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Juni compostmaand
Wat doe ik met mijn tuinafval?
>> p 5
wonen & omgeving

wonen & omgeving

vrije tijd

Vanaf 6 juni
wekelijks markt op
donderdag

Breng uw afval gratis
naar het
containerpark

Programma
Oostkamp Zomert
is gekend

>> p 3

>> p 4

>> p 13

Nieuws
Sporthallen gesloten
>> 24-28 juni
Omwille van groot onderhoud zijn de sporthallen Riderfort
en De Valkaart, de matsportenzaal en de mattenzolder
gesloten van maandag 24 juni t.e.m. vrijdag 28 juni.
Het zwembad De Valkaart blijft open.

Draadloos internet
in De Valkaart, bib en Riderfort

Jobbeurs
Bent u op zoek naar een nieuwe
uitdaging?
Op zaterdag 15 juni organiseert de VDAB een jobbeurs
in OostCampus. Tussen 10 en 16 uur kan u er kennis
maken met werkgevers uit de regio. En misschien vindt
u wel die nieuwe uitdaging of de job waar u van
droomt. Er zijn ook aanbiedingen voor jobstudenten.
Bedrijven die willen deelnemen, kunnen contact
opnemen met Eric De Soete van VDAB via e-mail:
eric.desoete@vdab.be.

Sinds kort beschikken De Valkaart, Riderfort en de bib
over draadloos internet. Voortaan kan men in het
leescafé van de bib op internet met zijn eigen tablet of
smartphone. In De Valkaart en Riderfort is het gebruik
eerder gericht op de huurders van de zalen.

Iets verloren?
Verloren voorwerpen worden vaak bij de politie of bij de
gemeente binnengebracht. We verzamelen ze bij het
onthaal in OostCampus. Wie zijn sleutels of gsm kwijt is,
komt dus best eens langs.
Openingsuren:
ma, di, do, vr: 8.30-12.30 uur en 13.30-17 uur
woe: 8.30-12.30 uur en 13.30-19 uur

Archief verhuisd
Adviesraden en commissies
opnieuw samengesteld
Geïnteresseerden konden zich kandidaat stellen. Een
aantal raden zijn ondertussen opnieuw samengesteld.
U vindt de naam en de contactgegevens van de
voorzitter en de secretaris van elke raad op
www.oostkamp.be/bestuurenbeleid.

Recent verhuisde het gemeentelijk archief van de
Brugsestraat naar OostCampus. In de vroegere
burelen van Coca-Cola worden de bevolkingsregisters vanaf 1800 tot heden bijgehouden.
Wie informatie nodig heeft in het kader van stamboomonderzoek, kan een afspraak maken om de registers
in te kijken: tel 050 819 855 of archief@oostkamp.be.
Ook het archief van de gemeentelijke diensten
wordt er opgeslagen. De burelen in de Brugsestraat
krijgen een nieuwe bestemming.

Colofon

Inhoud

De Merel is een maandelijks magazine van het gemeentebestuur,
samengesteld en eindredactie door Luc Vanparys en dienst
Communicatie. 43ste jaargang, juni 2013.

nieuws
lokale economie
containerpark
composteren
inrichtingsplannen & veiligheid
jubilarissen en Noord-Zuid
activiteiten
welzijn
Ter Luchte en Oostkamp in Actie
toerisme
Oostkamp Zomert
bib en jeugd
verenigingen
terugblik

Beelden: Gemeentelijke diensten - Piet Himpens - Morguefile.com Simon Mouton - Noord-Zuidraad - provincie West-Vlaanderen Seniornet Vlaanderen - Shutterstock.com - Geert Stubbe - Lies
Vandenberghe - VBS De Kiem - VDAB
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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Welkom op
opening wekelijkse
markt in Oostkamp
op donderdag 6 juni om 8 uur
De kogel is door de kerk. De eerste editie is op 6 juni. Kom
zeker eens langs. Een marktdag biedt tal van sociale
voordelen: u kan er gemakkelijk vrienden en kennissen
ontmoeten, het is voor u en de lokale horeca een
wekelijkse hoogdag, het versterkt het centrum van onze
gemeente. Het is ook een unieke opportuniteit voor de
plaatselijke handelaars.
De markt vindt plaats elke donderdag van 7 tot 13 uur
rond de Sint-Pieterskerk in Oostkamp.

