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Zet uw duikbril op en doe mee aan de

zwembaddagen
29 november t.e.m. 1 december
>> p 13
wonen & omgeving

wonen & omgeving

vrije tijd

Goed voorbereid
de winter in

Doe uw eindejaarsboodschappen bij de
lokale handelaars

Vervelen in de
kerstvakantie?
Dat kan niet

>> p 7

>> p 15

>> p 6

Nieuws
Aangepaste dienstverlening

Straatambassadeurs

kwamen eerste keer samen

De oproep van de werkgroep Mensen spreken Mensen
naar inwoners die de rol van straatambassadeur willen
opnemen, is een succes.
29 Oostkampenaren schreven zich in.
De straatambassadeur wordt het aanspreekpunt voor
de buren, de politie, de wijkagent en de gemeente. Ze
zetten in op het verhogen van de betrokkenheid, de
verbondenheid en de solidariteit tussen de bewoners.
Hij ontvangt vragen en ideeën en bezorgt deze aan de
juiste dienst om tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld:
zwerfvuil, lawaaihinder en hondenpoep. Ze kunnen ook
wijkactiviteiten en straatfeesten organiseren.
De straatambassadeur moet niet zelf de problemen
oplossen en is ook niet de verantwoordelijke van de
straat of de wijk. Hij wordt bijgestaan door de
gemeente, de wijkagent, de politie en het BuurtInformatie-Netwerk. De werkgroep Mensen spreken
Mensen zorgt voor infomomenten en organiseert
regelmatig overleg.
Elke deelgemeente is vertegenwoordigd. De namen
vindt u op www.oostkamp.be/uwbuurt.
De gemeente bedankt nu al haar straatambassadeurs
voor hun engagement. Ook interesse? U kan zich nog
steeds kandidaat stellen.
info OostCampus | vrije tijd (loket 1) | tel 050 819 900 |
mensensprekenmensen@oostkamp.be

Alle diensten in OostCampus, AC Beukenpark,
De Valkaart, bibliotheken en het containerpark zijn
gesloten op:
• dinsdag 24 december 2013 vanaf 12.30 uur,
Bibliotheek-infopunt vanaf 12 uur
• woensdag 25 december 2013
• donderdag 26 december 2013
• dinsdag 31 december 2014 vanaf 12.30 uur,
Bibliotheek-infopunt vanaf 12 uur
• woensdag 1 januari 2014
• donderdag 2 januari 2014
Wel open op vrijdag 27 december en 3 januari.
Loketdienst Ruddervoorde (Riderfort) is gesloten van
maandag 23 december 2013 tot en met 3 januari 2014.
Voor burgerzaken kunt u terecht in OostCampus.
Bib-uitleenpost Baliebrugge
vrijdag 27 december 2013: open van 16 tot 18 uur

Mobiliteitsplan Vlaanderen
>> uw mening telt
Geef uw mening over het mobiliteitsplan Vlaanderen
voor 12 januari 2014 op
www.mobiliteitsplanvlaanderen.be.

Gratis draadloos
internet in Oostcampus
De bezoekers van OostCampus kunnen voortaan gratis
draadloos internet gebruiken via wifi als ze even
moeten wachten aan een loket. In het Onthaal vindt
u een korte handleiding. De medewerkers helpen u
graag verder. In De Valkaart, Bibliotheek-infopunt en
in Riderfort was er al gratis draadloos internet.

Colofon

Inhoud

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

nieuws
veiligheid en wegenwerken
veiligheid en preventie
milieu en duurzaamheid
goed voorbereid de winter in
lokale economie
activiteiten
welzijn
winter
jubilarissen en vorming
zwembaddagen
bib en cultuur
activiteiten kerstvakantie
terugblik

Beelden: De Lijn - Energiejacht - Franky Franssens - Gemeentelijke
diensten - Bram Gheysen - Veronique Heleven - Piet Himpens Morguefile.com - Simon Mouton - provincie West-Vlaanderen Q-Music - Seniornet Vlaanderen - Shutterstock.com - Geert Stubbe Daphne Titeca - Lies Vandenberghe - Michel Vanneuville Thibaut Vermeulen - werkgroep 11.11.11.
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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Blus nooit met water
U herkent een schoorsteenbrand aan een loeiend
geluid in het rookkanaal. Kom direct in actie:
• doof snel het vuur in de haard met zand, om rook in
uw huis te voorkomen;
• sluit direct hierna de schoorsteenklep;
• sluit de luchttoevoer van de kachel, of bij een open
haard de deurtjes;
• bel 112;
• ventileer direct na het doven van het vuur de
ruimte (i.v.m. koolmonoxidevorming!).

Tips
• Zorg

voor een emmer met zand naast de
openhaard, de kachel en de schoorsteen.
• Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar
vegen door een erkend bedrijf.
• Laat rond mei de schoorsteen controleren op
nesten. Rond oktober is het goed om ook de haard
te controleren.
• Laat de schoorsteen ook regelmatig controleren op
scheuren of lekkage.

