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Week van de bib
met verwendag op 12 oktober
>> p 12
patrimonium

welzijn

vrije tijd

Gebouwen van
gemeente en OCMW

Heeft u recht op een
verwarmingstoelage?

Straatvoetbal viert
feest: 25 jaar

>> p 6-7

>> p 10

>> p 15

Nieuws
Kampveld: openbaar onderzoek

Bib Hertsberge
verhuisd
Op dinsdag 3 september opende de bibliotheek van
Hertsberge haar deuren op een nieuwe locatie: de
eerste verdieping van de vroegere pastoriewoning in de
Wingensestraat 2. De openingsuren van de bibliotheek
blijven dezelfde: elke dinsdag van 14 tot 18 uur.

Stekelbees zoekt 3 vrijwilligers
Zoekt u een nieuwe uitdaging? Heeft u een hart voor
kinderen? Heeft u wat tijd om de vaste begeleidsters bij
te staan?
Buitenschoolse opvang Baliebrugge
• 1 persoon om te werken op
- maandag, dinsdag en donderdag van
16.15 tot 17.45 uur;
- vrijdag van 15.30 tot 17.30 uur;
• 1 persoon om te werken op woensdag van 11.30 tot
18.30 uur.
Buitenschoolse opvang Hertsberge
persoon om te werken op maandag en dinsdag van
15.45 tot 17.30 uur.

•1

U heeft een diploma kinderverzorgster, opvoedster A2.
In de vakanties wordt er niet gewerkt.
U ontvangt een onkostenvergoeding van 6 euro per uur.
Meer info: Katia Callebert (Hertsberge) en Hilde De Wulf
(Baliebrugge) Schooldreef 6, Oostkamp | tel 050 841 410.

>>15 oktober tot 15 november
Voor de bossen en open ruimten in en rond Kampveld
(openbare en enkele private) werd een uitgebreid
bosbeheerplan voor 372 ha bos- en open ruimtegebied
opgesteld, voor een periode van 20 jaar.
Het beheerplan ligt ter inzage bij loket wonen &
omgeving (loket 4), OostCampus, van maandag tot
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op woensdag van
13.30 tot 19 uur en bij het Agentschap voor Natuur en
Bos (ANB) in Brugge.
Er is een infowandeling op zaterdag 19 oktober:
uur: start aan zaal Nieuwvliet, Lieven Gevaertplein
4, Nieuwenhove met aan-sluitend rondleiding in
Nieuwenhovebos;
• 14 uur: Kampveldwandeling, vertrek aan de kerk in
Waardamme.
• 9.30

openbare verkoop
>>woensdag 16 oktober, 15-19 uur
Volgende goederen worden verkocht:
• burelen
• IT materiaal
• stoelen / bureaustoelen
• fietsen
• kasten / ladeblokken
• bromfietsen
• printers / faxtoestellen
• auto’s
• elektrische toestellen
Wanneer: de goederen zijn te bezichtigen op
woensdag 16 oktober tussen 15 en 19 uur.
Waar: Stationsstraat 150, Oostkamp.
Verkoop: er wordt gewerkt met het principe van
biedingen onder gesloten omslag. De omslagen
moeten binnen zijn ten laatste op woensdag 16 oktober
om 19 uur. De hoogste bieder krijgt het goed
toegewezen nadat de verschuldigde som betaald is.
Meer info: dienst Technische Ondersteuning |
tel 050 819 806 | gebouwen@oostkamp.be

Colofon

Inhoud

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

nieuws
verkeer
wonen & omgeving
patrimonium
activiteiten
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Beelden: Lut Allemeersch - Binnenlandse Zaken - Dag van de
Jeugdbeweging - vzw De Grazer - Gemeentelijke diensten Romain Hallaert - Piet Himpens - Christiane Hoorens - Influenza.be Interafval - KSA Ten Rode - Vicky Matthys - Morguefile.com Simon Mouton - Noord-Zuidraad - provincie West-Vlaanderen Shutterstock.com - Geert Stubbe - Lies Vandenberghe Annelie Vandendael - Michel Vanneuville - Wijkcomité St.-Godelieve 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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Fietssuggestiestroken
De gemeente legde op een aantal plaatsen fietssuggestiestroken aan voor de verkeersveiligheid van de fietsers.
Ze wijzen op de mogelijke aanwezigheid van fietsers.
Voor de automobilist versmalt de straat visueel waardoor
hij trager gaat rijden.
• Brugsestraat, tussen het Pastorieplein en de Majoor
Woodstraat, aan beide zijden van de weg.
• Loppemsestraat: aan beide zijden van de weg tussen
de Maciebergstraat en aansluitend op fietspad van
Loppemsestraat.
• Oedelemsestraat
- ter hoogte van de Valentijn Hennemanstraat aan
beide zijden van de rijweg;
- ter hoogte van de Beernemsestraat, aan de binnenkant van de bocht en aansluitend op het fietspad
richting Moerbrugge.

