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Wees zuinig met energie!
De Sint op bezoek
i inOudenburg | uitneembare agenda

Voorwoord
Beste Oudenburgnaar
De energieproblematiek is een van de grootste uitdagingen
van vandaag. De snel stijgende energieprijzen en de toenemende afhankelijkheid maakt onze energievoorziening
minder betrouwbaar. Er moeten bovendien belangrijke beslissingen genomen worden om de uitstoot en de klimaatverandering te beperken.
Spaarzaam omspringen met energie is dan ook een opdracht voor iedereen. Zowel de industrie, de overheid als de
gezinnen hebben deze boodschap begrepen en doen reeds
vele inspanningen. Ook bij het stadsbestuur is dit streven
sterk ingeburgerd.
De komende jaren zijn er grote investeringen nodig om de
energie-infrastructuur klaar te maken voor de toekomst.
Het stadsbestuur maakt momenteel werk van een zuinigere openbare verlichting, verdeeld over diverse projecten. Meer licht voor minder geld betekent ook een sobere
palenstructuur, geen vervuilende luchtleidingen meer en
draagt bovendien bij tot meer veiligheid. Wanneer alle projecten zorgvuldig afgewerkt zijn, behoort Oudenburg tot de
top binnen de Infrax-gemeenten.
Mag dit stedelijk voorbeeld ook alle inwoners inspireren
om energiezuinig te werk te gaan. Vaak is het gewoon een
kwestie van opmerkzaam te zijn of bepaalde gewoontes
eigen te maken. Goede gewoontes die u jaarlijks een pak
geld kunnen besparen.

COLOFON

Ignace Dereeper
Burgemeester
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MAANDAG

van 8 tot 12 uur en van 16 tot 18 uur

DINSDAG

van 8 tot 12 uur en gesloten in de namiddag

WOENSDAG

van 8 tot 12 uur en van 16 tot 17.30 uur

DONDERDAG

van 8 tot 12 uur en gesloten in de namiddag

FOTO’S & ILLUSTRATIES Stedelijke diensten I drukkerij Lowyck I Westtoer
Ilse Verbandt I Laurette Ingelbrecht
LAY-OUT EN DRUK drukkerij Lowyck
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER College van burgemeester en schepenen
Stadhuis, Weststraat 24 - 8460 Oudenburg

VRIJDAG

van 8 tot 12 uur en van 16 tot 18 uur

ZATERDAG & ZONDAG

gesloten

Alle stedelijke diensten zijn gesloten op:
• vrijdag 1 november 2013;
• maandag 11 november 2013;
• woensdag 25 december en donderdag 26 december 2013;
• woensdag 1 januari en donderdag 2 januari 2014.

JOUW BESTUUR

Wijkraden
Het stadsbestuur is volop bezig met het strategisch meerjarenplan 2014-2019 en wil haar inwoners actief betrekken
bij het beleid. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de krijtlijnen voor de toekomst samen met jou worden uitgezet.
Iedereen wordt dan ook uitgenodigd op de wijkraad van zijn
of haar deelgemeente. Tijdens deze avonden zullen niet
alleen een aantal beleidsprioriteiten worden voorgesteld,
maar wordt er ook gepeild naar wat jij belangrijk vindt dat
de stad doet. Zo telt jouw mening - en die van vele anderen
- mee wanneer het stadsbestuur haar plannen opmaakt
voor de volgende zes jaar.

Agenda
•
•
•

•

Maandag 21 oktober 2013 om 20 uur
wijkraad Roksem I ’t Centrum (Brugsesteenweg 89)
Dinsdag 22 oktober 2013 om 20 uur
wijkraad Oudenburg I Raadzaal stadhuis (Weststraat 24)
Maandag 28 oktober 2013 om 20 uur
wijkraad Westkerke I Gemeenschapshuisje
(Gistelsesteenweg 69)
Dinsdag 29 oktober 2013 om 20 uur
wijkraad Ettelgem I Dorpshuis (Dorpsstraat 71)

Het stadsbestuur schuift ook aan tafel met mensen van
sportraad, jeugdraad, cultuurraad … en verschillende sleutelfiguren. Zij zijn goed thuis in hun thema en dus is hun
mening ook erg interessant voor het stedelijk beleid. Het
uiteindelijke beleidsplan wordt eind dit jaar voorgelegd aan
de gemeenteraad.

Meldpunt
Merk je iets in de buurt op dat hersteld of opgeruimd moet
worden? Heb je vragen of opmerkingen over de stedelijke
dienstverlening? Breng ons hiervan op de hoogte via onderstaande meldingskaart, zo kunnen wij onze dienstverlening
nog verbeteren!