Meer info:
Brandweer | Siemenslaan 6, Oostkamp | tel 050 840 361 | brandweer.oostkamp@zone1.be

Kapellestraat onderbroken door werken
Aannemer Gebroeders De Waele is in opdracht van Aquafin
gestart met de aanleg van de riolering in de Kapellestraat
tussen de Bevrijdingsstraat en de Imkerstraat. De Kapellestraat
wordt ter hoogte van het kruispunt met de Bevrijdingsstraat
en het kruispunt met de Imkerstraat opgebroken en afgesloten
voor het doorgaand verkeer. Deze werken duren
vermoedelijk ± 2,5 maanden.
Er is geen doorgaand verkeer mogelijk maar de handelszaken zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding voorzien via de
Gruuthuselaan en de Stationsstraat. Plaatselijk verkeer blijft
mogelijk voor en na de werkuren (van 17.30 tot 7 uur).
Meer informatie over deze werken en de herwaardering
van de Dalevijverbeek vindt u op www.oostkamp.be/openbare_werken.
Bijkomende informatie over de uitvoering van dit project: alle werkdagen tussen 8 en 19 uur
bij het contactcenter van Aquafin, tel 03 450 45 45 of via contact@aquafin.be.

info

OostCampus | wonen & omgeving (loket 4) | tel 050 819 860 | wegen@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel december 2013 •
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Shoppen met een
gerust hart
Veilig geld afhalen doet u zo
• Leer

uw code uit het hoofd.
de automaat af voor vreemde blikken en
houd uw vrije hand boven het klavier als u uw code
intikt.
• Wees alert naar de omgeving als u geld afhaalt.
• Ondervindt u moeilijkheden bij het inbrengen van uw
bankkaart in de automaat? Stop de transactie.
• Gebruik bij voorkeur een automaat binnen in een bank
of een winkel i.p.v. een buitenautomaat.
• Tel uw geld niet na op straat.
• Scherm

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

Defecte
straatlampen
Zeker in de wintermaanden is een goede straatverlichting
belangrijk.
Merkt u een defect aan de openbare verlichting op?
Meld het defect via de website www.straatlampen.be
of op het gratis telefoonnummer 0800 635 635.
Vermeld steeds de volledige adresgegevens van de
lamp en indien mogelijk het identificatienummer van de
paal.

info

Fietser, bent u
goed zichtbaar in
het verkeer
Zorg voor goede lichten.
• wit of geel licht vooraan uw fiets;
• rood licht achteraan uw fiets.
Reflectoren op uw fiets zijn
verplicht.
• witte reflector vooraan;
• rode reflector achteraan;
• oranje pedaalreflectoren;
• twee oranje reflectoren
tussen de spaken van elk
wiel of een witte reflecterende strook op de banden.
En verder:
• draag een regenjas met reflecterende strips;
• draag een reflecterend hesje of reflecterende
accessoires aan armen of benen;
• zorg voor reflecterende strips op fietstassen;
• kies voor de veiligste route, dat is niet altijd de kortste.

OostCampus | wonen & omgeving | tel 050 819 880 | mobiliteit@oostkamp.be
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Wilt u besparen op uw energiefactuur en uw steentje
bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop
100% groene stroom van de provincie West-Vlaanderen.
Vanaf 1 december 2013 tot 31 januari 2014 kan u vrijblijvend inschrijven.
Neem uw laatste eindafrekening van elektriciteit en/of aardgas bij de
hand en schrijf u online in op www.samengaanwegroener.be. Ook als u
vorig jaar deelnam, moet u zich opnieuw inschrijven.
Infomoment: De Valkaart, dinsdag 10 december om 20 uur
Meer info: Woonwinkel, op donderdag in OostCampus, loket 3

Bespaar op energie
>> doe mee aan Energiejacht
Vanaf 1 december kan u gedurende 4 maanden de strijd aangaan met
uw energieverbruik. Een energiemeester begeleidt de deelnemende
gezinnen. Op het startmoment krijgt u voorbeelden van hoe het beter
kan, hoeveel u bespaart en welke premies er bestaan.
Gratis startvergaderingen
• maandag 2 december, 20 uur, ‘t Valkennest, domein De Valkaart,
A. Rodenbachstraat 42, Oostkamp
• maandag 9 december, 20 uur, De Wara, Beekstraat 2, Waardamme
Meer info bij de energiemeesters:
• Jan Vansteelandt | tel 0477 264 888 | ibo.kakelbont@skynet.be
• Willy Martens | tel 050 825 947 | w.martens@telenet.be

Inrichtingsplan Zorgvliet-Vrijgeweid
>> infovergadering woensdag 4 december, 19.30 uur
d’Oude Kerke in Baliebrugge
Na de goedkeuring van het inrichtingsplan Groenhove –
Vrijgeweid is hard gewerkt aan de verdere uitwerking
van het plan. Er is een waterstudie voor de
Velddambeek en de Ringbeek uitgevoerd. Verder
werden de herinrichting van het domein Zorgvliet, de
aanleg van het rustpunt aan de Sasputstraat en de
verbetering van de aanliggende landbouwweg
voorbereid.
Geïnteresseerd? Kom op woensdag 4 december naar
de infovergadering. De VLM licht de plannen toe.
Meer info: Vlaamse Landmaatschappij (VLM) |
projectleider Eva Verstraete | eva.verstraete@vlm.be

info

OostCampus | wonen & omgeving (loket 4) | tel 050 819 860 | duurzaam@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel december 2013 •
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Klaar voor
de winter
>> Sneeuw- en ijzelplan ligt klaar
Sneeuw en ijzel vragen extra aandacht. Wanneer het
begint te sneeuwen of te vriezen, staan de strooidiensten klaar. De gemeente beschikt over 350 ton
zout. De strooiwagens doseren het zout goed. Dit komt
het milieu en de wegen ten goede, want teveel
strooizout is schadelijk voor de wegen.