Veilig in het verkeer
Als bestuurder moet u de
verkeersregels, de verkeerstekens (lichten, borden en
wegmarkeringen) en ook de
bevelen van de bevoegde
personen respecteren.
Maar in welke volgorde?
De wegcode in volgorde van belangrijkheid:
1. de bevelen van bevoegde personen,
2. de verkeerslichten,
3. de verkeerstekens,
4. de verkeersregels

info

Modder op de weg
Het vervoer van de oogst van de velden naar de
landbouwbedrijven zorgt vaak voor modder op de weg.
Deze maakt de wegen
glad. Om ongevallen te
voorkomen, is het
belangrijk om slipgevaar
te signaleren en vuile
wegen zo snel mogelijk
schoon te maken.
Vanaf 1 oktober stelt de
gemeente opnieuw
signalisatieborden gratis
ter beschikking voor de
landbouwers. De actie
vraagt andere weggebruikers een aangepast rijgedrag en
begrip voor de situatie
van de landbouwers.
U kan uw bord reserveren bij dienst Publieke Ruimte,
tel 050 819 880,
mobiliteit@oostkamp.be.

OostCampus | wonen & omgeving | tel 050 819 880 | mobiliteit@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel oktober 2013 •
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CO een
stille moordenaar
in huis
CO (koolstofmonoxide) is een gas dat u niet ruikt, ziet,
proeft en voelt. Maar het is gevaarlijk en u kan er
zelfs van sterven. In België worden elk jaar meer dan
1.000 mensen vergiftigd door CO. Elk verwarmingstoestel op kolen, hout, brandstof, stookolie, gas ...
kan CO uitstoten.

Hoe voorkomt u CO-vergiftiging?
• Verlucht

voldoende.
jaarlijks uw schoorsteen controleren.
• Gebruik nieuwere toestellen en laat ze regelmatig
onderhouden.
• Installeer CO-melders.
• Laat

Hoe herkent u CO-gevaar?
• hoofdpijn
• braken
• moeheid
• flauwvallen

Aanpakken van CO-vergiftiging?
• Open

uw ramen en deuren.
• Schakel het toestel uit.
• Is het slachtoffer bewusteloos? Bel 112.
• Is het slachtoffer bij bewustzijn?
Breng de persoon dan uit de kamer.
• U kan het Antigifcentrum bereiken
op 070 245 245.

Heeft u vragen over het risico op CO-vergiftiging bij u thuis?
Contacteer dan gerust De Woonwinkel. We informeren u
over alle risico’s en de maatregelen die u kan nemen.
Meer info:
De Woonwinkel | OostCampus, loket Welzijn |
elke donderdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot
15.30 uur | tel 050 250 138 | dewoonwinkel@bdoz.be |
www.bdoz.be

Breng uw frituurolie
naar het containerpark
>> grote inzamelmaand van 1 tot 31 oktober
Oktober is het moment om uw gebruikte frituurolie of -vet naar het
containerpark te brengen. Wie weet kan u daarmee uw vrienden gratis
een portie friet aanbieden. En bovendien maakt u kans op een
gloednieuwe friteuse of een van de 1.000 cinematickets.
Meer info: www. valorfrit.be

info

OostCampus | wonen & omgeving | tel 050 819 860 | milieu@oostkamp.be
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De gemeente laat schaapjes van vzw De Grazer in
het OostCampuspark grazen. Het gaat om een
proefproject voor 2013. Deze duurzame manier van
groenbeheer heeft tal van voordelen t.o.v. het
maaien van het gras. Het beheer met schapen is
100% ecologisch, goedkoper dan machinaal beheer
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en biedt een educatieve meerwaarde. Het park blijft
voor de helft toegankelijk voor recreanten.
20 schapen zullen minstens tot half oktober het park
volledig begrazen. Eind 2013 evalueert de gemeente
het proefproject. Bij positieve evaluatie kan er beslist
worden om deze werkwijze verder te zetten.

Heeft u ook interesse om uw stukje weide, gazon of perceel grond te laten begrazen?
Neem deel aan het leader-project “daar buiten loopt een schaap” van de vzw Vlaamse Schapenhouderij.
Meer info: griet.dewaele@inagro.be.

Bespaar energie
Energie is de drijvende kracht in ons leven. Maar energie is niet oneindig.
De volgende tips zetten u op weg naar een energiezuinig leven.
Hoe hoger de maatregel in het lijstje, hoe sneller u energiewinst boekt.
Voor verschillende ingrepen kan u subsidies krijgen. Vraag ernaar bij
loket wonen & omgeving of via www.energiesparen.be.

Tips
1. Zorg voor extra isolatie van uw dak. U kan tot de helft besparen op
verwarmingskosten.
2. Isoleer uw vloer en warmwaterleidingen.
3. Maak uw ramen en glas superisolerend. Gewoon dubbel glas is
eigenlijk al een verouderde techniek.
4. Plaats een nieuwe hoogrendementsketel.
5. Isoleer uw buitenmuren extra.
6. Gebruik energiezuinige toestellen.
7. Installeer efficiënte verlichting.
8. Kies voor milieuvriendelijke energie (wind- of zonne-energie).
Meer info: www.energiesparen.be

info

OostCampus | wonen & omgeving | tel 050 819 880 | duurzaam@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel oktober 2013 •
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Gebouwen van
gemeente en OCMW

De gemeente en het OCMW hebben tal van gebouwen
in eigendom. Deze gebouwen staan ter beschikking
van onze verenigingen en inwoners of worden gebruikt
voor de eigen werking.
Zoals het een goede huisvader betaamt, moeten we
onze gebouwen goed onderhouden en indien nodig
vernieuwen.
Door de verhuis naar OostCampus zijn er ook een aantal
sites/gebouwen die we niet langer nodig hebben.
Hier een overzicht.

