Knotbomen gratis geknot
Knotbomen moeten elk zes tot acht jaar
volledig geknot worden. De takken
hebben dan een omtrek van +/- 40 cm en
de kans is groot dat ze openscheuren of
ziek worden. Voor het knotwerk kan men
gratis beroep doen op de knotters van
het Regionaal Landschap Houtland.
Knotten kan tot eind maart.
Meer info: Dieter Willems | t 050 40 70 21 |
dieter.willems@west-vlaanderen.be

SPORT
Start reeks turnen
Vanaf 10 januari | Elke dinsdag, 20 uur |
Basisschool Ruddervoorde | Org.: KVLV
Ruddervoorde | t 050 27 77 28 |
martine.goethals@scarlet.be
Start reeks BBB
Vanaf 18 januari | Elke woensdag, 20 uur |
Kerkstraat 5, Waardamme | Org.: Gezinsbond Waardamme | t 050 27 92 53 |
heidi.schoonbaert@skynet.be
Start reeks yoga
Vanaf 24 januari | Elke dinsdag, 14 uur |
Riderfort | Org.: KVLV Ruddervoorde | t
050 27 86 59 | martine.goethals@scarlet.be

WANDELEN EN FIETSEN
Wandeltocht door bossen, velden en
kasteelparken
Zaterdag 28 januari | 7-15 uur |
Sint-Pieterschool | Org.: Vredeseilanden
Oostkamp | t 0476 59 08 73 |
dirk.verduyn@skynet.be

Kerstboomverbranding Ruddervoorde
Vrijdag 6 januari | 19 uur | weide
Koebroekdreef | Org.: Landelijke Gilde
Ruddervoorde | t 0473 63 00 62
Gratis Nieuwjaarsdrink
Zondag 8 januari | 10.30 uur | parking
Riderfort | Org.: gemeente Oostkamp |
t 050 83 31 80 | vrijetijd@oostkamp.be
Kerstboomverbranding Steenbrugge
Zondag 8 januari | vanaf 17 uur | weide
via de Eglantierenstraat | Org.: Bomenen Vogelwijkcomité | t 050 37 38 82 |
steenbrugsche.happening@advalvas.be
Algemene vergadering met feest
Dinsdag 10 januari | 14 uur | De Zwaan |
Org.: Liberale Bonden van
Gepensioneerden | t 0499 71 26 99 |
christ.degrande1@telenet.be
Tentoonstelling Vorstelijk Verzameld |
Bezoek
Vrijdag 13 januari | 14 uur | ’t Centrum |
Org.: Okra H.H.Steenbrugge | t 050 35
81 90 | sophie_derocker@hotmail.com
Nieuwjaarshappening met fakkeltocht
Vrijdag 13 januari | 19 uur | Vrije Basisschool De Bosbes | Org.: Gezinsbond
Hertsberge | t 050 27 98 83

Nieuwjaarsfeest
Donderdag 26 januari | 14 uur | ’t
Centrum | Org.: Okra H.H.Steenbrugge |
t 050 35 81 90 |
sophie_derocker@hotmail.com
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■ Kerstboomverbranding Ruddervoorde
Vrijdag 6 januari vanaf 19 uur op de weide in de
Koebroekdreef.
Kerstbomen kunnen naar de weide gebracht worden
op vrijdag 6 januari vanaf 13 uur.
Org.: Landelijke Gilde Ruddervoorde.
Info: Jacques Popelier | t 0473 63 00 62

Kom van dat dak af | Komedie
Vrijdag 6 en zaterdag 7 januari | 20.15
uur | De Valkaart | Org.: De Komedie
Compagnie | t 050 83 31 80 |
vrijetijd@oostkamp.be

■ Kerstboomverbranding Steenbrugge
Zondag 8 januari vanaf 17 uur op
de weide te bereiken via de
Egelantierenstraat.
Kerstbomen kunnen gebracht
worden vanaf woensdag 4
januari. De kerstbomen worden
met een kar opgehaald in de
Bomen- en Vogelwijk op zaterdag
7 januari, kort na de middag.
Org.: Bomen- en Vogelwijkcomité.
Info: Francis Malengier | t 050 37 38 82 |
steenbrugsche.happening@advalvas.be