Meldingen worden doorgestuurd naar de betrokken diensten die instaan voor het oplossen ervan. Je krijgt vervolgens een antwoord per post of via mail.
Online melden kan ook via www.oudenburg.be/meldpunt
of via mail naar meldpunt@oudenburg.be.

meldingskaart

Ik wens het volgende te signaleren (probleem met juiste plaats en omschrijving):

Naam
Adres
Telefoon
Email
Datum melding
Te bezorgen aan het Meldpunt | Communicatiedienst | Stadhuis, Weststraat 24
OPGELET! Naamloze kaarten worden niet behandeld.
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LEVEN & WELZIJN

Geen zin in griep?
Laat je tijdig vaccineren!
Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw opduikt. Gemiddeld krijgt ongeveer één op 10 mensen griep. Meestal
genees je vanzelf na enkele dagen. Bij mensen met gezondheidsproblemen kan griep ernstige gevolgen hebben. Ook voor 65-plussers en
zwangere vrouwen wordt vaccinatie sterk aangeraden. Het is de enige
manier om zich tegen griep en vooral de gevolgen ervan te beschermen.

Griepvaccin terugbetaald aan risicogroepen
De ideale vaccinatieperiode ligt tussen half oktober en half
november. Met een voorschrift van de huisarts kan je bij de
apotheker een vaccin kopen. Bewaar het vaccin in de koelkast, anders wordt het waardeloos. Het griepvaccin kost
tussen de 11,00 en 12,00 euro, maar wordt voor de helft
terugbetaald aan mensen uit de risicogroepen. Sommige
mutualiteiten betalen het zelfs volledig terug.

inspuiting besmet werd. Het griepvaccin werkt pas na twee
weken en helpt alleen tegen de 'echte' griep, veroorzaakt
door het influenzavirus. Het heeft helemaal geen invloed
op het al dan niet krijgen van een gewone verkoudheid of
een bronchitis.
Een griepvaccinatie sluit niet volledig uit dat je griep kan
krijgen, maar de kans op griep is aanzienlijk kleiner en ook
de kans op complicaties neemt drastisch af.

Toch griep?
Bij heel wat mensen leven misvattingen over griepvaccinatie. Het is een veel gehoorde uitspraak dat het vaccin
griep veroorzaakt. Het griepvaccin bevat geen levende virusdeeltjes en kan dus geen griep veroorzaken. Door het
spuitje maakt je lichaam wel verdedigingsstoffen aan. Dit
kan soms lichte ongemakken geven. Als je kort na de inenting toch ziek wordt, kan het zijn dat je kort voor of na de

Behoor je tot de doelgroep, vraag dan
zeker raad bij je huisarts of apotheker.

INFO
Meer informatie over griep en griepvaccinatie vind je op:
W www.logobrugge-oostende.be/griepvaccinatie
W www.griepvaccinatie.be | W www.influenza.be

Gratis vuilniszakken
voor grote gezinnen
Gezinnen met minstens 3 kinderen ten
laste hebben jaarlijks recht op gratis vuilniszakken. De zakken kunnen afgehaald
worden aan het loket van de dienst burgerzaken. Mensen die zich dit jaar reeds
hebben aangeboden komen niet meer in
aanmerking.
Het stadsbestuur wil de grote gezinnen ondersteunen. Ze doet dit door o.a.
gratis vuilniszakken te geven aan gezinnen met minstens 3 kinderen.
De gezinnen krijgen een grote rol vuilniszakken voor restafval en een
rol voor PMD. Een kind met een handicap (66 % invaliditeit) telt dubbel
voor het bepalen van het aantal kinderen.
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Voorlopige rijbewijzen ook digitaal
Nadat in april 2013 de eerste rijbewijzen in
bankkaartmodel werden uitgereikt, worden
ook de voorlopige rijbewijzen vanaf 1 oktober 2013 digitaal. Dat wil zeggen dat, indien
je over een recente identiteitskaart beschikt,
dezelfde foto kan overgenomen worden voor
je voorlopig rijbewijs. De kostprijs voor een
voorlopig rijbewijs wordt 25,00 euro. Enkel de
internationale rijbewijzen voor buiten Europa
blijven in een papieren versie.
INFO
Dienst burgerzaken | Stadhuis, Weststraat 24
T 059-56 84 36 | E burgerzaken@oudenburg.be

LEVEN & WELZIJN

Een plek om kind te zijn!

Buitenschoolse Kinderopvang De Kikker
BKO De Kikker is er voor alle kinderen uit het kleuter- of lager onderwijs die schoollopen in Groot-Oudenburg, of waarvan één ouder in Oudenburg werkt, of waarvan één van de ouders in Oudenburg woont. De Kikker staat garant voor een
professionele, gediplomeerde begeleiding en aangepaste infrastructuur afgestemd op de kinderen. Het initiatief is erkend door Kind & Gezin en de betaalde opvanguren zijn fiscaal aftrekbaar tot de leeftijd van 12 jaar.

Opvang wanneer?

Wat kost het?

