ziekenzorg Oostkamp | tel 050 824 767 |
jonckheere.marina@skynet.be
Kalligrafie | bezoek aan Marina Van
Hauwaert
Di 22/4 | 20 uur | Marina Van
Hauwaert, Van Arteveldestraat 7 |
Org.: Femma Oostkamp | tel 050 823
080 | wilfriedvanhooren@skynet.be
Opendeur Seniornet Vlaanderen
Wo 23/4 | 10.30 uur | De Oude
Gemeenteschool, Ruddervoorde |
Org.: Seniornet Vlaanderen | tel
050 819 900 | vrijetijd@oostkamp.be |
www.oostkamp.be
Radiotherapie bij behandeling
kanker | voordracht
Wo 23/4 | 20 uur | De Valkaart |
Org.: Neos Groot Oostkamp |
tel 050 824 705 |
gilbert.deschepper@scarlet.be
Quiz, algemene kennis
Do 24/4 | 14 uur | Riderfort |
Org.: CM Ziekenzorg Ruddervoorde |
josee.vandenberghe@skynet.be

Org.: KVLV Oostkamp | tel 0473 944 375 |
miekegregoire@skynet.be
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Laat het zoemen met bloemen |
lezing
Do 24/4 | 19.30 uur | de RAAT |
Org.: Velt Oostkamp | tel 050 824 767 |
www.velt.be/oostkamp
Voordelen van geitenmelk |
voordracht
Do 24/4 | 19.30 uur | De Valkaart |
Org.: Gezinsbond Oostkamp | tel 050
823 863 | ludo.dekimpe@telenet.be

Gefluister in het Brugse Ommeland:
De Parade van de Keizer | fietstocht
Zo 27/4 | 13.30 uur | vertrek aan
pastorie Hertsberge | Org.: gemeente
Oostkamp i.s.m. Hertsbergse
Heemkundige Kring | tel 050 819 900 |
vrijetijd@oostkamp.be

Intergrosuitstap, Brussel
Za 26/4 | 8.50 uur station Brugge |
Org.: Noord-Zuidraad Oostkamp,
Zedelgem en Beernem | tel 050 789 906 |
jacquesdebruyne@telenet.be
Bezoek aan Luik: het station en de
stad
Za 26/4 | 8 uur | Sint-Elooisplein |
Org.: Davidsfonds RuddervoordeWaardamme |
reserveren@davidsfonds-RW.be
Hoe kindjes schminken | workshop
Za 26/4 | 10 uur | De Wieke | Org.:
Gezinsbond Oostkamp | tel 050 823 863 |
ludo.dekimpe@telenet.be
Opendeurdag voor secundair
onderwijs
Za 26/4 | 10.30 uur | Kortrijksestraat
47 | Org.: Middenschool St.-Pieter |
tel 050 826 822 |
info@middenschoolsint-pieter.be

Missiefeest
Zo 27/4 | 11.30 uur | de RAAT |
Org.: Pamoya | tel 050 840 674 |
marleen.deschaght@skynet.be |
www.pamoya.be
Orgaandonatie | infoavond
Ma 28/4 | 20 uur | De Wara |
Org.: Gezinsbond Oostkamp,
Waardamme en Ruddervoorde
• Oostkamp: tel 050 823 863 |
ludo.dekimpe@telenet.be
• Ruddervoorde: tel 050 276 238 |
denys.denolf@skynet.be
• Waardamme: tel 050 279 253 |
het.nieuwe.interieur@telenet.be
Weet wat je eet! Kritisch leren
etiketten lezen. Winkeloefening,
workshop
Ma 28/4 | 19.30 uur | De Valkaart |
Org.: gemeente Oostkamp | tel 050
819 956 | socialedienst@oostkamp.be

Hafabra lenteconcert
Za 26/4 | 20 uur | De Gilde |
Org.: KF Sint-Cecilia Ruddervoorde |
tel 050 382 596 |
kf.st.cecilia.ruddervoorde@gmail.com |
www.ceciliaruddervoorde.be