Elexier d’Anvers | Nieuwjaarsconcert
Donderdag 26 januari | 14 uur |
De Valkaart | Org.: NEOS Oostkamp |
t 050 82 46 93 |
daniel.desanghere@scarlet.be

WOORD EN BEELD

Schoolfeest
Donderdag 19 januari, 20 uur | Vrijdag
20 januari, 14 en 19.30 uur | De Valkaart |
Org.: Lyceum Hemelsdaele | t 050 33 15 43

Dia- en infoavond | Thema Zuid-Afrika
Zaterdag 21 januari | 20 uur | De Valkaart |
Org.: Pasar Oostkamp | t 0496 07 56 31

Startnamiddag | Thema ‘op goeie voet’
Woensdag 25 januari | 14 uur | Riderfort |
Org.: KVLV Ruddervoorde |
t 050 27 82 76 |
martine.goethals@scarlet.be

l

Bezoek vakantiebeurs
Dinsdag 31 januari | ’t Centrum | Org.:
Okra H.H.Steenbrugge | t 050 35 81 90 |
sophie_derocker@hotmail.com

Cars 2 | Kinderfilm
Woensdag 11 januari | 14 uur |
De Valkaart | Org.: gemeente Oostkamp |
t 050 83 31 80 | vrijetijd@oostkamp.be

Nieuwjaarsmaaltijd
Maandag 23 januari | 12 uur | Boldershof |
Org.: NEOS Oostkamp | t 050 82 46 93 |
daniel.desanghere@scarlet.be

2012

Gezond ontbijt
Zondag 29 januari | 8.30 uur | De Gilde |
Org.: Gezinsbond Ruddevoorde |
t 050 28 04 98 | carine.couffez@skynet.be

Jaaropener
Woensdag 18 januari | 19.30 uur |
De Valkaart | Org.: KVLV Oostkamp |
t 0473 94 43 75 | miekegregoire@skynet.be

Nieuwjaarsdrink Moerbrugge
Zaterdag 21 januari | vanaf 19 uur |
Zuidleie | Org.: Feestcomité Moerbrugge |
t 0473 96 97 68 | info@moerbrugge.be
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Het gemeent een gezond en voorspoe

■ Nieuwjaarshappening Hertsberge
Vrijdag 13 januari. Om 19 uur start een fakkeltocht
aan de Vrije Basisschool De Bosbes. Daarna is er een
nieuwjaarshappening aan lokaal Meisjeschiro.
Org.: Gezinsbond Hertsberge.
Info: Luc De Clercq | t 050 27 98 83

Gedichtendag
Donderdag 26 januari | 20 uur |
Bibliotheek-infopunt | Org.: gemeente
i.s.m. Davidsfonds | t 050 83 31 30 |
bibliotheek@oostkamp.be

Plaats uw activiteit in
onze activiteitenkalender
Inleverdatum:
telkens de 10de van de maand
voorafgaand aan publicatie.
Hoe indienen: via e-loket op
www.oostkamp.be of op de dienst
Communicatie, Kapellestraat 19,
communicatie@oostkamp.be.

Verantwoordelijke uitgever: Luc Vanparys, burgemeester. – Info: Nele Cools - communicatieambtenaar
Kapellestraat 19, 8020 Oostkamp - t 050 83 31 04 - f 050 82 66 76 - e-mail: communicatie@oostkamp.be - www.oostkamp.be

- DRUK GEVAERT RUDDERVOORDE

Nieuwe openingsuren werkwinkel
Brugge:
• maandag: 8.30-17 uur
• dinsdag: 8.30-12.30 uur – 13.15-19 uur
• woensdag: 8.30-12.30 uur – 13.15-17 uur
• donderdag: 8.30-12.30 uur
• vrijdag: 8.30-17 uur
Meer info: VDAB | t 050 44 04 11 |
www.vdab.be