Strooidiensten paraat vanaf
4.30 uur ‘s ochtends
Tot half maart werken medewerkers van de gemeentelijke
diensten in een permanentiesysteem.
Hoeveel personeel zet de gemeente in?
• 4 ploegen, met elk 4 medewerkers.
• De ploegen werken in een beurtrol. Elke ploeg
bestaat uit 2 chauffeurs voor de strooiwagens, 1
medewerker voor het strooien van de fietspaden, 1
persoon voor het laden van het zout.
• tot 10 extra medewerkers voor manueel strooien van
voetpaden.
Bij alarmfase oranje starten de strooiwerken vanaf 4.30
uur ’s morgens. De gemeente heeft twee strooiwagens
en kan 2 routes tegelijkertijd strooien: een noordelijke en
een zuidelijke. De hoofdwegen, de verbindingsstraten,
de invalswegen naar de centra, de toegangswegen
naar de scholen en de straten waar de bussen van De
Lijn rijden, worden eerst gestrooid. Tijdens uitzonderlijke,
aanhoudende gevaarlijke wintertoestanden wordt ook
tussenin gestrooid en wordt de strooiroute uitgebreid.

info

Wist u dat...
het Vlaamse Gewest de gewestwegen strooit? In onze
gemeente zijn dat de N50 (Kortrijksestraat/Brugsestraat),
de ring (Gruuthuselaan, A. Rodenbachstraat en de
Siemenslaan), N368 (Proosdijstraat, St.-Elooisstraat,
gedeelte van de Sijslostraat, Zedelgemsestraat), N309
(St.-Michielsestraat), de op- en afritten van de
autosnelwegen.

Wijken en doodlopende straten
Om strooizout zijn werk te laten doen, moet er
voldoende autoverkeer zijn om het zout open te rijden.
Enkel zo kan het zout de dooi doen starten. Dat is de
reden waarom er in principe niet gestrooid wordt in
wijken en doodlopende straten.

Wees voorzichtig
Los van alle inspanningen om de wegen berijdbaar te
maken of te houden, is het belangrijk dat u uw rijstijl
aanpast: rij voorzichtig en houd afstand.

U ruimt toch ook op?
Iedereen moet het voetpad voor zijn woning of handelszaak zelf sneeuw- en ijsvrij houden. Hou de goot zoveel
mogelijk vrij en stapel de sneeuw op aan de rand van
het voetpad. Bij dooi kan het water snel wegstromen
langs de riool. Bedankt voor uw medewerking.

OostCampus | wonen & omgeving (loket 4) | tel 050 819 880 | sneeuw@oostkamp.be
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Doe uw
boodschappen
bij de lokale
handelaars
U hoeft niet ver te rijden om uw eindejaarsinkopen te
doen. Cadeautjes en de ingrediënten voor uw
feestmaal vindt u ook bij de lokale handelaars.
Zij helpen u graag zodat u het juiste geschenk, de
juiste outfit en het juiste menu kiest.

Eindejaarsacties
Tijdens de eindejaarsperiode kan u genieten van de
eindejaarsactie van Unizo RuddervoordeWaardamme en Unizo Oostkamp-Hertsberge. Wie
aankopen doet bij de deelnemende zaken, kan
waardebonnen winnen.
Van vrijdag 20 december t.e.m. zondag 22 december
organiseren de handelaars in het centrum van
Oostkamp een kersthappening. Unizo organiseert op
vrijdag 27 december een kerstmarkt in Ruddervoorde.

Wekelijkse markt op donderdag
Ter gelegenheid van de wekelijkse markt op het
Gemeenteplein bieden heel wat lokale
handelaars marktpromoties aan.

Kerstsfeer in de straten
De gemeente zorgt alvast voor de juiste sfeer
op straat. De lichtjes en versiering aan de huizen
hullen Oostkamp in een gezellige, winterse sfeer.

kerst op www.hetwinkelweb.be
Wilt u nu al even wegdromen in de kerstsfeer? Surf dan
naar www.hetwinkelweb.be en maak vanuit uw zetel al
een eerste keuze. www.hetwinkelweb.be is een platform
waar u de webshop van vele Oostkampse handelaars vindt.

Oproep
Plaatst u zelf versiering aan uw woning of uw zaak? Hou dan
rekening met de oproep van de Raad voor Personen met een
Handicap. Personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen of een
beperkt zicht hebben, kunnen gehinderd worden door de
kerstversiering. Hang de versiering hoog genoeg en zorg dat
iedereen voorbij kan.