Wielertoeristenrit door het
Meetjesland | Zo 6/4 | 9 uur
Voetbalkantine KSVO | Org.: WTC
Oostkamp | tel 050 823 678 |
herman.van.leeuwe@skynet.be |
http://wp.wtcoostkamp.be
Doortocht door Oostkamp
Zo 6/4 | omstreeks 10 uur rijden
de renners Oostkamp binnen via
Brugsestraat, Oostkamp centrum,
Kortrijksestraat en richting Zwevezele |
omstreeks 10.30 uur officiële start ter
hoogte van Nieuwenhove

Digitale week
>> 19-27 april
Activiteiten zie pg 13

uw activiteiten
in de merel

Opendeurdag CVO Sint-Godelieve
Za 26/4 | 11 uur | Kortrijksestraat 47 |
Org.: CVO Sint-Godelieve | tel
050 502 434 | sintpieter@cvosg.be |
www.cvosg.be
Swishing event
Za 26/4 | 11.30 uur | Kortrijksestraat
47 | Org.: CVO Sint-Godelieve | tel
050 502 434 | sintpieter@cvosg.be |
www.cvosg.be

Eeuwig rijdt de Ronde, n.a.v.
100 jaar Ronde van Vlaanderen |
voordracht
Vr 4/4 | 19.45 uur | De Valkaart |
Org.: WTC De Putters | tel 0473 954
473 | bestuur@wtcdeputters.be |
www.ronde.be
De Dijken en Krekenroute |
wielertoeristenrit | Za 5/4 | 8 uur

Rusthuisdag WZC St.-Jozef
Vr 25/4 | 10.30 uur | WZC Sint- Jozef |
Org.: OKRA Oostkamp-Hertsberge |
tel 050 823 678 |
herman.van.leeuwe@skynet.be
Algemene quiz
Vr 25/4 | 20 uur | ‘t Bulcampvelt |
Org.: Wijkcomité De Lodivrienden |
tel 0470 880 520 |
geert.callebert@telenet.be

Activiteiten n.a.v. de
ronde van vlaanderen

>> de spelregels op een rij
• Activiteiten

Natuurwandeling in Oostkamp of
omgeving
Wo 30/4 | 14 uur | Parking
Pastorieplein | Org.: Neos Groot
Oostkamp | tel 050 824 705 |
gilbert.deschepper@scarlet.be

van mei geeft u in voor
10 april op www.oostkamp.be.
• Gebruik hiervoor uw paswoord en
login.
• 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.
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Gouden bruiloft
André en Agnes Depuydt-Bouckhout
Schooldreef 23 bus 4, Oostkamp
1 april

Het College van Burgemeester en
Schepenen bracht een bezoek aan:

burg
e
zake rn
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Daniel en Monique Bonne-Coppens
Scharestraat 34, Ruddervoorde
2 april
Daniel en Lucrèce Boelens-De Baets
Molenakkerstraat 20, Oostkamp
2 april
Walter en Arlette Hoornaert-Roelens
Westkantstraat 13, Ruddervoorde
15 april
Willy en Simone Musschoot-Goethals
Torhoutsestraat 247, Ruddervoorde
15 april
Alfred en Rosette Devriese-Van Acker
Sint-Elooisstraat 74, Ruddervoorde
24 april

info

Roger en Cec
ilia

Dhoore-Gob
eyn

OostCampus | dienst Communicatie | tel 050 819 820 | communicatie@oostkamp.be
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Toerist in eigen
gemeente
Natuurlijk Oostkamp
>> Nieuwe toeristische brochure
Naast de vele bezienswaardigheden bieden wij in de
nieuwe brochure een opsomming van bezoekmogelijkheden per deelgemeente. Zo kan u een kunstenaarsatelier,
een museum met opgezette dieren of een bezoekje
aan de plaatselijke brouwerij plannen. Of u nu Oostkamp
alleen bezoekt, met vrienden of met het gezin, we hopen
dat de rijk geïllustreerde brochure een leidraad mag zijn
om de schatten van onze gemeente te ontdekken.
U vindt er ook info over de fiets- en wandelroutes.
U kan de brochure verkrijgen in Bibliotheek-infopunt,
tel 050 819 930 of in OostCampus, tel 050 819 900