Hoeveverkopers
en imkers gezocht
Samen met Zedelgem, Brugge en Torhout lanceert de
gemeente een brochure over
de thuisverkoop van hoeveproducten, honing en de
verkooppunten van fairtrade.
Het doel is inwoners
stimuleren om meer lokale,
seizoensgebonden en
eerlijke producten te kopen.
Wilt u gratis in deze brochure opgenomen
worden, neem vóór 30 juni contact op met Sofie
Stevens, tel 050 819 880 of sofie.stevens@oostkamp.be.

info

Wordt u ook
e-ondernemer?
Bent u een ondernemer en wil u zich voorbereiden op
de digitale toekomst?
Consumenten zoeken, vergelijken en kopen online.
Handelaars die voordien nog
aarzelend afwachtten, kunnen er
nu niet meer onderuit: internet is
een essentieel gegeven in het
zaken doen van vandaag.
Daarom heeft de gemeente
zich ingeschreven in het pilootproject Het Winkelweb
West-Vlaanderen, een online
shoppingsplatform voor de
(Oostkampse) consument.
De handelaars kunnen o.a. hun eigen webshop
ontwikkelen op een heel eenvoudige,
gebruiksvriendelijke manier.
Bent u handelaar? U kan zich nog gratis inschrijven op
www.hetwinkelweb.be en een account aanmaken.

OostCampus | wonen & omgeving (loket 4) | tel 050 819 860 | economie@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel juni 2013 •
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Sorteer uw afval en breng het naar

het containerpark

“Enkel kopen wat u echt nodig heeft en verder zo goed mogelijk recycleren
wat kapot gaat, zijn de beginselen voor een duurzaam materiaalgebruik.”
Katrijn Holvoet, duurzaamheidsambtenaar

De voorwerpen van
morgen sorteert u vandaag
Goed sorteren is belangrijk. En dat begint bij u thuis.
Hoe beter u sorteert, hoe zuiverder de materialen naar
de recyclagebedrijven gaan en hoe gemakkelijker de
recyclage verloopt. Zo wordt er meer hergebruikt en
minder verbrand of gestort.

Afval gratis naar het
containerpark
• elektrische

en elektronische toestellen
van een particulier voertuig (max. 4 stuks)

• autobanden
• batterijen
• frituurolie

en -vet
glas
• kringloopgoederen
• motorolie
• oude kledij en lederwaren
• oude metalen
• isomo
• TL-lampen
• KGA (verfpotten, spuitbussen,…) enkel in containerpark
Siemenslaan
• hard plastic, plastic verpakkingsfolies, plastic
bloempotten.
Ook andere afvalsoorten worden op het containerpark
aanvaard, weliswaar tegen een kleine vergoeding.
• hol

Landbouwers en kmo’s
Vraag gratis een ondernemersbadge aan bij loket
wonen & omgeving in OostCampus. Voor de aflevering
van betalende fracties ontvangt u een kasticket met
uw btw-nummer op.

Laatste gratis ophaling
grof huisvuil
>> vrijdag 7 juni
U reserveert ten laatste op maandag 27 mei telefonisch
bij IVBO op tel 050 456 311. Nieuwe Vlaamse wetgeving
legt de gemeenten op dat ze voor de inzameling van
brandbaar afval voortaan het principe ‘de vervuiler
betaalt’ consequent moeten toepassen. Daardoor
betaalt u vanaf 1 juli 15 euro per ophaling.
Herbruikbare grote goederen kan u steeds gratis aan
huis laten ophalen door de Kringwinkel ’t Rad.

TIP Koop enkel wat u nodig heeft. U hoeft dan
niet veel weg te gooien. Er moet ook
minder vervoerd, gerecycleerd of
verbrand worden. En vooral: er moeten
minder schaarse grondstoffen onnodig
ontgonnen worden.

De gemeente bedankt de inwoners die nu al hun
afval sorteren en naar het containerpark brengen.

info

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

Waarheen
met uw tuinafval?
Een prachtig, frisgroen gazon en knappe bloemenperkjes:
wie droomt er niet van? Tijdens de demonstraties van de
compostmeesters leert u hoe u uw tuin, via composteren
en kringlooptuinieren, kan doen heropleven.

Compost geeft uw tuin
een vitaminekuur
Compost ontstaat uit allerlei tuinresten: snoeihout,
plantenstengels en bladeren. Kortom, uit plantaardig
materiaal. Ook keukenresten van plantaardige oorsprong
kan u tot compost omzetten. En wat meer is, composteren is niet moeilijk. Het is een natuurlijk proces waaraan
triljoenen organismen en nuttige bacteriën meewerken.
U zorgt enkel voor de optimale omstandigheden.

Kiest u voor zelfgemaakte compost
of professionele compost
Thuiscomposteren is echt niet moeilijk. U kunt trouwens
een beroep doen op de compostmeesters die u graag
helpen. Of u kiest voor professionele Vlaco-compost.
Die is gemaakt van lokaal groen- of gft-afval en is
gegarandeerd vrij van ziektekiemen en onkruidzaden.