Nieuwjaarsattentie
Dinsdag 3 januari | 15 uur | ’t Centrum |
Org.: Okra H.H.Steenbrugge | t 050 35
81 90 | sophie_derocker@hotmail.com
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Koken
Woensdag 25 januari | 19.30 uur |
Nieuwvliet | Org.: KVLV Oostkamp |
t 050 82 24 17 | miekegregoire@skynet.be

OP CHLOORVRIJ PAPIER

De VDAB-diensten Brugge en de werkwinkel Brugge verhuizen vanaf 4 januari
naar Jacob van Maerlantgebouw, Koning
Albert I-laan 1.2, 8200 Sint-Michiels Brugge
(nieuw gebouw aan de achterkant van
het station). Vanaf 9 januari verhuist ook
het opleidingscentrum van de VDAB
Oostkamp naar dit adres. De lokale werkwinkel blijft in Oostkamp (t 050 25 25 90)
en is elke vrijdag open van 8.45 tot 12 uur.

SOCIAAL EN GEZELLIG

GEDRUKT

Verhuis VDAB Brugge

■ Nieuwjaarsdrink Moerbrugge
Zaterdag 21 januari vanaf 19 uur in zaal Zuidleie.
Org.: Feestcomité Moerbrugge.
Info: Lode Degrieck | t 0473 96 97 68 |
info@moerbrugge.be.
Een ideaal moment om veel mensen uit de buurt een
gelukkig nieuwjaar te wensen!

Nieuwjaars

drink

Gratis nieuwjaarsdrink |
8 januari 10.30 uur | Ruddervoorde
Alle Oostkampse inwoners worden op zondag 8 januari
om 10.30 uur uitgenodigd op de parking van domein
Riderfort in Ruddervoorde om samen met het
gemeentebestuur te klinken op het nieuwe jaar.
Ook dit jaar zal een doventolk aanwezig zijn tijdens de
nieuwjaarsboodschap van het gemeentebestuur.
Het gemeentepersoneel schenkt alcoholische en nietalcoholische dranken. Er is ook muzikale omlijsting.
Het gemeentebestuur hoopt op een massale opkomst en
een schitterende start van het nieuwe jaar!

Aangepaste dienstverlening Nieuwjaar
Alle gemeentelijke diensten (inclusief bibliotheken,
De Valkaart, het zwembad, het containerpark, loketdienst
Riderfort) zijn gesloten op 1 en 2 januari.
Uitleenposten bibliotheek
• dinsdag 3 januari: uitleenpost Hertsberge en Waardamme is
beperkt open van 16 tot 18 uur
• vrijdag 6 januari: uitleenpost Baliebrugge is beperkt open
van 16 tot 18 uur
U kan uw boeken online verlengen via
www.oostkamp.be/Vrijetijd_/Bibliotheek-infopunt of
terugbrengen naar Bibliotheek-infopunt in Oostkamp.

MILIEU

Veilig fietsen
Tijdens recente fietscontroles bleek dat
heel wat fietsen niet in orde zijn. Vooral
de fietsverlichting laat te wensen over.
Omdat een goede zichtbaarheid in het
verkeer belangrijk is, roept de politie op
om fietsen te laten controleren en indien
nodig te laten herstellen. Men vraagt aandacht voor een goede fietsverlichting.
• Laat uw rijksregisternummer graveren in
uw fiets. Via het rijksregister kan de politie
teruggevonden fietsen die gegraveerd
zijn, gemakkelijk terugbezorgen aan de
eigenaar. Fietsgravering is gratis. Breng
uw identiteitskaart mee.
Van maandag 2 januari t.e.m. vrijdag 6
januari staat het fietsgraveertoestel in
het Veiligheidsgebouw, Siemenslaan 6,
Oostkamp.