Wist u dat…
• Oostkamp

deel uitmaakt van het Landschapspark
Bulskampveld. Het Landschapspark Bulskampveld is 90 km2
groot (Oostkamp = 80 km2 groot) en de bestemming
bij uitstek voor een dagje ontspannen in het groen. Er
zijn kilometers fiets- en wandelpaden om op
verkenning te gaan. Dit enorme gebied strekt zich uit
over Oostkamp, Beernem, Ruiselede, Wingene en Aalter.
• Oostkamp 24 drukbezette vakantieverblijven heeft?
Dit zijn bed & breakfasts, hotels en vakantiewoningen?
• u in het weekend terecht kan bij de toeristische infopunten met al uw toeristische vragen? Casa Luca in
Hertsberge, ’t Oud Gemeentehuis in Ruddervoorde,
De Zonnebloem in Moerbrugge, Diep-in-de-Zee,
’t Oud Wethuys en het Bloemenhuisje in Oostkamp.

info

Begeleide fietstocht De Keizerparade
van Wilhelm II in Hertsberge in WO I

Gefluister in het Brugse
Ommeland
>> zondag 27 april van 13.30 tot 17 uur
Westtoer presenteert in het Brugse Ommeland een reeks
verborgen verhalen. De campagne ‘Gefluister in het
Brugse Ommeland’ vormt een inspiratiebron om op
originele wijze de regio te
ontdekken. Heemkundige
Kring Hertsberge organiseert
samen met de gemeente
een fietstocht van 10 km.
De gidsen leiden u langs
een parcours door het
bosrijk gebied in Hertsberge.
Met foto’s en authentieke informatie krijgt u uitleg op de
historische plaatsen. De tocht start op het Kerkplein in
Hertsberge. U wordt op de locaties getrakteerd op
streekeigen producten. Vooraf inschrijven is verplicht.
Deelnemen kost 5 euro (-12 jaar is gratis).
Meer info over Gefluister in het Brugse Ommeland:
www.brugseommeland.be
Info en inschrijven: OostCampus, tel 050 819 900,
vrijetijd@oostkamp.be of Bibliotheek-infopunt, tel 050 819 930

OostCampus | vrije tijd (loket 1) | tel 050 819 900 | vrijetijd@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel april 2014 •
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Herman Stevens | schilderijen |

Geert Van den Meerschaut | lichtkasteeltjes |

De Valkaart

De Valkaart

Mijn bibliotheek
>> ontelbare mogelijkheden
Vanaf eind april kan u gebruik maken van de applicatie Mijn Bibliotheek.
Het is een online instrument om uw activiteiten in de bib van eender waar te
beheren op een eenvoudige manier.
Voordelen
• online reserveren en verlengen;
• het digitale krantenarchief GoPress thuis raadplegen;
• toegang tot onze nieuwe collectie e-boeken;
• een duidelijk overzicht van uw betaalde of te betalen bijdragen;
• beheren van uw lidmaatschap van verschillende bibliotheken;
• beheer van de bibkaarten van uw gezinsleden op één plek.
Binnenkort meer info in de volgende Merel, www.oostkamp.be, op facebook
en twitter.

info

Bibliotheek-infopunt Oostkamp | tel 050 819 930 | bibliotheek@oostkamp.be

Buitenspeeldag
>> 2 april om 14 uur

Kom buiten spelen en sporten! Geen excuus om binnen te blijven.
Want, op woensdag 2 april is het weer Buitenspeeldag. Geen
televisie op deze namiddag. Je hoeft je niet te vervelen, er is een
heus speeldorp op het speelplein in Nieuwenhove.
praktisch
• voor kinderen vanaf 6 jaar;
• op het speelplein in Nieuwenhove, Lieven Gevaertplein 3;
• de inschrijvingen gebeuren ter plaatse vanaf 13.30 uur;
• de spelletjes beginnen om 14 uur en eindigen om 17 uur;
• de deelnameprijs is 4 euro.
meer info op www.oostkamp.be/jeugd

info

OostCampus | vrije tijd (loket 1) | tel 050 819 900 | vrijetijd@oostkamp.be
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Digitale week
>> 19 - 27 april
Tijdens de digitale week komen we samen naar buiten
met één doel: de mensen rondom ons (beter) leren
omgaan met o.a. computers, tablets, Facebook en
digitale fotocamera’s.