Meer kringlooptuinieren,
minder tuinresten

In de kringlooptuin op het containerpark ontdekt u hoe
Compost heeft veel voordelen:
u tuinafval kunt voorkomen en hoe u tuinresten nuttig en
• hij voedt het bodemleven en brengt de zuurtegraad
creatief in de tuin kunt gebruiken. Wie deze kringlooptechnieken in zijn tuin toepast, tuiniert duurzaam en
van de bodem tot een optimale waarde,
draagt zorg voor zijn tuin. Meer kringlooptechnieken
• compost bevat langzaam werkende voedingsstoffen
vindt u op www.junicompostmaand.be.
en verbetert de bodemstructuur,
• compost houdt water beter vast en beschermt de
planten tegen parasieten.
Ook in de moestuin bewijst compost zijn waarde.
Omdat compost voornamelijk uit stabiele
humus bestaat, heeft hij een jarenlang effect.
• zaterdag 1 juni | 11 uur | compostdemo | containerpark
Siemenslaan
• zondag 2 juni |14 - 18 uur | composteren met kinderen |
Open Tuin De Klimop, Fabiolalaan 2, Oostkamp
• zondag 30 juni | 14 - 18 uur | hoe bouw je een insectenhotel? |
Open Tuin De Berceau, Emiel Welvaertstraat 17, Oostkamp

kom zeker langs

info

Containerpark, Siemenslaan 4 | tel 050 840 322 | composteren@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel juni 2013 •
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inrichtingsplannen
domein Zorgvliet
Domein Zorgvliet krijgt een nieuwe parkeerzone, een
boomgaard en een picknickplek. Aan de vijver worden
natuurinrichtingswerken uitgevoerd. Het speelbos wordt
aantrekkelijker en de omgeving van het voormalig
kasteel krijgt een opknapbeurt.
Voorstelling ontwerp: zondag 2 juni om 10 uur
Waar: ingang Kortrijksestraat (N50), Ruddervoorde
Tip: Trek uw lange broek en stevige schoenen aan.

Nieuwenhove Gruuthuyse
Er is een inrichtingsplan opgemaakt voor de aanleg van
fiets- en wandelverbindingen tussen Nieuwenhove, de
kernen van Waardamme en Erkegem en de stationswijk
van Oostkamp. Daarnaast bevat het plan voorstellen voor
speelinfrastructuur, geluidsbuffering en natuurontwikkeling.
Het ontwerp ligt in openbaar onderzoek van 3 juni tot 3
juli aan loket wonen & omgeving (loket 4) in
OostCampus, ma-vr: 8.30-12.30 uur en woe: 13.30-19 uur.
Infovergadering: donderdag 13 juni om 20 uur
Waar: De Valkaart

info

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

Zorg dat uw dieren niet
kunnen weglopen
Sinds 2009 kunt u in de politiezone Het Houtsche een GAS-boete (gemeentelijke administratieve
sanctie) krijgen voor kleine zaken van overlast zoals hondenpoep en sluikstorten. Ook het
rondzwerven van dieren is strafbaar. De politie wordt vaak opgeroepen om loslopende
honden te vangen. In 2011 is beslist om voor elk weggelopen
dier een proces-verbaal op te stellen. Sinds de opstart
maakte de politie al 141 processen-verbaal voor
Wanneer u dieren houdt, zorg voor
rondzwervende dieren.
een goede omheining en houd uw
Meer info: algemeen politiereglement op
hond zoveel mogelijk aan de leiband.
www.hethoutsche.be of www.oostkamp.be

OPROEP

info

Veiligheidsgebouw | Siemenslaan 6 | tel 050 820 800 | politie@hethoutsche.be
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Diamanten bruiloft
Octave en Hilda Gevaert-Seynaeve
Korte Groenhovestraat 4, Ruddervoorde
5 juni

Het College van Burgemeester en
Schepenen bracht een bezoek aan:

jubila

rissen

Gouden bruiloft
André en Georgette Allaert-Perquy
Begoniastraat 30, Oostkamp | 7 juni
Willy en Arlette Smessaert-Arryn
Tulpenstraat 76, Oostkamp | 28 juni

Gentil en And
réa

info

Maes-Vincke

OostCampus | burgerzaken (loket 2) | tel 050 819 890 | burgerzaken@oostkamp.be

Weeshuis Alvera in Kishuro, Tanzania
werkt met steun van de gemeente
welz

vzw Bollé Bollé werft fondsen voor duurzame en kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Tanzania. Het gaat
steeds om afgebakende plannen met de nadruk op
onderwijs, gezondheidszorg, voedsel- en watervoorziening.

ijn

noord

-zuid

Het weeshuis Alvera is één van de projecten. Sinds 1980
vangt mevrouw Alvera er tussen de 5 en 40 kinderen op.
Op vandaag zorgt ze nog steeds voor een 20-tal kinderen.
Daarnaast verblijven er enkele ouderlingen die verstoten
zijn door hun familie.
Het dorp van Kishuro ligt erg afgelegen. Toen pater Bolle
er eind de jaren ‘70 een buitenpost bouwde, was hij de
eerste die er een weg aanlegde die gebruikt kon
worden door een bromfiets. Tot op vandaag is er geen
elektriciteit in het dorp. Met de steun van Bollé Bollé zijn
er sinds enkele jaren een paar zonnepanelen die een
paar lampen van stroom voorzien.
Alvera probeert te overleven met wat ze zelf kweekt
rond het weeshuis. Daarnaast bouwde ze een huisje met
6 dubbele kamertjes. Die verhuurt ze nu als
leerkrachtenwoningen voor het schooltje van het dorp.
Zo heeft ze een eigen bron van inkomsten.