Oostkamp
Nieuwe bestemming van gebouwen door het
centraliseren van de diensten in OostCampus
• Gemeentehuis op het Gemeenteplein:
De raadzaal blijft ontvangst- en trouwzaal.
De vroegere bureauruimtes worden nu gebruikt door
het dienstenchequebedrijf Witdoen en PWAOostkamp (die uit de Fonteinstraat komen) en de
regiowerking van Kind en Gezin.
• Archief in de Brugsestraat (voormalig schoolgebouw):
KAV Opvanggezinnen heeft er zijn intrek genomen.
• De stapelplaatsen in de Marechalstraat en
Brugsestraat werden afgebroken en maakten plaats
voor een publieke parking.
• De site van de dienst Openbare Werken, naast het
postkantoor in de Stationsstraat 150 wordt verkocht.
• Administratief Centrum Beukenpark Kapellestraat:
van zodra de dienst Secretariaat, de burgemeester,
schepenen, OCMW-voorzitter en secretarissen hun

info

intrek hebben genomen in OostCampus krijgt ook dit
gebouw een andere bestemming.
• De polyvalente zaal in OostCampus kan gehuurd
worden door verenigingen voor hun evenementen.
Vrijgekomen conciërgewoningen
• Conciërgewoning Nieuwvliet (Nieuwenhove) werd
privaat verhuurd.
• De conciërgewoning in het Beukenhof heeft
voortaan een sociale bestemming. De woning,
vroeger eigendom van de gemeente, werd met
opleg geruild met het terrein van de buitenschoolse
kinderopvang Oeverhof Waardamme, dat eigendom
was van het OCMW.
• De woning in het domein De Valkaart (naast Bad
Nauheimplein) is verhuurd aan een private
kinderopvang (zie foto 3).
Onderhoudswerken
• Zaal Zuidleie Moerbrugge: buitengevel hersteld en
behandeld tegen mos en vocht; binnenmuren
herschilderd en nieuwe brandvertragende gordijnen
gehangen.
• Pastorie Moerbrugge: opfris- en isolatiewerken.
• Kleedkamers voetbal Oostkamp (KSVO): schrijnwerk
vernieuwd.
• De Valkaart: het dak en de dakbedekking boven het
zwembad, de sporthal en het theater worden
vernieuwd.

OostCampus | technische ondersteuning | tel 050 819 800 | gebouwen@oostkamp.be
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Ruddervoorde
• Riderfort:

er komt een polyvalente cultuurzaal (ter
vervanging van De Gilde), een lokaal voor teken- en
muziekatelier (nu in oude schoolgebouw), een
matsportenzaal en extra kleedkamers.
• Voetbal Ruddervoorde (Daring): de ramen en deuren
van de kleedkamers zijn vernieuwd.
• Aan Dominiek Savio worden 6 containers geplaatst
voor opslag van materiaal van jeugdbewegingen.
• Loods Koebroekdreef wordt van de hand gedaan,
van zodra een goed alternatief is gevonden voor de
twee jeugdbewegingen op die site.
• Feestzaal Oude Gemeenteschool wordt ingericht voor
buitenschoolse kinderopvang.
• De pastoriewoning in Baliebrugge werd vroeger ter
beschikking gesteld van de pastoor van Baliebrugge.
De woning wordt sinds 1 januari 2013 verhuurd aan de
pastoor op rust (is een gemeentelijke verplichting).

Waardamme
Na de verhuis van het OCMW naar OostCampus
• De woning van het OCMW in de Kerkstraat 6 werd
verkocht.
• In het voormalige Gemeentehuis op het Dorpsplein
kreeg de bibliotheek een nieuw onderkomen. Het
OCWM zoekt nog een particuliere huurder voor rest
van het gebouw (zie foto1).
Onderhoudswerken
Wara kreeg nieuwe ramen met zonnewering. De
buitengevel wordt geschilderd.
• Pastoriewoning is opgeknapt en door gemeente
verhuurd aan het OCMW. Het gebouw wordt gebruikt
als lokaal opvanginitiatief i.p.v. de woning aan de
school in de Kortrijksestraat. Deze woning, die
bouwvallig is, wordt afgebroken.
• De

info

• Het

lokaal van Speelweide in De Waarde wordt
afgebroken. Een nieuwe bestemming is er nog niet.
De beslissing hangt af van de inrichting van de gehele
site met uitbreiding van de begraafplaats.