CULTUUR

SPORT

VACATURES

VARIA

Oostkampse kunstenaars
in de kijker

Figuurtraining

Hoofddeskundige
Financiën B4-B5 (m/v)

Infosessie
volwassenonderwijs

Voltijds contract van onbepaalde duur.
De hoofddeskundige Financiën staat in
voor professionaliseren en optimaliseren
van de werking van de financiële dienst en
het concretiseren van de beleidsopties om
bij te dragen tot een effectief, efficiënt en
zuinig bestuur.
Behoren o.m. tot het takenpakket:
• uitvoeren van de BTW-reglementering
• organisatie en werking van de dienst
Financieel Beheer
• uitwerken, implementeren en opvolgen
van een intern financieel controlesysteem
• opmaken van reglementen
• meewerken aan de beleids- en
beheerscyclus
• ondersteunen van de financieel beheerder

Wat: informatie over de cursussen
informatica, voeding, mode,
schoonheidszorgen en juwelen |
Mogelijkheid tot inschrijving
Wanneer: dinsdag 17 januari | 17-20 uur
Waar: Kortrijksestraat 47, Oostkamp
Org.: CVO Sint-Godelieve
Meer info: t 050 50 24 34 |
sintpieter@cvosg.be

•

Milieutip
Een kamerthermostaat
met tijdinstelling en
thermostatische
kranen op de radiatoren
zorgen in elke ruimte
voor de gewenste
temperatuur op het
juiste moment. Zo
stapt u ’s morgens en
’s avonds in een aangenaam warme badkamer, terwijl het er
overdag een graadje minder is. Zet ’s avonds,
een half uurtje voor u naar bed gaat, de
verwarming op nachtstand (bijv. 15°C).

Leidingen winterklaar?
Enkele tips
• Houd de temperatuur in alle ruimtes
waar buizen van de drinkwaterleiding
liggen, boven het vriespunt.
• Sluit buitenkraantjes af en isoleer de
leidingen die tegen de buitenmuren
liggen. Leidingen die u niet gebruikt,
laat u best leeglopen.
• Ligt uw watermeter in een meterput,
leg dan een plasticfolie over het deksel.
Onder het deksel kunt u een isolerende
afdekplaat leggen.
Meer tips en info: AquaFoon van waterlink | t 078 35 35 99 (weekdag: 8-20 uur,
zaterdag: 9-13 uur) | klantendienst@tmvw.be

VEILIGHEID
Aanplakborden
voor affiches
De voorbije maanden stelde de politie vast
dat er verschillende bushokjes beplakt
waren met affiches. Dit is niet toegestaan.
Voor deze vorm van wildplakken kan de
organisator een geldboete krijgen van 60
euro.
Op een 10-tal plaatsen in de gemeente
vindt men aanplakborden speciaal voor
Oostkampse organisaties of voor
activiteiten die doorgaan in Oostkamp.
Men kan de locaties van deze borden
opvragen bij de dienst Jeugd.
Meer info: Vrijetijdsloket | t 050 83 31 80
| vrijetijd@oostkamp.be

Aangekondigde
snelheidscontroles
De snelheidscontroles voor januari vindt
u op www.hethoutsche.be.

De Valkaart
Lizie Peeters, glaskunst | tot 25 januari
Bibliotheek-infopunt
Koen Depestel, schilderkunst |
tot 28 januari

Cars 2 | Kinderfilm
Wanneer: woensdag 11 januari | 14 uur
Waar: De Valkaart
Kostprijs: 1 euro
Meer info: Vrijetijdsloket | t 050 83 31 80 |
vrijetijd@oostkamp.be

Gedichtendag in de bib
Geef gauwdieven geen kans 26 januari
Voorkom dat men uw portefeuille steelt
uit uw handtas. Enkele tips:
• Sluit uw handtas altijd goed af en draag
ze tussen arm en lichaam met sloten
naar binnen gekeerd.
• Plaats uw handtas nooit in uw winkelkar.
• Bewaar uw geld het liefst op uw lichaam.
• Kijk altijd goed rond en kijk als u in de
gaten wordt gehouden of als iemand u
volgt. Gauwdieven slaan bij voorkeur
toe als u niet alert bent.
Meer info: www.hethoutsche.be

Privacy geschonden op
Google Street View?
Wie vindt dat zijn privacy geschonden wordt
op Google Street View kan vragen om de
foto van zijn figuur en/of zijn huis volledig
onkenbaar te maken. Meer informatie vindt
u op http://maps.google.be/int/nl/help/
streetview/privacy.html.