Met o.a. de steun van de gemeente is nu de start
van de bouw van een multifunctioneel lokaal (refter,
studiezaal en vergaderlokaal) voor de weeskinderen
gestart.

Patrick Kerkhof
Oostkampenaar, werkt mee aan het project

info

OostCampus | welzijn (loket 3) | tel 050 819 830 | socialedienst@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel juni 2013 •
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Schoenenverkoop

Ma 3/6 | 14.30 uur | polyvalente
zaal Ter Luchte | Org.: zorgsite Ter
Luchte | tel 050 502 410 |
info.wzcterluchte@oostkamp.be

Scharrelkids | activiteit voor
kinderen en hun (groot)ouders

Zo 9/6 | 9.30 uur | Freinetschool
Klimop | Org.: Centrum Voor Natuuren Milieueducatie, Gezinsbond
Oostkamp, Natuurpunt Oostkamp en
Freinetschool Klimop | tel 050 825 726 |
ann.dheedene@c-v-n.be|www.c-v-n.be
Opendeurdag biobedrijf De Levende
Aarde

Vragenuurtje compostmeesters

Za 1/6 | 8-12 uur | containerparken

Zo 9/6 | 10 uur | Breeweg 22 |
Org.: Velt Oostkamp | tel 050 824 767 |
www.velt.be/oostkamp

Siemenslaan en De Leiteweg |
Org.: gemeente Oostkamp |
tel 050 819 858 | milieu@oostkamp.be

Open tuindagen | De Berceau

Zo 9/6 | Za 29/6 | Zo 30/6 |
Ons medicijnkastje | voordracht

Ma 3/6 | 19.30 uur | CM |
Org.: Femma Oostkamp |
tel 050 823 080 |
wilfriedvanhooren@skynet.be

Opendeur ecologische tuinen

Zo 2/6 | 14-18 uur | Vliegweg 24

Optreden van The Country Eagles |
feestvergadering

Di 4/6 | 19.30 uur | De Valkaart |

en Fabiolalaan 2 | Org.: VELT |
www.velt.be

Org.: KVLV Oostkamp | tel 0473 944
375 | miekegregoire@skynet.be

Composteren met kinderen

Scharrelkids | infoavond voor
(groot)ouders

Zo 2/6 | 14-18 uur | Fabiolalaan 2 |
Org.: Freinetschool Klimop i.s.m.
gemeente Oostkamp
Laat uw fiets graveren

Wo 5/6 | 13-15.30 uur | OostCampus,
poort 1 | Org.: gemeente Oostkamp |
tel 050 819 880 |
mobiliteit@oostkamp.be

Di 4/6 | 20 uur | De Schakel |
Org.: Centrum Voor Natuur- en Milieueducatie, Gezinsbond Oostkamp,
Natuurpunt Oostkamp en Freinetschool
Klimop | tel 050 825 726 | www.c-v-n.be |
ann.dheedene@c-v-n.be
Lancering streekpact 2013-2018

Wo 5/6 | 17.30-21 uur |
kusttheater Colisée Blankenberge |
Org.: Resoc Brugge | tel 050 407 040 |
resoc.brugge@west-vlaanderen.be
Bloemschikken thema zomer

Do 6/6 |14 en 19.30 uur| De Schakel |
Org.: Femma Oostkamp | tel 0476 271
720 | hanaya2002be@yahoo.com
Mysteries in Laken | voordracht

Vr 7/6 | 14.30 uur | De Wara |
Org.: Vlaamse Senioren Groot
Oostkamp en Velt Oostkamp |
tel 050 279 827 | edgards@skynet.be

10-18 uur | Emiel Welvaertstraat 17 |
Org.: Landelijke Gilden |
www.opentuinen.be
Open tuindagen | De Stuivenberg

Zo 9/6 | Za 29/6 | Zo 30/6 |
10-18 uur | Stuivenbergstraat 6 |
Org.: Landelijke Gilden |
www.opentuinen.be
Mist, mijn moeder en ik | voordracht

Di 11/6 | 14 uur | De Zwaan |
Org.: LBG Groot Oostkamp |
tel 0499 712 699 |
christ.degrande1@telenet.be
Feestvergadering

Di 11/6 | 13.30 uur | De Gilde |
Org.: KVLV Ruddervoorde |
tel 0494 236 946
Grenzen aan de euthanasiewet?
Di 11/6 | 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
Krekengebied | halve daguitstap