Hertsberge
• De

gemeente kreeg de pastoriewoning van de
Kerkfabriek in erfpacht en richtte de woning in voor
de bibliotheek, de buitenschoolse kinderopvang
Stekelbees (BKO), een lokaal voor de Hertsbergse
verenigingen en het archief van de lokale heemkring.
• Door de verhuis van de bibliotheek en de BKO in de
Molleree werd de huur van de 2 woningen (bib en
kinderopvang) opgezegd. De BKO is voor het grootste
deel naar de school verhuisd en zal maar heel partieel
gebruik maken van de pastorie.
• Voetbal en krachtbal Breeweg krijgen nieuwe
kleedkamers met zonneboiler, een bergruimte en een
vergaderzaal (zie foto 2).

melding
Merkt u iets op aan een gebouw van gemeente of
OCMW? Geef dit door aan de dienst Technische
Ondersteuning via www.oostkamp.be/meldingen
of op het nummer 050 819 800.

OostCampus | technische ondersteuning | tel 050 819 800 | gebouwen@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel oktober 2013 •
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Internationale tentoonstelling
fotografie

Za 5/10, zo 6/10, za 12/10,
zo 13/10 | 14-17 uur | De Wieke |
Org.: gemeente Oostkamp i.s.m.
Eurocomité | tel 050 819 900 |
www.oostkamp.be

BBB, start reeks

Lang leve de appel | voordracht

Di 1/10 | 19.30 uur | Zuidleie | Org.:
Velt Oostkamp | tel 050 824 767 |
www.velt.be/oostkamp

KVLV Ruddervoorde | tel 0494 236 946
Allergieën | herfstvergadering

Hobby- en kunstbeurs

Ma 7/10 | 13.30 uur | CM | Org.:
Femma Oostkamp | tel 050 823 080 |
wilfriedvanhooren@skynet.be

Di 8/10 |20 uur|Bibliotheek-infopunt|
Org.: gemeente Oostkamp i.s.m.
Vormingplus | tel 050 819 930 |
www.oostkamp.be

Ruddervoorde, Torhoutsestraat | Org.:
KVLV Ruddervoorde | tel 0494 236 946

Di 1/10 | 14 uur | Riderfort | Org.:

Zo 6/10 | 13.30 uur | St.-Elooisplein,
Ruddervoorde | Org.: Davidsfonds
Ruddervoorde-Waardamme |
heidi.de.lameillieure@skynet.be

Respectvol opvoeden | de eigenheid
van uw kind vooropstellen

Di 1/10 | 20 uur | Basisschool

Yogalessen, start reeks

Wandeling in Lissewege met gids

6de Senior games

Di 8/10| Bloso-centrum,
Optreden Orchestre Harmonie Chaumont

Za 5/10 | 20 uur | De Valkaart |
Org.: gemeente Oostkamp i.s.m.
Eurocomité | tel 050 819 900 |
www.oostkamp.be

Wo 2/10 | 20 uur | De Valkaart |
Org.: KVLV Oostkamp | tel 0473 944 375 |
miekegregoire@skynet.be

Blankenberge | Org.: BLOSO | tel 050
426 442 | www.bloso.be/seniorgames
Spelprogramma

Di 8/10 | 14 uur | Riderfort | Org.:
Ziekenzorg Ruddervoorde en Oostkamp |
josee.vandenberghe@skynet.be
Kookworkshop pasta’s

Wo 9/10 | 13.30 uur | CM | Org.:
Femma Oostkamp | tel 050 823 080 |
wilfriedvanhooren@skynet.be

ParaNorman | kinderfilm

Wo 2/10 | 14 uur | De Valkaart |
Org.: gemeente Oostkamp | tel
050 819 900 | www.oostkamp.be

Elvis Presley, Tribute to the King

Do 10/10 | 9.30 uur | Casino-Kursaal
Vlaams feest met boerenhesp

Za 5/10 | 19.30 uur | De Gilde |
Org.: VOSOG Ruddervoorde | tel 0474
316 719 | christ.degrande1@telenet.be
Boekenverkoop

Zo 6/10 | 9 uur| Bibliotheek-infopunt |
Schieting | start competitie

Wo 2/10|Café Oud Gemeentehuis |
Org.: K. Handbooggilde De
Hertenschutters | tel 0475 659 917 |
www.dehertenschutters.be
Tentoonstelling kinderkunstwerken
Fairtrade

Wo 2-12/10 | tijdens openingsuren |
Bibliotheek-infopunt | Org.: Fairtradewerkgroep i.s.m. de gemeente |
tel 050 819 930
Optreden Zwevezeelse hondenschool

Do 3/10 | 14.30 uur | ontmoetingscentrum WZC Ter Luchte, Ruddervoorde|
Org.: Zorgsite Ter Luchte | tel 050 277
530 | www.oostkamp.be
De (b)engels van het vissengat |
jeugdtoneel

Vr 4/10 en za 5/10, 20 uur |
zo 6/10, 16 uur | De Wara | Org.:
Toneelkring Ware Vreugd Waardamme |
tel 0473 600 688 | www.warevreugd.be

Org.: Bibliotheek-infopunt | tel 050 819
930 | www.oostkamp.be
Geleide wandeling door kruidentuin
Bulskampveld

Zo 6/10 | 14 uur | Kasteel van
Bulskampveld, Beernem | Org.:
Gezinsbond Oostkamp | tel 050 825
580 | cecile.vandeynse@telenet.be
Opendeurdag Veiligheidsgebouw |
brandweer en Rode Kruis