Hoeven Troeven Proeven
>> een overzicht van duurzame en lokale producten
Samen met de gemeenten Torhout en Zedelgem stelde de gemeente een brochure samen
van de verkooppunten van lokale en duurzame producten: Hoeven Troeven Proeven.
Waarom geen aardappelen, groenten of fruit uit uw eigen streek kopen?
Breng een bezoek aan de lokale boer, de imker of de tuinbouwer en krijg weer
voeling met de seizoenen en seizoensgebonden groenten en fruit.
In de brochure vindt u de 12 Oostkampse verkooppunten. De brochure is gratis.
U kan ze afhalen in OostCampus.

info

OostCampus | wonen & omgeving | tel 050 819 880 | economie@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel december 2013 •
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Infovergadering Zorgvliet-Vrijgeweid

Winterwandeltocht in Loppem

Wo 4/12 | 19.30 uur | d’Oude

Zo 8/12 | 7.30 uur | Sporthal De
Strooien Hane | Org.: Godelievestappers
Ruddervoorde | tel 0473 787 716 |
info@godelievestappers.be |
www.godelievestappers.be

Kerke | Org.: gemeente Oostkamp
i.s.m. VLM | tel 050 819 860 |
eva.verstraete@vlm.be
Plaatsen van hoogrendementsglas
en energiezuinig schrijnwerk |
info-avond

Do 5/12 | 19.30 uur | De Valkaart |
Koken, thema feestmenu

Ma 2/12 | 19.30 uur | Nieuwvliet |
Org.: KVLV Oostkamp | tel 0473 944 375 |
miekegregoire@skynet.be
Fondsenwerving en sponsoring |
vorming

Di 3/12 | 19 uur | De Valkaart |
Org.: gemeente Oostkamp | tel
050 819 900 | vrijetijd@oostkamp.be |
www.oostkamp.be

Org.: gemeente i.s.m. provincie WestVlaanderen en Vormingplus | tel 050
819 860 | duurzaam@oostkamp.be |
www.oostkamp.be
Koken met streekeigen seizoensgebonden groenten en/of fruit

Do 5/12 | 19.30 uur | Riderfort |
Org.: Velt Oostkamp | tel 050 824 767 |
www.velt.be/oostkamp
Achter de schermen | toneel

Vr 6/12, za 7/12, do 12/12,
vr 13/12, za 14/12 om 20 uur |
Zo 8/12 om 18 uur | De Gilde |
Org.: Toneelkring Eligius |
stefanieverplancke@hotmail.com |
www.toneelruddervoorde.be
Plotseling Thuis | thriller-toneel
Laat uw fiets graveren

Wo 4/12 | 13-15.30 uur |
OostCampus, poort 1 | Org.: gemeente
Oostkamp | tel 050 819 880 |
mobiliteit@oostkamp.be

Vr 6/12, za 7/12, vr 13/12
en za 14/12 | 20 uur | De Valkaart |

Winterbarbecue

Zo 8/12 | 11.30 uur | zaal d’Oude
Kerke | Org.: Apegem Sportief |
www.apegemsportief.be
Kerststukjes maken

Di 10/12 | 14 uur | CM | Org.: CM
Ziekenzorg Oostkamp | tel 050 826 607 |
ivanhoutte@hotmail.com
Kerstfeest

Di 10/12 | 14 uur | De Zwaan | Org.:
LBG Groot Oostkamp | tel 0499 712
699 | christ.degrande1@telenet.be
Bloemschikken, kerststukje

Wo 11/12 | 14 uur | Riderfort | Org.:
CM Ziekenzorg Ruddervoorde |
josee.vandenberghe@skynet.be
Optreden Johny Delaere met
accordeon

Wo 11/12 | 14.30 uur | ontmoetingscentrum zorgsite Ter Luchte | Org.:
zorgsite Ter Luchte | tel 050 502 416 |
info.wzcterluchte@oostkamp.be

Org.: Toneelkring Were Di | tel
050 827 687 | info@wereditoneel.be |
www.wereditoneel.be

Koken van feestdiner

Mountainbiketocht in en rond de
Bossen van Vlaanderen

Wo 4/12 | 13.30 uur | CM | Org.:

Za 7/12 | 8 uur | ‘t Bulcampvelt |

Femma Oostkamp | tel 0473 416 589 |
fam.himpe@telenet.be

Org.: WTC De Hertetrappers | tel 050
824 353 | luciendeclercq5@telenet.be |
www.hertetrappers.be

Volksquiz

Wo 4/12 | 14.30 uur | De Wara |
Org.: Vlaamse Senioren Groot
Oostkamp en Velt Oostkamp | tel
050 279 827 | edgards@skynet.be
Meditatie- en concentratieoefeningen
voor kinderen, start reeks

Wo 4/12 (1-3 leerjaar) en
Vr 6/12 (4-6de leerjaar) | 17 uur |
de

A. Rodenbachstraat 13, Oostkamp |
Org.: Centrum voor Levenskunst vzw |
tel 0486 916 930 |
lien.vansteenkiste@telenet.be
Sidderen en beven, de literaire
thriller | voordracht

Wo 4/12 | 19.30 uur | Bibliotheekinfopunt | Org.: gemeente Oostkamp
i.s.m. Vormingsplus | tel 050 819 900 |
vrijetijd@oostkamp.be |
www.oostkamp.be