Vr 14/6 | 11 uur | Sint-Elooisplein |
Org.: Ziekenzorg Ruddervoorde |
josee.vandenberghe@skynet.be
Netwerkfeest t.v.v. woonproject
Klavervier, De Vlier en Ginkgo

Vr 14/6 | 18 uur | OostCampus |
Org.: Klavervier, De Vlier en Ginkgo |
tel 050 831 350

Tweis deur Orscamp | wandeltocht

Za 8/6 | start tussen 7.30 en 15 uur |
de RAAT | Org.: Godelievestappers
Ruddervoorde en Rode Kruis
Oostkamp | tel 0473 787 716 |
info@godelievestappers.be |
www.godelievestappers.be |
www.oostkamp.rodekruis.be
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Jobbeurs

Feestnamiddag

Za 15/6 | 10-16 uur | OostCampus |

Wo 26/6 | 14 uur | De Gilde |

Org.: VDAB i.s.m. gemeente Oostkamp |
tel 050 440 429

Org.: OKRA Ruddervoorde |
tel 050 278 659 |
lydia.roose@telenet.be
Platse stratenloop

Vr 28/6 | vanaf 18.30 uur |
Riderfort | Org.: FC Ter Mote |
www.stratenloopruddervoorde.be
Open tuindagen | hoeve Moo

Za 29/6 en Zo 30/6 | 10-18 uur |
Beverhoutstraat 37 | Org.: Landelijke
Gilden | www.opentuinen.be
Wielertoeristenrit | wielertrofee 2013

Za 15/6 | 14.30 uur | start Meubelen
Goossens, Kampveldstraat |
Org.: WTC De Putters vzw |
bestuur@wtcdeputters.be
Wijndegustatie

Za 15/6 | 20 uur | CM | Org.:
PASAR Oostkamp | tel 0496 075 631 |
freddy.van.eeghem@telenet.be |
www.pasar.be
Smoefeltocht

Zo 16/6 | 13 uur | Org.: Gezinsbond
Ruddervoorde |
carine.couffez@belgacom.net |
www.gezinsbond.be/Ruddervoorde
Volksspelennamiddag

Ma 17/6 | 14 uur | De Valkaart |
Org.: Neos Oostkamp |
gilbert.deschepper@scarlet.be
Ruddervoorde Koerse | 58ste wedstijd
voor Elite-renners met contract

Di 18/6 | 13.30 uur | Ruddervoorde
centrum | Org.: vzw Riddersport |
info@ruddervoorde-koerse.be
Wielertoeristenrit | wielertrofee 2013

Wo 19/6 | 12 uur | Oud
Gemeentehuis, Hertsberge |
Org.: WTC De Hertetrappers vzw |
dehertetrappers@telenet.be
De Vaart danst en zingt met Sounds
Familiar

Za 22/6 | 21 uur | VBS De Vaart |
Org.: VBS De Vaart | tel 050 826 267 |
www.vbsmoerbrugge.be
Huifkarrentocht

Za 22/6 | 8 uur | Hof van Commerce,
Stavelebrug | Org.: Pasar Oostkamp |
tel 0496 075 631 |
freddy.van.eeghem@telenet.be |
www.pasar.be
Open tuindagen | fam. Devlieghe-Thys

Zo 23/6 en 30/6 | 10-18 uur |
Hugo Verrieststraat 10 | Org.: Landelijke
Gilden | www.opentuinen.be

I love to dance got talent |
dansshow
Za 29/6 | De Valkaart | Org.: I love
to dance | tel 0473 992 424
Tuinfeest

Zo 30/6 | 11 uur | WZC Sint-Jozef |
Org.: WZC Sint-Jozef | tel 050 822 040
Fietstocht ‘Ferme Velo’

Zo 30/6 | start tussen 13 en 14.30 uur |
hoeve Colpaert, Bulskampveld 7,
Beernem | Org.: Inagro |
www.onthaalopdeboerderij.be

BLOEDINZAMELINGEN

Wo 5/6 | 16 uur | Koning
Boudewijnschool | Rode Kruis en
Jeugd Rode Kruis | tel 0486 890 455 |
bloed@oostkamp.rodekruis.be |
www.oostkamp.rodekruis.be
Er is kinderopvang voorzien door de
vrijwilligers van het Jeugd Rode Kruis
Oostkamp
Ma 10/6 | 16 uur | Zuidleie |
Rode Kruis | tel 0486 890 455 |
bloed@oostkamp.rodekruis.be |
www.oostkamp.rodekruis.be
Do 20/6 | 16-20 uur | De Wara |
Vriendenkring RuddervoordeHertsberge-Waardamme |
tel 050 278 812 |
jacquelinevandewalle@hotmail.com

Hoe bouw je een insectenhotel?