Zo 6/10 | 10-18 uur | Veiligheidsgebouw | Org.: Brandweer en Rode
Kruis Oostkamp | tel 050 840 361 |
www.oostkamp.rodekruis.be |
www.oostkamp.be
25 jaar Straatvoetbal Oostkamp

Zo 6/10 | 9 uur | St.-Pietersplein,
Oostkamp | Org.: gemeente Oostkamp
i.s.m. Sportraad | tel 050 819 900 |
www.oostkamp.be

Oostende | Org.: Liberale Bonden
Gepensioneerden Groot Oostkamp |
tel 0499 712 699 |
christ.degrande1@telenet.be
Alternatief vegetarisme | voordracht

Do 10/10 | 19.30 uur | De Valkaart|
Org.: Velt Oostkamp | tel 050 824 767 |
www.velt.be/oostkamp
Als je geen woorden hebt… | lezing

Do 10/10 | 20 uur | de RAAT |
Org.: werkgroep ontmoeting |
luc.deschodt@skynet.be
De Duitsers komen.... kommen Sie
auch? | toneel

Vr 11/10, za 12/10, 20.15 uur |
zo 13/10, 18 uur | De Valkaart |
Org.: Toneelkring Een scheute gezonde
Leute Moerbrugge | tel 050 824 406
Hoe toxisch is onze voeding? |
voordracht

Vr 11/10 | 20 uur | Zuidleie | Org.:
Gezinsbond Oostkamp | tel 050 823
863 | ludo.dekimpe@telenet.be
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Gezellig samenzijn met etentje

Za 12/10 | 18.30 uur | Riderfort |
Org.: Pasar Oostkamp | tel 0496 075 631 |
www.pasar.be
Startactiviteit Jeugd Rode Kruis
Oostkamp

Za 12/10 | 13.30 uur | Nieuwvliet |
Org.: Jeugd Rode Kruis Oostkamp |
www.oostkamp.rodekruis.be
Bezoek Kasteelpark Gruuthuse o.l.v.
deskundige gids

Moslima’s die interpreteren, een
frisse kijk op islam | lezing

Bloemschikken, thema herfst

Org.: Noord-Zuidraad | tel 050 819 956 |
deborah.vandenberghe@oostkamp.be

Do 24/10 | 14 en 19.30 uur | De
Valkaart | Org.: Femma Oostkamp |
tel 0476 271 720 |
hanaya2002be@yahoo.com

Raymond van het Groenewoud |
Bijna volwassen

Haal het beste uit je kind naar boven |
voordracht

Do 17/10 | 20.15 uur | De Valkaart |

Do 24/10 | 20 uur | Riderfort | Org.:
KVLV Ruddervoorde | tel 0494 236 946

Wo 16/10 | 20 uur | De Valkaart |

Org.: gemeente Oostkamp | tel 050
819 900 | www.oostkamp.be

Mis overleden bewoners WZC Ter Luchte

Zo 27/10 | 10.30 uur | ontmoetings-

Zo 13/10 | 14 uur | Moerbrugsestraat,

centrum zorgsite Ter Luchte, Ruddervoorde | Org.: zorgsite Ter Luchte | tel
050 277 530 | www.oostkamp.be

Oostkamp| Org.: gemeente Oostkamp |
tel 050 819 900 | www.oostkamp.be
Feestelijke eucharistieviering,
afscheid André Degraer

26ste Superprestige Cyclocross

Zo 13/10 | 9.45 uur | Sint-Pieterskerk
Lampionnenhappening

Pyfferoen, Vrijgeweidestraat, Baliebrugge |
Org.: Wijkcomité St.-Godelieve |
www.superprestigecyclocross.com

Vr 18/10 | 19 uur | K. Boudewijnschool,

Knutselen door kinderen, egels maken

Van Maerlandtstraat 11 | Org.: Oudervereniging K.Boudewijnschool | tel 0498
163 039|www.koningboudewijnschool.be

Ma 28/10 | 14 uur | CM | Org.:

Koken voor mannen

Breien

Oostkamp | Org.: Federatie Oostkamp |
tel 050 822 230 |
www.federatieoostkamp.be
Parochiefeest St.-Pietersparochie

Zo 13/10 | 12 uur | de RAAT| Org.:
Federatie Oostkamp | tel 050 822 230 |
www.federatieoostkamp.be
Hoe bescherm ik mijn woning? |
infoavond

Ma 14/10 | 20 uur | Veiligheids-

Zo 27/10 | vanaf 10.45 uur | domein

Vr 18/10 | 19.30 uur | Kortrijksestraat 47 | Org.: Davidsfonds
Ruddervoorde-Waardamme |
heidi.de.lameillieure@skynet.be

gebouw | Org.: Femma Oostkamp |
tel 050 823 080 |
wilfriedvanhooren@skynet.be

Als je geen woorden hebt… |
kunsttentoonstelling

Spelnamiddag

Vr 18/10, za 19/10, zo 20/10 |

Ma 14/10 | 14 uur | De Valkaart |

11-18 uur | de RAAT | Org.: werkgroep
ontmoeting | luc.deschodt@skynet.be

Org.: NEOS Oostkamp |
gilbert.deschepper@scarlet.be
Bloemschikken, thema herfst

Di 15/10 | 19.30 uur | Ann’s

Geef inbrekers geen kans | infosessie

Za 19/10 | 8 uur | Kantine KSVO,
Rodenbachstraat 42 | Org.: WTC
Oostkamp Randonneur | tel 050 823
678 | wp.wtcoostkamp.be