DOCSTOP
t 00800 21 23 21 23
Het juiste telefoonnummer om uw identiteitskaart of kids-ID te blokkeren bij diefstal
of verlies is 00800 2123 2123. De identiteitskaart of kids-ID wordt dan onbruikbaar.
Vindt u uw kaart terug binnen de 7 dagen,
verwittig de dienst Bevolking van de
gemeente. De medewerkers zullen uw
kaart terug activeren. U moet dan geen
nieuwe identiteitskaart aanvragen. Vindt u
uw kaart niet terug, dan wordt uw identiteitskaart of kids-ID na 7 dagen automatisch
geannuleerd. Mocht u na die 7 dagen uw
kaart toch nog terugvinden, dan is deze
niet meer bruikbaar. U moet dus na 7 dagen
onmiddellijk naar de dienst Bevolking
gaan en een nieuwe kaart aanvragen.
Meer info: dienst Bevolking | t 050 83 31
68 | burgerzaken@oostkamp.be

Gedichtendag is de dag waarop poëzie in
het zonnetje wordt gezet. Saskia Maeyaert
en Hilde Van Laere van Brise l’Ame brengen
een greep uit hun repertoire in ‘intieme’
stijl’. Doorheen hun eigen werk verweven
ze ook poëzie van Mia Sneppe op een
eigenzinnige manier met klank en ritme.
Wanneer: donderdag 26 januari | 20 uur
Waar: Bibliotheek-infopunt
Org.: Bibliotheek-infopunt i.s.m. Davidsfonds
Meer info: Bibliotheek-infopunt |
t 050 83 31 30 | bibliotheek@oostkamp.be

Gouden Merels
indienen kandidaturen
Naar jaarlijkse gewoonte wordt de Gouden
Merel Cultuur samen met de Gouden
Merels Jeugd en Sportverdienste uitgereikt
tijdens het week van de vrijwilliger. Dit jaar
is dat op zondag 11 maart.
Kandidaturen indienen gebeurt via vastgelegde formulieren. Deze (en het reglement) kan men in De Valkaart verkrijgen
of via www.oostkamp.be. De formulieren
moeten per post of per e-mail verstuurd
worden naar het College van Burgemeester
en Schepenen, Kapellestraat 19, 8020
Oostkamp of cbs@oostkamp.be uiterlijk
op 27 januari. De poststempel of e-maildatum geldt als bewijs. Dossiers afgeven
in De Valkaart, A. Rodenbachstraat 42,
Oostkamp kan tegen uiterlijk 3 februari. Bij
afgifte ontvangt men een ontvangstbewijs.

Wat: spierversteviging, vetverbranding,
lenigheidsoefeningen en conditieverbetering
Wanneer: wekelijks dinsdag of donderdag
• elke dinsdag | 20-21 uur | 17 januari tot
19 mei
• elke donderdag | 20.30-21.30 uur | 19
januari tot 31 mei

Funky dance voor
jongeren en volwassenen
Wat: dansen op hedendaagse
muzieknummers
Voor wie: vanaf 4 middelbaar
Wanneer: elke dinsdag | 19-20 uur |
17 januari tot 19 mei

Funky dance voor kinderen
Wat: dansen op leuke muziek
Wanneer: elke woensdag | 18 januari tot
30 mei
• 3de kleuter tot 2de leerjaar: 13-13.50 uur
• 3de tot 6de leerjaar: 13.50-14.40 uur
• 1ste tot 3de middelbaar: 14.45-15.35 uur
Inschrijven en meer info: Vrijetijdsloket |
t 050 83 31 80 | vrijetijd@oostkamp.be |
www.oostkamp.be

Uw schriftelijke kandidatuur moet uiterlijk
op 16 januari 2012 (postdatum) verstuurd
worden.
Meer info over de functie, het profiel, de
voorwaarden, wat de gemeente te
bieden heeft en de sollicitatieprocedure
kan u opvragen bij de dienst Personeel |
t 050 83 31 09 |
personeelsdienst@oostkamp.be |
www.oostkamp.be