Zo 30/6 | 14-18 uur | Emiel
Welvaertstraat 17 | Org.: De Berceau
i.s.m. gemeente Oostkamp

Platse kerremesse
>> 30 juni, Markt Ruddervoorde
programma:
9 u.:
hoogmis met St.-Ceciliakoor
9.30 u.: 39ste voetbaltornooi |
FC Ter Mote
10 u.:
dierenzegening
10.20 u.: belleman, uitreiking Gouden
Gerard | Heemkundige Kring
10.30 u.: jubileumfeest 20 jaar
Heemkundige Kring
11.30 u.: wandelconcert,
tentoonstelling in de kerk
11.30 u.: aperitiefconcert ‘Sons
Saucisses’| FC Ter Mote
14-18 u.: kermisshopping met
straatanimatie | Unizo
15-17 u.: optredens winnaars Talentenjacht: dans ‘X-treme’, bands
‘SD’ en ‘Midnight Incident’
18-20 u.: barbecue de Gilde | De Stam
18.30-19.15 u.: discodans ‘X-treme’
19.15- Fire down below (Jeroen
20.30 u.: Van Troyen: deelnemer The
Voice, jurylid Talentenjacht)
21-23 u.:Coverband Out of Service

Tip voor verenigingen
Uw verenigingenpagina
Elke Oostkampse vereniging heeft
een pagina op
www.oostkamp.be.
Met uw paswoord en login kan u
• de gegevens van uw vereniging
actueel
• promotie maken voor uw
activiteiten
• met foto’s en een verslag terugblikken op uw activiteiten
Uw eenmalige activiteiten op
www.oostkamp.be, in De Merel en
in de UIT-databank.
• Ga naar www.oostkamp.be
en meldt u aan met uw paswoord
en login.
• Geef uw activiteiten van juli en
augustus in voor 10 juni.
• Vragen? Contacteer dienst
Communicatie | tel 050 819 820 |
communicatie@oostkamp.be.
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De Federale Overheidsdienst Financiën helpt u bij het
invullen van uw belastingaangifte tijdens volgende
zitdagen:
Ruddervoorde: do 20 juni | Oostkamp: di 25 juni
• uw familienaam begint met A t.e.m. M: 9 tot 11.45 uur
• uw familienaam begint met N t.e.m. Z: 13 tot 15.30 uur
Waar:
• voor inwoners van Oostkamp en Hertsberge:
OostCampus (loket 5), Siemenslaan 1, Oostkamp
• voor inwoners van Ruddervoorde en Waardamme:
Riderfort, Sportstraat 2, Ruddervoorde

Meer info: Oostkamp: tel 050 819 956 | Ruddervoorde: tel 050 277 398

De Woonwinkel
De Woonwinkel helpt u als eigenaar-bewoner, huurder of
verhuurder met informatie, advies en begeleiding rond
wonen. Verder kan u er terecht met vragen over energie en
uw energiefactuur of voor een vergelijking van de
verschillende energieleveranciers.
Wanneer: elke donderdag van 8.30 tot 12.30 uur en van
13.30 tot 15.30 uur
Waar: OostCampus (loket 3), Siemenslaan 1, Oostkamp
Meer info: tel 050 250 138 | dewoonwinkel@bdoz.be |
www.bdoz.be

Goedkope lening voor
energiebesparende investering
Wilt u uw dak isoleren, hoogrendementsglas of
een condensatieketel plaatsen? Of wilt u een
andere energiebesparende investering doen in
uw woning?
Via de goedkope lening (vaste rentevoet van
slechts 2%) van het Fonds Ter Reductie van de
Globale Energiekost (FRGE) is dit ook voor u
mogelijk. Als u aan bepaalde voorwaarden
voldoet, kunt u ook renteloos lenen.
Meer info: in De Woonwinkel of op
www.wvi.be/nl/goedkope-energieleningen

info

OostCampus | welzijn (loket 3) | tel 050 819 960 | socialedienst@oostkamp.be
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een succes
de assistentiewoningen
op zorgsite Ter Luchte
In De Merel kon u al lezen hoe de bouwwerken
vorderden van 30 assistentiewoningen en een
nieuwe polyvalente zaal die het OCMW bouwde
op de zorgsite Ter Luchte.
Zoals gepland werden de werken midden april
voltooid. De eerste bewoners namen hun intrek in
hun nieuwe woonst.

Een schot in de roos
Deze alternatieve woonvorm voor ouderen met
een lage zorggraad, is zeer populair gebleken.
Amper enkele weken na het einde van de
werken zijn bijna alle woningen verhuurd.

Voordelen:
• zelfstandig

wonen in een veilige omgeving
op maat binnen handbereik
• dagelijkse zorg door thuiszorg of
mantelzorger
• sociale contacten
• zorg

info

“Ik heb mij hier nog geen dag, geen seconde verveeld.
Op mijn leeftijd (93 jaar) is dit de ideale manier om nog
alleen te wonen, ik heb de veilige omgeving van het
rusthuis in de buurt.” Alfons Vanden Bossche

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

Zomeraanbod Oostkamp
in actie

welz

ijn

Oostkamp in Actie is een samenwerkingsinitiatief tussen het OCMW,
de gemeente, het PWA en de sociale werkplaatsen SOBO@werk en
Loca Labora.