Di 15/10 | 14 uur | De Zwaan |
Org.: Liberale Bonden Gepensioneerden
Groot Oostkamp | tel 0499 712 699 |
christ.degrande1@telenet.be
Bezoek Biovita, St.-Andries

Wo 16/10 | 19 uur | De Valkaart |
Org.: KVLV Oostkamp | tel 0473 944
375 | miekegregoire@skynet.be

Bruno Vanden Broecke & Wim
Helsen | Gij die mij niet ziet

Wo 30/10 | 20.15 uur | De Valkaart |
Org.: gemeente Oostkamp | tel 050
819 900 | www.oostkamp.be

Vr 18/10, za 19/10, zo 20/10 |

bloemenatelier, Kortrijksestraat 415 |
Org.: KVLV Oostkamp | tel 0473 944 375 |
miekegregoire@skynet.be

Winterkwalen | voordracht

Di 29/10 | 20 uur | Riderfort | Org.:
KVLV Ruddervoorde | tel 0494 236 946

10de Buren bij kunstenaars | deelname 32 Oostkampse kunstenaars
info kunstenaars, locaties, uren:
www.burenbijkunstenaars.be

Di 15/10 | 14 uur | Veiligheidsgebouw | Org.: politiezone Het
Houtsche i.s.m.ouderenadviesraad |
tel 050 820 800 | www.hethoutsche.be

Femma Oostkamp | tel 050 823 080 |
wilfriedvanhooren@skynet.be

Beverhoutsveldtoertocht, mountainbike

Retrofuif met covergroep The Pledge

Za 19/10 | 21 uur | De Gilde | Org.:
Retrovrienden | tel 0475 842 101
Ecuador | voordracht

Ma 21/10 | 14 uur | De Valkaart |
Org.: Neos Oostkamp |
gilbert.deschepper@scarlet.be
Met het openbaar vervoer | voordracht

Wo 23/10 | 14 uur | Riderfort |
Org.: OKRA Ruddervoorde | tel 050
278 659 | lydia.roose@telenet.be

cursus ehbo
Za 12/10 | 9.30 uur |
Veiligheidsgebouw | Org.: Rode
Kruis Oostkamp | tel 050 823 543 |
www.rodekruis.be
EHBO-initiatie voor kinderen
Za 26/10 | 9.30 uur, 6-8 jaar | 14
uur, 8-10 jaar | Veiligheidsgebouw |
www.oostkamp.rodekruis.be
EHBO initiatie, kinderen 10-12 jaar
Wo 30/10 | 14 uur | Veiligheidsgebouw | Org.: Jeugd Rode Kruis
Oostkamp |
www.oostkamp.rodekruis.be
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Vraag uw verwarmingstoelage aan
U verwarmt uw woning met huisbrandolie, petroleum of
bulkpropaangas. U hebt een laag inkomen en hebt het
moeilijk om uw verwarmingsfactuur te betalen. Dan kan
u eventueel beroep doen op de verwarmingstoelage
van het stookoliefonds. De tegemoetkoming is
afhankelijk van uw sociale en financiële situatie.
Procedure:
• neem binnen 60 dagen na levering contact op met
OCMW;
• meebrengen: factuur van levering, uw identiteitskaart,
uw SIS-kaart, bewijs van gezinsinkomen.
Meer info: www.verwarmingsfonds.be

Tijdig vaccineren
tegen griep
Gemiddeld krijgen ongeveer 1 op 10 mensen griep. Meestal geneest men
vanzelf na enkele dagen. Bij mensen met gezondheidsproblemen kan
griep ernstige gevolgen hebben. Ook voor 65-plussers wordt inenting sterk
aangeraden. Het is de enige manier om zich tegen griep en de gevolgen
ervan te beschermen.
Tips
• Laat u bij voorkeur vaccineren tussen half oktober en half november.
• Haal een voorschrift bij de huisarts. Het vaccin haalt u bij de apotheker.
• Het griepvaccin kost maximaal tien euro. Wie tot een risicogroep behoort,
krijgt de helft terugbetaald.
Meer info: www.griepvaccinatie.be of www.influenza.be
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Moslima’s die
interpreteren, een
frisse kijk op islam
>> 16 oktober om 20 uur, De Valkaart
Els Vanderwaeren werkte van 2006 tot 2009 aan haar
doctoraat dat de titel kreeg “Vrouwen doen aan ijtihad.
Hybriditeit als creatieve ruimte bij interpretaties van islam.”
Dit jaar sloot ze zich aan bij de Noord-Zuidraad van
Oostkamp. Op 16 oktober geeft ze een lezing over de rol
die moslima’s spelen bij veranderingen binnen de
religieuze praktijk van hun geloofsgemeenschap in
Vlaanderen.

info

OostCampus | welzijn (loket 3) | tel 050 819 960 | socialedienst@oostkamp.be
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Diamanten bruiloft