Programma
Alle detailinfo op www.oostkamp.be
Bibliotheek-infopunt
• tabletcafé voor android: di 22/4, 14-16 uur
• kennismaking met sociale media, voordracht: di 22/4,
19.30 uur (i.s.m. Gezinsbond en Vormingplus Brugge)
• kinderen en internet, voordracht: wo 23/4, 19.30 uur
(i.s.m. Vormingplus Brugge)
• iPadcafé: do 24/4, 14-16 uur
JOC Den Artisjoc
• Werken met boetseersoftware Sculptris: za 26/4, 14-17 uur

Zorgsite Ter Luchte
• digitale tentoonstelling over de evolutie van de
digitale wereld: vr 25/4, 14 uur, polyvalente zaal
Seniornet Vlaanderen
in De Oude Gemeenteschool, Ruddervoorde
• Senioren leren senioren op de digitale snelweg |
4 voordrachten: wo 23/4, 9.30-11.30 uur
• Oei al mijn foto’s zijn weg, hoe kan ik dit voorkomen
met een back-up?
• Mooi deuntje van YouTube omzetten naar mp3.
• Tablet/iPad: nieuwe media op maat van senioren.
• Nieuw: de webshop van de gemeente Oostkamp.
Uitleg over online boeken van activiteiten.
• Kennismaking met computerlessen en PC+ Atelier:
28/4, 14–16 uur | vooraf inschrijven via
PCplusoostkamp@gmail.com | Kostprijs: 4 euro

info

Welzijnsschakel Oostkamp, ’t Gezelletje
Schooldreef 12-14, inschrijven in ’t Gezelletje of
tel 0471 708 816
• Kennismaking met Windows 8: wo 23/4, 14.30-16 uur
• Overstappen naar Windows 8: do 24/4, 19.30-21.30 uur
CVO St.-Godelieve
Gratis workshops, za 26/4, Kortrijksestraat 47 |
inschrijven via sintpieter@cvosg.be
• 10-11uur: fotografie: leuke printideetjes
• 11-12uur: iPad voor beginners: demo
• 13-14uur: Apple-computer: beheer contacten
• 14-15uur: Windows 8: Ontdek de vele mogelijkheden
• 15-16uur: Android (tablet/smartphone): Wat? Ontdek
de vele mogelijkheden
Ouderenadviesraad
Da’s toch handig dat internet: computerles op maat
van senioren en medioren zonder voorkennis.
• vr 25/4 en di 29/4, 13.30-16 uur, Bibliotheek-infopunt
• vr 25/4 en di 29/4, 9-11.30 uur, De Oude Gemeenteschool
Tax-on-web infosessies vinden plaats op 20 en 21/5 mei.
Meer info in De Merel mei.

online inschrijven
Voor activiteiten van gemeente Oostkamp en Seniornet
kunt u voortaan online inschrijven.
Stap 1: Registreren via digitaal loket (www.oostkamp.be).
Indien u al geregistreerd bent, gaat u verder naar stap 2.
Stap 2: Via inschrijvingen.oostkamp.be schrijft u in voor
de activiteit naar keuze.
U kan ook langskomen in de Bibliotheek-infopunt of in
loket vrije tijd in OostCampus. Een medewerker helpt
u bij de online inschrijving.