Feest bij Jeugd Rode Kruis

Za 7/12 | 14 uur | Nieuwvliet |

Bloemschikken, thema kerst

Org.: Jeugd Rode Kruis Oostkamp |
jeugd@oostkamp.rodekruis.be |
www.oostkamp.rodekruis.be

Wo 11/12 | 19.30 uur | Ann’s

Kerstmarkt t.v.v. sociale projecten
en organisaties

Za 7/12 en Zo 8/12 | 14 uur |

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

de RAAT | Org.: Pamoya | tel 050 840
674 | marleen.deschaght@skynet.be |
www.pamoya.be

Wo 11/12 | 20 uur | Riderfort | Org.:
Markant Ruddervoorde/Waardamme |
tel 0485 782 864 | markant.ruddervoorde.
waardamme@telenet.be

Looifeest

Bloemschikken, kerststukje

Za 7/12 | 19.30 uur | De Zwaan |

Do 12/12 | 14 uur | De Valkaart |
Org.: Femma Oostkamp | tel 0476 271
720 | hanaya2002be@yahoo.com

Org.: Landelijke Gilde Ruddervoorde |
tel 050 280 188 |
lg.ruddervoorde@skynet.be
Baantjeszwemmen

Za 7/12 | 20 uur | De Valkaart |

Bloemschikken

Do 12/12 | 20 uur | Riderfort | Org.:
KVLV Ruddervoorde | tel 0494 236 946

Org.: ZVO Light | www.zvo.be
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Kerstmarkt in Zorgsite Ter Luchte
Vr 13/12 | 14 uur | ontmoetingscentrum Zorgsite Ter Luchte | Org.:
Zorgsite Ter Luchte | tel 050 502 416 |
info.wzcterluchte@oostkamp.be

Eligius Ensemble | kerstconcert

Za 21/12 | 20 uur | Sint-Eligiuskerk
Ruddervoorde | Org.: gemeente
Oostkamp | tel 050 819 900 |
vrijetijd@oostkamp.be |
www.oostkamp.be

bloedinzamelingen
Ma 2/12 | 16 uur | Zuidleie |
Org.: Rode Kruis dienst bloed- en
donorwerving | tel 0486 890 455 |
bloed@oostkamp.rodekruis.be |
www.oostkamp.rodekruis.be

Do 26/12 | 16 uur | De Gilde |
Org.: Vriendenkring Ruddervoorde,
Hertsberge en Waardamme |
jacquelinevandewalle@hotmail.com
zwembaddagen

Kerstmarkt

Vr 13/12 | 17 uur | VBS De Vaart,
Patersonstraat 98 | Org.: De Brug,
Ouderraad VBS De Vaart | tel 0477 758
946 | katelijn.wille@debaecke.be |
www.vbsmoerbrugge.be

Oudejaarsbal

Soep op de stoep van Welzijnszorg

Vr 27/12 | 14.30 uur | ontmoetings-

Zo 15/12 | 10.30 uur | Sint-Pieterskerk,

centrum Zorgsite Ter Luchte | Org.:
Zorgsite Ter Luchte | tel 050 502 416 |
info.wzcterluchte@oostkamp.be

Oostkamp | Org.: Federatie
Oostkamp | tel 050 823 080 |
wilfriedvanhooren@skynet.be |
www.federatieoostkamp.be
Kerstkronkels

Ma 16/12 | 19.30 uur | De Valkaart |
Org.: Femma Oostkamp | tel 050 823
080 | wilfriedvanhooren@skynet.be
Kerstfeest

Aquafit special: vr 29/11, 8.40-9.40 uur
Aquaball: vr 29/11, 17-21 uur
Pool Party: vr 29/11, 19-21 uur
Fairtrade zwemmen: za 30/11, 9-12 uur
Zwemkermis: za 30/11, 13.30-15 uur,
inschrijven voor 27 november
Aquaball: za 30/11, 15-18 uur
Baby- en peuterzwemmen:
za 30/11, 16.45–17-45 uur
Men of honor, film in het JOC:
za 30/11, 20 uur, JOC Den Artisjoc
Kleuterpret: zo 1/12, 9-12 uur
Aquagym: zo 1/12, 10.30-11.30 uur
Waar: zwembad De Valkaart
Org.: gemeente Oostkamp
Meer info: tel 050 819 900 |
vrijetijd@oostkamp.be |
www.oostkamp.be

Di 17/12 | 13.30 uur | De Valkaart |
Org.: KVLV Oostkamp | tel 0473 944
375 | miekegregoire@skynet.be
Kerstfeest

Di 17/12 | 14 uur | CM | Org.: CM

Eindejaarshappening

Ziekenzorg Oostkamp | tel 050 826 607 |
ivanhoutte@hotmail.com

Vr 27/12 | 19 uur | Dominiek Savio |
Org.: Oudercomité Ruddervoorde VBS
De Kiem | oc@ruddervoorde.be

Slaapproblemen? Lig er niet wakker
van.