Briljanten bruiloft

Lucianus Bullaert
Meulemanstraat 14, Oostkamp
en Lisette Van Ryckeghem
Sint-Jozefsdreef 5, Oostkamp
9 oktober

André en Mariette Teirlinck-Teirlinck
Warandestraat 10, Oostkamp
4 oktober

Cyriel en Gilberta Tanghe-Lapere
Eikenstraat 4, Ruddervoorde
10 oktober
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Het College van Burgemeester en Schepenen bracht een
bezoek aan:

Georges en D
ora Talloen-D
ombrecht

ldere
Opstal-Devo

alliauw
ne Hoorens-C
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Germain en Cecile Carrebrouck-Vanhecke

De juiste pasfoto voor
uw identiteitskaart
Houd steeds rekening met de criteria voor de pasfoto op uw
Belgische identiteitsdocumenten. Foto’s die hier niet aan
voldoen, worden geweigerd.
• Het

moet een recente professionele foto-opname zijn met
correcte belichting en kleurstelling.
• Het formaat van de foto is 35 x 45 mm waarvan de hoogte
van het hoofd tussen 25 en 40 mm is.
• De achtergrond is licht, effen en egaal, bij voorkeur wit.
• Het gezicht wordt gefotografeerd in vooraanzicht en is
volledig zichtbaar.
• Op de foto draagt u geen hoofddeksel of een andere
hoofdbedekking.
• Uw gelaatsuitdrukking is neutraal en zonder ontblote
tanden.

info

nieuwe reispassen
In het najaar moeten alle gemeenten overschakelen op de aflevering van biometrische
reispassen. Naast de foto en de handtekening
worden ook de vingerafdrukken van de
aanvrager gescand. De verblijfskaarten voor
vreemdelingen van niet-EU-herkomst worden
eveneens biometrisch.

OostCampus | burgerzaken (loket 2) | tel 050 819 890 | burgerzaken@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel oktober 2013 •
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Bibliotheekweek
2013
Kom binnen en zet u
‘Thuis in de bib’ en ‘Kom binnen en zet u’ zijn de kernzinnen van de Bibliotheekweek 2013. Dit jaar focussen
we op de huiselijkheid en het gastvrije karakter van de
bib. We profileren de bib als plek waar het goed toeven
is. Een plek midden in de buurt, in de gemeente en
dicht bij de mensen. Op onze verwendag op 12 oktober
leggen we u extra in de watten met lekkers en leuke
activiteiten. Het ideale moment om de bibliotheek te
(her)ontdekken.
Programma verwendag
>> Zaterdag 12 oktober van 9.30 tot 13 uur
• Knus breihoekje: onze breispecialist brengt jong én oud
de kneepjes van het breien bij.
• Giga-gezelschapsspelletjes in de jeugdafdeling
• Lekkere wafels
• Mini-bioscoop in de bib
• Gratis lidmaatschap
• Gratis gadget (zolang de voorraad strekt)
• Gratis uitleen DVD’s, Blu-rays en CD’s (gans de
bibliotheekweek)

Boekenverkoop

Respectvol
opvoeden, lezing
>> dinsdag 8 oktober, 20-22 uur
Van zodra uw kind ter wereld
komt, bent u opeens vader of
moeder. Er opent zich een
wereld vol verwachtingen,
nieuwe uitdagingen en vele
vragen. Hoe voedt u uw kind
het beste op? Waarop kan
u steunen bij deze taak?
Helpt of hindert uw eigen
opvoeding?
In deze workshop leert u,
met de ogen van uw hart,
kijken naar de eigenheid van uw kind.
Zo legt u de basis voor een geslaagd levensproject.

>> zondag 6 oktober, 9-17 uur
Tijdens Oostkamp kermis is de
bibliotheek open op zondag voor de
populaire boekenverkoop. Kom langs
en ontdek de pareltjes, kookboeken,
de klassiekers onder de jeugdboeken,
tijdschriften en zoveel meer.

info

Begeleider: Martine Andries i.s.m. Vormingplus vzw
Brugge
Waar: Bibliotheek-infopunt
Gratis

Bibliotheek-infopunt Oostkamp | tel 050 819 930 | bibliotheek@oostkamp.be
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Elke dag... is een fundag
Kijk snel naar het programma en schrijf in vanaf 1 oktober
Wat: Een leuk vakantie-aanbod per dag, van 9 tot 16 uur
met opvang vanaf 7 tot 18.30 uur (op 24/12 tot 16.30 uur)
Wie: kinderen van 3 tot 12 jaar, 1ste kleuterklas t.e.m. 6de
leerjaar
Wanneer:
• herfstvakantie van maandag 28 tot donderdag 31
oktober: voor kleuters en lagere schoolkinderen
• kerstvakantie op maandag 23 en dinsdag 24
december 2013 en donderdag 2 en vrijdag 3 januari
2014: enkel voor kinderen lager onderwijs.