Wij bieden u hulp bij kleine klussen
• binnen

- schilderen en behangen
- opruimen zolder of kelder
- kleine herstellingen
• buiten
- gras maaien
- wieden, snoeien, bemesten, planten
- opkuisen van bladeren
• alle andere klussen waar u geen hulp
van professionelen voor vindt
• boodschappen aan huis

info

OostCampus | welzijn (loket 3) | tel 050 819 830 | socialedienst@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel juni 2013 •
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Oostkampse
logiesverstrekkers,
gidsen en toerische
infopunten werken
nauwer samen
Steeds meer gasten kiezen voor een landelijk verblijf en
ontdekken zo ook Oostkamp. In het voorjaar werden
alle Oostkampse logiesverstrekkers, infopunten en
streekgidsen uitgenodigd in OostCampus. Voortaan
wordt in de toekomst nauwer samengewerkt om
toeristische informatie door te geven aan de gasten
en de inwoners van Oostkamp.

3 streekgidsen
13 cursisten ontvingen op 12 maart hun diploma van
streekgids voor het Brugse Ommeland. Na een studieparcours van drie jaar mogen ze zich officieel streekkenners noemen. Cultuur, natuur, landschap, kunst en
geschiedenis: ze verweven het enthousiast tot een
sappig streekverhaal.
De Oostkampse streekgidsen zijn Ludo Meulebrouck,
Magda Vandycke en Elke Bracke.
Groepen of verenigingen die een begeleide
wandeling in Oostkamp willen organiseren, kunnen
beroep doen op de streekgidsen via de dienst
vrije tijd, tel 050 819 900 of vrijetijd@oostkamp.be.

info

24 logiesverstrekkers
Oostkamp telt momenteel 24 enthousiaste logiesverstrekkers. 3 hotels, 6 vakantiewoningen en 15 Bed &
Breakfasts bieden samen een 500-tal slaapplaatsen aan.

6 infopunten
Naast de 24 logeermogelijkheden
heeft Oostkamp 6 toeristische
infopunten. Deze ondernemers zijn
het aanspreekpunt voor toeristische
informatie over de regio. Door hun
ligging en hun openingsuren hebben
ze een aanvullende functie. Ze geven
toeristische informatie over de regio en
de gemeente aan de gasten en de voorbijgangers.
De Oostkampse infopunten zijn:
• ‘t Oud Gemeentehuis in Ruddervoorde
• binnenspeeldorp Diep in de Zee in Oostkamp
• restaurant ‘t Oud Wethuys in Oostkamp
• De Zonnebloem in Moerbrugge
• Het Bloemenhuisje in Oostkamp
• Casa Luca in Hertsberge

OostCampus | vrije tijd (loket 1) | tel 050 819 900 | vrijetijd@oostkamp.be
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Het programma is gekend
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Laat u verleiden door
Oostkamp Zomert
Platse kerremesse

•3

>> 30 juni
waar: Markt Ruddervoorde
programma (zie ook pagina 9):
• vanaf 14 uur: Platse Kerremesse met braderie en
optredens van plaatselijk talent
• 21 uur: optreden van Out of Service

•4

Vlaanderen Feest! – ontbijt

>> 16 tot 18 augustus
waar: Beukenpark
programma:
• 16 augustus om 19 uur: ParkPop Kwis
• 17 augustus om 18 uur: tribute rockfestival
• 18 augustus vanaf 14 uur: Cara en de Caro’kes,
Brahim, Cleymans & Van Geel, A Brand, De Coronas
en De Romeo’s

>> 7 juli van 8 tot 11 uur
waar: OostCampus
programma: gezellig ontbijten samen met familie,
vrienden of buren. Er wordt voor een streepje muziek en
voor kinderanimatie gezorgd. Initiatief voor het feest van
de Vlaamse Gemeenschap.
praktisch:
• inschrijven van 3 juni t.e.m. 28 juni bij vrije tijd (loket 1),
OostCampus of deelnemende handelaars
• groot ontbijt: 5 euro, klein ontbijt: 3 euro

Orgelconcerten
>> 1, 8, 15, 22 en 29 augustus om 20.30 uur
waar: St-Pieterskerk Oostkamp
programma:
• 1 augustus: Michael Eckerle, Duitsland
• 8 augustus: Miquel Gonzales, Spanje
• 15 augustus: Joris Lejeune, België
• 22 augustus in de Sint-Eligiuskerk Ruddervoorde: Mithra
Van Eenhooge, orgel/België en Jolien De Gendt,
sopraan/België
• 29 augustus: Ardalus ensemble, België met Jan
Devlieger, orgel en blokfluit, Sarah Abrams, sopraan,
en Karen Ketels, blokfluiten en slagwerk
kostprijs: 7 euro per avond

Kermis in Oostkamp
>> 2 tot 4 augustus
waar: centrum Oostkamp
programma:
• 2 augustus: opening kermis, stoet met reuzen,
optreden en vuurwerk

info

augustus: braderie en optredens
augustus: rommelmarkt, braderie en optredens

Film op het plein: The Bucket List
>> 14 augustus om 21.30 uur | gratis
waar: OostCampus

ParkPop, gratis festival

Oosterkoren
>> 26 augustus om 20 uur | gratis
Waar: St-Godelievekerk, Baliebrugge. 12de zangavond:
alle Oostkampse koren en zangliefhebbers zingen
samen. Het thema is ‘Van A tot Z met Do-re-mi’.