Glühweinavond in wijk de Vijvers

Di 17/12 | 19.30 uur | De Wieke |

Vr 27/12 | 19 uur | Vijverslaan,

Org.: Velt Oostkamp | tel 050 824 767 |
www.velt.be/oostkamp

Waardamme | Org.: wijkcomité de
Vijvers | tel 050 280 685 |
depestel.frank@skynet.be

Jan Verheyen | Het Vonnis (UITVERKOCHT)

Oudejaarsavondfeest

Wo 18/12 | 20.15 uur | De Valkaart |
Org.: gemeente Oostkamp | tel 050
819 900 | vrijetijd@oostkamp.be |
www.oostkamp.be
Meneer Konijn in Oostkamp

Do 19/12 | tijdens wekelijkse markt,
Gemeenteplein | Org.: Q-Music |
tel 050 819 956| www.oostkamp.be
Kerstfeest

Do 19/12 | 13.30 uur | De Gilde |
Org.: KVLV Ruddervoorde |
tel 0494 236 946

Di 31/12 | 18.30 uur | de RAAT |
Org.: Welzijnsschakel vzw Oostkamp
(‘t Gezelletje) | tel 050 823 815 |
frans_dubois@scarlet.be |
www.tgezelletje.be

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

van januari geeft u in
voor 10 december 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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MOB voor 65+
65 jaar of ouder? Gedomicilieerd in het Vlaams
Gewest? Dankzij de Vlaamse overheid reist u gratis en
onbeperkt met alle bussen en trams van De Lijn.
Daarnaast mag u gratis 4 kinderen van 6 tot en met 11
jaar meenemen.
Voortaan heeft u een MOBIB-kaart van De Lijn nodig.
Deze kaart vervangt het huidige gratis abonnement
voor 65+’ers. Elke Vlaamse 65+’er krijgt per post een
uitnodiging om een MOBIB-kaart aan te vragen.
Ondertussen gebruikt u uw huidige Omnipas 65+-kaart.
Wie later zijn MOBIB-kaart wil aanvragen, doet dit via
een aanvraagformulier via www.delijn.be, in een
Lijnwinkel of via de dienst Abonnementen.

Financiële rust in de
eindejaarsperiode
>> tien tips
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Geef enkel geld uit als u zicht heeft op uw financiële situatie.
Onderzoek op welke uitgaven u kan besparen.
Bereidt u voor op onvoorziene en grote uitgaven.
Denk op lange(re) termijn.
Ga verstandig om met krediet(kaarten).
Vermijd impulsaankopen.
Wees aandachtig vooraleer u iets ondertekent.
Maak geen nieuwe schulden om oude schulden af te betalen.
Wacht niet tot de gerechtsdeurwaarder voor de deur staat.
Jong geleerd … Leer kinderen van jongs af aan hoe zij
kunnen omgaan met een beperkt budget.

Meneer konijn in
Oostkamp
>>donderdag 19 december,
tijdens de markt
Vorig jaar zamelde Q-music met meneer konijn meer dan
300.000 euro in voor vzw Kindergeluk, een organisatie die zich
inzet voor kansarme kinderen in Vlaanderen. Dit allemaal
dankzij de acties die luisteraars uit heel Vlaanderen op poten
zetten.
Ook dit jaar worden in heel Vlaanderen acties opgezet. Van
maandag 16 tot en met vrijdag 20 december halen de Q-dj’s
in elke Vlaamse gemeente de ingezamelde centen voor vzw
Kindergeluk op. We verwachten de Q-dj op donderdag 19
december tijdens de wekelijkse markt in Oostkamp. Het juiste
uur wordt nog meegedeeld.

info

OostCampus | welzijn (loket 3) | tel 050 819 960 | socialedienst@oostkamp.be
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Elkaar helpen in de winter
De winter betekent voor u misschien gezellige avonden
of ravotten in de sneeuw. Voor anderen is dit niet altijd
het geval, vooral in perioden met strenge vorst en/of
sneeuwval. Denk daarbij aan alleenwonenden, ouderen,
personen met een handicap, vereenzaamden.
U kan zelf een handje helpen door aandacht te
hebben voor familieleden, buren of zieken. Doordat zij
weten dat er steun in de buurt is, verhoogt u voor hen
het gevoel van veiligheid.

info

Stelt u een risico- of noodsituatie in uw buurt of uw
familie vast, neem gerust contact op:
• tijdens kantooruren met de Sociale dienst van het
OCMW | tel 050 819 960
• buiten de kantooruren met Zorgsite Ter Luchte | tel
050 277 530
• of met de hulpdiensten.

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

Kerstmarkt in
Zorgsite Ter Luchte
>> vrijdag 13 december, 14-16.30 uur
Ook dit jaar is er een kerstmarkt in Zorgsite Ter Luchte in
Ruddervoorde. Dit keer in het Ontmoetingscentrum
Noteer ook deze activiteiten in zorgsite Ter Luchte.
op de zorgsite. Er is een ruim aanbod van o.a.
• Optreden van Johny Delaere met accordeon op
kerstkaartjes, zelfgemaakte confituur, zelfgemaakte
woensdag 11 december om 14.30 uur.
kaarsen, kerstbloemstukjes. Iedereen is van harte
•
Oudejaarsbal met DJ op vrijdag 27 december om
welkom. De opbrengst komt ten goede van de
14.30 uur.
bewoners.

info

zorgsite Ter Luchte | tel 050 277 530 | info.wzcterluchte@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel december 2013 •
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Diamanten bruiloft
Marcel en Denise Demeyer–Defauw
Kwadeplasstraat 72, Oostkamp
19 december

Het College van
Burgemeester en Schepenen
bracht een bezoek aan:

Gouden bruiloft
Lucien en Georgette Bonne-Ampe
Veldhoekstraat 58, Waardamme
28 december

Gentiel en Ag
nes Vermeule
n-Maes

info

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

Korte lessen voor ouderen, ook voor u
Aarzelt u nog om het te leren? Dit is een unieke kans.
 Wilt u ook een lagere energiefactuur?