Online inschrijven voor herfst- en kerstvakantie:
• vanaf dinsdag 1 oktober om 17 uur.
• vooraf registreren via het aanmeldingsformulier op de
website.
Programma herfst- en kerstvakantie:
www.oostkamp.be

Dag van de
jeugdbeweging
in uniform naar school
>> vrijdag 18 oktober
Ook in 2013 organiseren alle jeugdbewegingen samen de dag van
de jeugdbeweging om hun eigenheid in de kijker te zetten. Ze tonen
zich weer van hun beste kant, zijnde in hun mooiste
jeugdbewegingskledij. Noteer 18 oktober alvast in je agenda en
stap net zoals duizenden anderen die dag in je uniform naar school.

info

OostCampus | vrije tijd (loket 1) | tel 050 819 900 | vrijetijd@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel oktober 2013 •
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Lut Allemeersch
Simon Mouton | 27 september – 30 oktober |
fotografie | De Valkaart

27 september –
30 oktober |
bloemsierkunst |
De Valkaart

Eurocomité organiseert
internationale tentoonstelling fotografie
Drie Oostkampse kunstenaars (Annelie Vandendael, Vicky Matthys
en Yves Carton) stellen samen met Richard Pelletier uit onze
verbroederingsstad Chaumont tentoon tot 13 oktober in De Wieke.
U kan de tentoonstelling bezoeken op zaterdagen en zondagen
5, 6, 12 en 13 oktober van 14 tot 17 uur of op afspraak.

optreden stadsorkest Chaumont
Op zaterdag 5 oktober om 20 uur is er het optreden van het
stadsorkest van Chaumont in De Valkaart. Kaarten kosten 5 euro,
consumptie inbegrepen.

Oostkamp, De Slimste Gemeente?
>> oproep kandidaten
Woestijnvis organiseert opnieuw de quiz De Slimste Gemeente. Het tv-programma
van VIER zoekt de gemeente die één jaar lang die eretitel mag dragen.
Ook Oostkamp wil in het laatste weekend van oktober een quizploeg
afvaardigen op de West-Vlaamse preselectie. De beste ploegen gaan door
naar de opnames van het tv-programma begin 2014.
Voorwaarden:
• Elk duo bestaat uit een man en een vrouw.
• U bent inwoner van Oostkamp.
Kandidaturen moeten binnen zijn tegen 4 oktober in OostCampus, loket vrije
tijd, cultuur@oostkamp.be, tel 050 819 900. De kandidaten moeten hun
naam, adres, e-mail en telefoonnummer vermelden. Nadien wordt u
uitgenodigd voor een voorafgaande plaatselijke preselectie (datum en
plaats nog niet gekend).

info

OostCampus | vrije tijd (loket 1) | tel 050 819 900 | vrijetijd@oostkamp.be
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Straatvoetbal
viert feest
>> zondag 6 oktober
Al 25 jaar lang worden er op verschillende wijkpleintjes
vriendschapsmatchen gespeeld tussen voetbalploegen
en scholen. Dit jubileumfeest wordt op zondag 6 oktober
gevierd met een groot voetbalfeest op het Sint-Pietersplein.
• 9-13 uur: wedstrijden tussen voetbalploegen, scholen
en ouders; pannafoot en een levend tafelvoetbal
• 11.20 uur: penaltycup tussen de Lions en leden van het
gemeentebestuur
• 11.30-12 uur: receptie
• Randanimatie met springkasteel, pannafoot en KF SintCecilia Steenbrugge.

Superprestige
Cyclocross
Korting voor Oostkampenaren
>> zondag 27 oktober

Meer info en het programma: www.oostkamp.be

U sport toch ook?
U kent dan ook de positieve
gevolgen van sporten en
bewegen. Word lid van de
sportraad en help om ook
anderen te overtuigen om te
sporten. Samen zoeken we
hoe we de clubs het best
kunnen ondersteunen en
alle doelgroepen kunnen bereiken en de accommodaties
optimaal kunnen benutten. Er starten 4 werkgroepen die
elk werken rond een bepaald thema: toelagen (net
gestart, nog steeds welkom), senioren (november),
jeugd (januari) en gebruikers sportinfrastructuur (maart).
Interesse? Reageer voor 20 oktober bij dienst Sport,
tel 050 819 898, sport@oostkamp.be.
Meer info: www.sportraadoostkamp.be of
www.oostkamp.be/sport

info

Op het domein
Pyfferoen in de
Vrijgeweidestraat
organiseert het
Wijkcomité
Sint-Godelieve
Ruddervoorde
de 26ste internationale
cyclocrosshappening in het
kader van het superprestigecircuit.
Inwoners van Oostkamp krijgen tijdens de
voorverkoop een stevige korting.
• U betaalt slechts 6 euro per kaart (i.p.v. 10 euro)
• Bent u jonger dan 18 jaar? Op vertoon van uw
identiteitskaart mag u gratis binnen.
Voorverkoop vanaf donderdag 3 oktober tot en met
vrijdag 25 oktober om 11.30 uur.
• onthaal in OostCampus
• loket Riderfort
• Bibliotheek-infopunt.
Breng uw identiteitskaart mee.

OostCampus | vrije tijd (loket 1) | tel 050 819 900 | vrijetijd@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel oktober 2013 •
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Voorstelling in Ruddervoorde
van de auto indupol One, die
volledig op zonne-energie rijdt
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