OostCampus | vrije tijd (loket 1) | tel 050 819 906 | vrijetijd@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel april 2014 •
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Organiseer
eens een
straatfeest
Met de start van de lente komt de buurt weer tot
leven. Misschien zijn de eerste lenteavonden een
stimulans om eindelijk dat straatfeest te organiseren
waar er al zo lang over gesproken wordt.
Een straatfeest is ideaal om met elkaar in contact te
komen. Dit kan door het organiseren van een
barbecue, een gezamenlijke kaas- en wijnavond
of een zomerse avondreceptie. Ook de kinderen
kunnen samen buiten spelen.
Beschikbaar materiaal
Vanuit de werkgroep Mensen spreken Mensen
ondersteunt de gemeente dergelijke initiatieven.
• U kan gratis tafels, stoelen en nadars gebruiken;
• Kinderen kunnen grote gezelschapspelen en
kleurrijke nadars krijgen;
• Naast het materiaal biedt de gemeente ook
het Oostkamps bier Wittoen aan;
• U kan gratis een fanfare laten optreden.

Indien u enkel een speelstraat voor kinderen wil
organiseren, kunt u hierover meer info krijgen bij
de dienst Jeugd, tel 050 819 902, jeugd@oostkamp.be,
www.oostkamp.be/jeugd.

Vraag het materiaal tijdig aan. De kosten voor
dit materiaal worden door het project Mensen Spreken Mensen gedragen.
Om voor deze steun in aanmerking te komen, moet het feest openstaan voor alle inwoners van de straat of een
duidelijk afgebakend deel van de straat. Als er selectief wordt uitgenodigd, wordt het feest als privaat beschouwd
en kan er geen steun verleend worden.
Hoe begint u hieraan?
• Beslist u om een straatfeest te geven, dan vraagt u dit aan via www.oostkamp.be/digitaal-loket onder Straat- en
wijkfeest organiseren.
• Op www.oostkamp.be/uw_buurt bij het hoofdstuk Mensen spreken Mensen vindt u tips om de organisatie van het
feest in goede banen te leiden.

info

OostCampus | Mensen spreken Mensen | tel 050 819 906 | mensensprekenmensen@oostkamp.be

Loop of fiets je fit
Wielertrofee en
VAART-loopcriterium
Start de zomer sportief en neem deel aan de Wielertrofee
of het VAART-loopcriterium.
Deelname is gratis.
Deelnemerskaarten kan u afhalen aan het Onthaal in
OostCampus of bij de deelnemende organisaties.

info

OostCampus | vrije tijd (loket 1) | tel 050 819 900 | vrijetijd@oostkamp.be
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Gouden Merels
uitgereikt op donderdag 13 maart
Gouden Merel sportverdienste

Gouden Merel publieksprijs

Vrijwilligers Koninklijke Basketbalclub Oostkamp
80 vrijwilligers zetten zich wekelijks in om de
basketschool en de wedstrijden in goede banen te
leiden. De grote verdienste van KBBCO is dat zij een
engagement hebben voor ‘jong en oud’.

Vrijwilligers
Woon- en Zorgcentra Ter Luchte en Sint-Jozef
De twee WZC’s beschikken samen over 227 vrijwilligers,
wat resulteert in 17.143 uren vrijwilligerswerk per jaar of
47 uren vrijwilligerswerk per dag.

Gouden Merel sociale inzet

Meer info over de laureaten vindt u op
www.oostkamp.be.

Vrijwilligers Ziekenzorg Oostkamp-Ruddervoorde
De vrijwilligers van Ziekenzorg Oostkamp-Ruddervoorde
bezoeken thuisgebonden zieken en eenzame mensen.
Daarnaast organiseren zij voor niet thuisgebonden
zieken bijeenkomsten en reizen.

Kampioenenhulde
>> oproep kandidaten
Tijdens de kampioenenhulde op vrijdag 23 mei worden in De Valkaart alle Oostkampse
kampioenenploegen en individuele kampioenen gehuldigd door het gemeentebestuur.
Bent u zelf een verdienstelijk sporter, of wenst u iemand voor te dragen?
• Geef de gegevens door via www.oostkamp.be/digitaal-loket (formulier:
kampioenenhulde).
• Of dien de kandidatuur schriftelijk in: OostCampus, vrije tijd, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp.

info

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