Sport over dag
vanaf 10 januari

Oproep:
animatoren gezocht

Wat & wanneer: wekelijks sportactiviteiten
tot 22 juni.
• badminton: elke dinsdag |
van 8.30 tot 9.45 uur
• figuurtraining: elke dinsdag |
van 10 tot 11 uur
• step (basis): elke woensdag |
van 10 tot 11 uur
• aquafit voor iedereen: elke vrijdag |
van 8.40 tot 9.40 uur
• vrij zwemmen (1 baan ter beschikking):
elke vrijdag | 9.40 tot 10.20 uur
• BBB: elke vrijdag | van 10 tot 11 uur
Waar: De Valkaart
Kostprijs: tienbeurtenkaart: 15 euro.
Geldig voor alle sport over dag-activiteiten.
1 jaar geldig.
Nieuwe deelnemers = eerste deelname
gratis. In de startweek zijn er gratis lessen.
Inschrijven: niet nodig
Geen les: tijdens schoolvakanties, op
wettelijke feestdagen en dinsdag 17
januari en vrijdag 18 mei.
Meer info: Vrijetijdsloket | t 050 83 31 80 |
vrijetijd@oostkamp.be

Vanaf januari kunnen kandidaat animatoren
voor de Speelpleinwerking en Grabbelpas
zich aanbieden. Het formulier vindt u op
www.oostkamp.be/werken_en_ondernemen.

RUIMTELIJKE ORDENING
RUP zonevreemde
bedrijven | Enquête
Het RUP zonevreemde bedrijven is in
opmaak. Het studiebureau Grontmij maakte
samen met de gemeente een selectie van
bedrijven waarvan de huidige functie
vergund is en de gebouwen hoofdzakelijk
vergund. Enkel deze bedrijven worden
verder bevraagd via een enquête om te
weten wat hun toekomstvisie is.
Meent u ook in aanmerking te komen, vul
dan de enquête in en neem contact op
met de dienst Ruimtelijke Ordening |
t 050 83 31 21 |
ruimtelijkeordening@oostkamp.be. De
enquête vindt u op www.oostkamp.be.
De enquêtes moeten ingediend worden
tegen uiterlijk 31 januari.

Start
cursussen tekenatelier
De nieuwe lessen starten in de week van
9 januari. Inschrijven kan tot 9 januari.
Jeugd
Creatieve activiteiten voor leerlingen
basisonderwijs:
• Oostkamp: groep 1 op woensdag
(13.30 tot 15 uur); groep 2 op
woensdag (15 tot 16.30 uur);
groep 3 op zaterdag ( 10.30 tot 12 uur).
• Ruddervoorde: groep 1 op zaterdag (9
tot 10.30 uur); groep 2 (10.30 tot 12 uur).
• Hertsberge: groep 1 op woensdag (13
tot 14.30 uur); groep 2 (14.30 tot 16 uur).
Beeldende kunst voor leerlingen
secundair onderwijs:
• Oostkamp: woensdag (13.30 tot 15 uur).
Kostprijs per reeks van 10 lessen: 45
euro (eerste kind), 35 euro (tweede kind),
25 euro (derde kind).
Volwassenen
• Figuurstudie (naar gekleed en naakt
model): woensdag | 18.15 tot 21.15 uur
• Letters in steen: dinsdag en donderdag |
18.15 tot 21.15 uur
• Boetseren: zaterdag | 9 tot 12 uur
Kostprijs: 60 euro voor 11 lessen
Meer info: Tekenatelier, Jaak Van Hulle |
t 0478 25 10 42 | www.oostkamp.be

GSM cursus
Seniornet Vlaanderen
Wat: basiscursus GSM voor starters of
als opfrissing, opleiding in kleine
groepjes en met ervaren lesgevers.
Wanneer: 13, 14 en 17 februari |
13.30-16.30 uur
Waar: De Oude Gemeenteschool,
Ruddervoorde
Kostprijs: 12 euro
Inschrijven en meer info: Vrijetijdsloket |
t 050 83 31 80 | vrijetijd@oostkamp.be