KasteelParkKunstRoute
>> 31 augustus, 1-7-8 september | 10 tot 18 uur | gratis
programma:
• kunst te bezichtigen in de kasteelparken Gruuthuse,
Nieuwburgh en De Cellen, in het Beukenpark, Bibliotheekinfopunt, Gemeentehuis, Sint-Pietersplein en -kerk
• 7 september om 20 uur: vuurparade en muziekavond
in het kasteelpark Gruuthuse.
• 8 september: n.a.v. de 25ste editie van Open Monumentendag kan u de kasteelparken bezoeken met een gids.

Tentoonstelling Brody Neuenschwander
>> 31 augustus tot 30 oktober
waar: Bibliotheek-infopunt
Brody Neuenschwander is kalligraaf en schriftkunstenaar.
Hij stelt internationaal tentoon en won met zijn werk
verschillende prijzen. Hij werkt met diverse kunstvormen:
schilderen, collage, film, video en performance.

OostCampus | vrije tijd (loket 1) | tel 050 819 900 | vrijetijd@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel juni 2013 •

13

tijd
vrije

ars
Kunstenae
in d Kijker

Dirk Galle | fotografie | 1-27 juni | De Valkaart

Laura Geldof | fotografie | 4 juni – 1 juli |
Bibliotheek-infopunt

Zomer van het
spannende boek
15 juni tot 15 augustus
De Zomer van het Spannende Boek bezorgt
liefhebbers van thrillers een flinke portie spanning,
mysterie, avontuur en leesplezier. Naar jaarlijkse
gewoonte worden alle titels gebundeld in een
thrillergids. Vanaf juni kan u de gids verkrijgen
in de bib en op www.oostkamp.be.

info

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

Junior Fotowedstrijd
stuur je mooiste foto in voor 31 augustus
De dienst Jeugd organiseert een fotowedstrijd voor jongeren tussen 6-26
jaar. Maak jij de mooiste foto van het leukste plekje van Oostkamp? Dan
maak je kans op een waardebon en stellen we jouw foto tentoon in
verschillende gemeentelijke gebouwen.
Afspraken
• Je mag maximum 3 foto’s indienen.
• Enkel digitale foto’s in jpg-formaat komen in aanmerking
• Er zijn 3 leeftijdscategorieën: 6-14 jaar, 15-19 jaar, 20-26 jaar. Jonger dan
18? Dan heb je de toestemming van je ouders of voogd nodig.
Je vindt het inschrijvingsformulier en het volledige reglement op
www.oostkamp.be/jeugd.

info

OostCampus | vrije tijd (loket 1) | tel 050 819 900 | vrijetijd@oostkamp.be
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Judoschool M. Degroote Oostkamp
Onder leiding van de gediplomeerde trainers Johan
Baert en Rudy Everaert is de Oostkampse judoschool
uitgegroeid tot één van de beste leerscholen. Ze
namen beiden het voortouw om op een

professionele wijze het judo te onderrichten. De club
telt momenteel een 60-tal leden. Op individueel
competitief vlak werden al schitterende resultaten
behaald.

Heeft u belangstelling in de judosport?
Kom eens proberen en geniet van de gratis lessen.
Wanneer: iedere woensdag en zaterdag van 17-19.30 uur in De Valkaart, Oostkamp.
Meer info:
Johan Baert, 6de DAN, A-trainer judo | tel 0477 510 042 | joba@telenet.be
Rudy Everaert, 5de DAN, A-trainer judo | tel 0473 940 715

Oostkamps talent staat klaar
om op te treden op uw evenement
Op zaterdag 6 april verzamelden 16 acts
in De Valkaart. Eenmaal op het podium
verrasten ze jury en publiek met een waaier
aan optredens. Iedere deelnemer kreeg na
de performance een korte reactie van de jury.
Er werd op het eind van de avond bekend
gemaakt wie kan optreden tijdens de
gemeentelijke zomerkermissen.
Verenigingen of geïnteresseerden kunnen
de lijst opvragen bij de dienst Cultuur.

info

OostCampus | vrije tijd (loket 1) | tel 050 819 900 | vrijetijd@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel juni 2013 •
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De deelnemers aan opruimactie
Let’s do it in je buurt haalden veel zwerfvuil op
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