NIEUW
U leert online de goedkoopste leverancier vinden en hoe u van leverancier verandert. Breng uw jaarafrekening mee.
>> dinsdag 28 januari, 14-16 uur | 8 euro

 Starten met computer en internet
Na 4 namiddagen kan u vlot surfen op het internet.
>> 20, 21, 23 en 24 januari | 24 euro

vrije

Basiscursussen
• surfen en googlen
>> 4 en 7 februari | 16 euro
• alles over e-mailen en digitaal loket www.oostkamp.be
>> 18 en 20 februari | 16 euro
• orde op pc, werken met mappen
>> 27 en 28 februari | 16 euro
• Windows 8 voor overstappers (NIEUW)
>> 6 en 10 februari | 20 euro
Themacursussen
• Picasa voor uw digitale foto’s
>> 11, 13 en 14 februari | 33 euro
• fotoboek maken, gratis fotoboek, kennis Picasa vereist
>> 18 en 20 maart | 24 euro
• kopen en verkopen via internet: Kapaza, 2de hands, treinticket
>> 21 maart | 12 euro
• er zit muziek op uw pc | iTunes
>> 24 en 25 maart | 22 euro
Praktische info
Seniornet Vlaanderen organiseert de cursussen in de
Smartphone en tablet (meebrengen)
computerklas van De Oude Gemeenteschool,
• geen “smart” met uw smartphone
Sportstraat 6, Ruddervoorde,
>> 21, 24 en 25 februari | 36 euro
telkens van 13.30 tot 16.30 uur.
• aan de slag met uw iPad (Apple)
U schrijft in via
>> 31 maart, 1 en 3 april | 36 euro
• www.oostkamp.be/digitaal-loket (letter C)
• werken met Samsung tablet (Android)
• OostCampus, loket vrije tijd | tel 050 819 900
>> 10, 11 en 13 april | 36 euro

info

OostCampus | vrije tijd (loket 1) | tel 050 819 960 | vrijetijd@oostkamp.be
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Bent u klaar voor
de zwembaddagen
>> van vrijdag 29 november
t.e.m. zondag 1 december
Zwembroek aan, zwembandjes mee, duikbril op.
Ja, we zijn klaar voor de zwembaddagen!
Vrijdag 29, zaterdag 30 november en zondag 1
december zijn echte familiedagen in het zwembad.
De activiteiten zijn gratis, u betaalt wel de toegang
tot het zwembad. Opgelet, voor sommige activiteiten is
vooraf inschrijven vereist.
De Zwembaddagen worden georganiseerd door
gemeente Oostkamp i.s.m. de zwemclub ZVO en de
sportraad Oostkamp.

Programma
>> vrijdag 29 november
• Aquafit special, 8.40 - 9.40 uur
Aquafit, maar toch anders…
• Aquaball, 17 - 21 uur
Altijd al een keer over water willen lopen? Met deze
waterbal (ook wel aquaball genoemd) kan u vrij
bewegen, lopen of lekker dobberen op het water.
Pret gegarandeerd!
• Pool Party, 19 - 21 uur
Het zwembad in party-style
>> zaterdag 30 november
• Fairtrade zwemmen, 9 - 12 uur
Na het zwemmen ontvangt u een kleine fairtrade
attentie
• Zwemkermis, 13.30 - 15 uur

info

• Spelnamiddag

i.s.m. ZVO voor iedereen tot 14 jaar.
50m kunnen zwemmen vereist.
Inschrijven voor 27 november.
• Aquaball, 15 - 18 uur
• Babyzwemmen voor kindjes van 6 maand tot 2 jaar:
16.45 - 17.15 uur
• Peuterzwemmen voor kindjes van 2 tot 3 jaar:
17.15 - 17.45 uur
- Uw kind wordt op een speelse en ontspannen manier
vertrouwd gemaakt met het water. Begeleiding van
de ouders is vereist.
- Gebruik zwempamper verplicht.
- Inschrijven voor 27 november
• Film in het JOC: Men of honor, 20 uur
JOC den Artisjoc, Brugsestraat 30
>> zondag 1 december
• Kleuterpret, 9 - 12 uur
Bootjes, bijtjes en andere beestjes in het zwembad
•Aquagym, 10.30 - 11.30 uur
De ideale start voor een sportieve zondag.

waarom een dresscode
in het zwembad?
Door o.a. zwemshorts en shorts met zakken niet toe te
laten, is het water minder vervuild. Er is dan minder
chloor nodig om de opgelegde kwaliteitsnormen voor
het water te halen. En het zwemcomfort voor alle
gebruikers verhoogt. De dresscode is dus een
maatregel waar iedere zwemmer baat bij heeft.
info: www.oostkamp.be/sport

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

fotografie |
29 november - 26 december | De Valkaart

Lezing Sidderen en Beven
de literaire thriller
>> woensdag 4 december, 19.30 - 22 uur
Huiveren, griezelen, sidderen en beven, lezers van thrillers houden ervan.
Misdaadverhalen, detectives, griezelverhalen, avonturen-, spionage- en
oorlogsromans worden gretig verslonden.
Er verschijnen zoveel titels dat de lezers het spoor bijster raken.
Welke boeken en auteurs moet u zeker lezen? Zijn alle thrillers ‘literaire’ thrillers?
Welke subgenres zijn er en wat is het verschil tussen een ‘whodunit’ en een
‘whydunit’? Marina Marissen loodst u tijdens de lezing langs de duistere wegen
van de literaire thriller.
Organisatie: gemeente Oostkamp i.s.m. Vormingsplus
Waar: Bibliotheek-infopunt
Gratis, vooraf in te schrijven

info

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

Proef van cultuur... niet ver van huis
>> doe uzelf een voorstelling cadeau
Voor volgende voorstellingen in het voorjaar zijn er nog tickets beschikbaar:
• Feest! Met Nette en Korneel van De Troubadours, familievoorstelling voor
iedereen vanaf 3 jaar: woensdag 5 maart, 14.30 uur
• Jukebox voor senioren, Willy Claes Quartet & Nest Adriaensen: zondag 16 maart, 15 uur
• Kleinkunsteiland – Humor was nooit ver weg … met Lucas Van den Eynde,
Jan De Smet, Barbara Dex & Nele Goossens: woensdag 26 maart, 20.15 uur
• Apenbloed & Engelengezang door Pieter Embrechts: zaterdag 17 mei, 20.15 uur.
Meer uitleg over de voorstellingen vindt u op www.oostkamp.be/cultuur.

info

OostCampus | vrije tijd (loket 1) | tel 050 819 900 | vrijetijd@oostkamp.be
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Vervelen in de
kerstvakantie?
Dat kan niet.
Fundagen tijdens de kerstvakantie
>> voor kinderen lager onderwijs
Ook tijdens de kerstvakantie kan uw kind in De Valkaart
terecht voor een portie fun. Het programma start om
9 uur en eindigt om 16 uur. Er is opvang vanaf 7 tot
18.30 uur. Op dinsdag 24 december is er enkel
avondopvang tot 16.30 uur. Kostprijs per dag is 12 euro.
Er zijn nog vrije plaatsen
• maandag 23 december:
- sport en gezelschapsspelen: 1ste - 3de leerjaar
- sport en teambuilding: 4de - 6de leerjaar
• dinsdag 24 december:
- de sporthal wordt een spelenmarkt: 1ste - 6de leerjaar.
• donderdag 2 januari:
- sport en crea of een volledige dag sport: 1ste - 6de leerjaar.
Wees er snel bij want volzet is volzet.
Vanaf dit jaar werken we met online inschrijven via onze
webshop. Meer info hierover vindt u op
www.oostkamp.be/jeugd.

Vakantiewerking in het JOC
>> voor tieners van 12 tot 16 jaar
Ook het JOC zorgt voor een breed aanbod aan
activiteiten op maandag en vrijdag telkens vanaf 14 uur.
• quiz, maar wie is de slimste tiener?
>> maandag 23 december
• film, wij stellen 3 films voor en jij kiest er een uit.
>> vrijdag 27 december
• caféspelentornooi, kom je vaardigheden testen
>> maandag 30 december
• gamen op groot scherm, maak een keuze uit
games en consoles
>> vrijdag 3 januari
Natuurlijk blijft het JOC ook toegankelijk voor de oudere
gasten vanaf 16+ die er iedere vrijdag vanaf 21 uur hun
ding kunnen doen.
Meer info op www.oostkamp.be/jeugd en op
www.denartisjoc.be.

50 films die u moet gezien hebben
>> gratis themastand tot 31 december
Voor de koude dagen presenteert Bibliotheek-infopunt
de ultieme filmtips. “De dvd’s of blu-rays van de
themastand zijn in de maand december gratis te
ontlenen”, zegt Maddy Danneels van de bib. “Per pasje
mag u 1 dvd per keer meenemen en u mag de film
maximum 1 week bijhouden.”

info

OostCampus | vrije tijd (loket 1) | tel 050 819 900 | vrijetijd@oostkamp.be
oostkamp.be • deMerel december 2013 •
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begraafplaats Baliebrugge
heraangelegd en uitgebreid

SVS veldloop van Koning
Boudewijnschool i.s.m. Flanders Atletiekclub

kantie

er fstva

de h
dag in

Fun

medewerkers van zorgsite Ter Luchte in de
bloemetjes gezet n.a.v. dag van de zorg

winnaars Met Belgerinkel
naar de Winkel, prijsuitreiking

soepactie w
e
tijdens weke rkgroep 11.11.11.
lijkse markt

Sportdag 55+

Superp
restige
Cycloc
ross in
Balieb
rugge

www.oostkamp.be
infowandeling Kampveld, Waardamme