De Kikker staat in voor de opvang voor of na school, maar is
eveneens paraat op schoolvrije en vakantiedagen. Je kan er
elke schooldag terecht vanaf 6.30 uur tot schooltijd en na
schooltijd tot 19 uur. Op woensdagnamiddag is De Kikker
de hele middag open. Op schoolvrije en vakantiedagen is de
Kikker telkens doorlopend open van 6.30 uur tot 19 uur. Er
is voor iedereen vervoer naar en van school voorzien.

op schooldagen: 0,85 euro per begonnen halfuur
op vakantiedagen
- 3,75 euro voor 3 uur opvang
- 6 euro voor 3 tot 6 uur opvang
- 12 euro voor meer dan 6 uur opvang.
Er is korting voorzien indien er meerdere kinderen uit 1 gezin naar De Kikker komen en indien je voldoet aan bepaalde
voorwaarden. De opvangkosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Wat doen we?
In De Kikker is er een groot vrijetijdsaanbod voor de kinderen. Zo kunnen ze er voor en na school spannende gezelschapsspelen spelen, een kleurrijke tekening maken,
rustig in een hoekje met een boekje, huisje spelen in de
keuken- en poppenhoek, voetballen, dansen, op ons speelplein spelen, verkleden, fietsen, … Er is ook de mogelijkheid
om huiswerk te maken. We voorzien dagelijks een lekker
vieruurtje: afwisselend fruit, boterhammen of koek.
Op woensdagnamiddag en tijdens vakantiedagen zijn er
telkens gevarieerde activiteiten voorzien. Die kaderen in
een aantrekkelijk thema, worden fantasierijk voorgesteld
en beloven telkens dolle pret! De kinderen kunnen telkens
uit twee activiteiten kiezen.

•
•

Wil je de werking van De Kikker eens actief
meemaken? Kom dan langs op onze opendeurdag op woensdagnamiddag 16 oktober 2013.
Meer info hierover volgt in een strooifolder via de scholen.

INFO
BKO De kikker | Aernoudstraat 15
T 059 56 84 44 | E ibo@oudenburg.be
Voor nieuwe inschrijvingen maak je best een afspraak met
coördinator Heidi Pylyser.
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Als je 16 jaar bent of wordt, kun je een basisopleiding 'Animator in het jeugdwerk' volgen. De cursus Animator is één
en al speelplezier. Je leert er knutselen, bouwen, schminken, spelletjes organiseren en nog zoveel meer. Enthousiasme, teamspirit, creativiteit, maar ook geduld en flexibiliteit zijn dan ook onontbeerlijke eigenschappen om een
goede animator te worden. In de cursus van één week kom
je in contact met andere jongeren, die net als jij, wild zijn
van het speelplein.
KAAT PROVOOST
hoofdanimator
zomervakantie 2013
“Tijdens een cursus Animator leer
je niet alleen de basistechnieken
om een goede animator te worden,
je leert er ook hoe je moet omgaan
met probleemsituaties, dat ‘plat op
je bek gaan’ mag en nog veel meer.
Op zo'n cursus is het ook het ideale
moment om al je vragen te stellen
over speelpleinwerking. Een cursus
is eigenlijk nog eens een week een
echt klein kind mogen zijn zonder je
te hoeven schamen. En wat meer is ... je leert er vooral veel
nieuwe vrienden kennen met dezelfde interesse namelijk: het
speelplein! Samengevat een cursus animator is een niet te
missen ervaring!”

Scouts Dietkirchen
verbroederen!
Van 12 tot 17 augustus 2013 zakte een
groepje jongeren uit Dietkirchen, een
Duits stadje waarmee Oudenburg al jarenlang verbroederd is, af naar Oudenburg op scoutskamp. Eén van hun activiteiten was het bouwen van vlotten op het
domein De Kluiten. Ze kregen hierbij de
hulp van enkele leiders van KSJ Westkerke. Hiernaast zie je de verbroederende
jeugdbewegingen in volle actie!
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JEUGD

in alle schoolvakanties
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?

Een cursus Animator
volgen? Waarom niet?!

STIEKEM ZIN
OM MEE TE SPELEN
Volg CURSUS bij de
Vlaamse Dienst SPEELPLEINwerk

over heel Vlaanderen en Brussel

info en inschrijvingen via WWW.SPEELPLEIN.NET
Na de cursus dien je nog een praktijkstage te doen, dit
kan op onze speelpleinwerking De Tunne. Slaag je voor je
stage en behaal je hiermee het attest Animator, dan kom
je in aanmerking om de komende vakanties als animator
in de werking van de jeugddienst mee te werken. Het attest wordt uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap en is
bruikbaar in het gehele jeugdwerk. Door de stad Oudenburg wordt bovendien een subsidie verleend aan jongeren
voor het volgen van een Animatorcursus.

INFO
Jeugddienst | Stadhuis, Weststraat 24
T 059-56 84 29 | E jeugd@oudenburg.be
W www.oudenburg.be/animatorcursussen

Op zondag 17 november 2013 komen de Sint en zijn Pieten na een lange reis op de stoomboot weer aan in Oudenburg.
Ze vonden het vorig jaar bijzonder leuk en denken nog vaak terug aan de pepernotensamba, de diabolo act, de vele toffe
dansjes en de brave kinderen!
Jammer genoeg heeft de Sint dit jaar een groot probleem!
Hij is namelijk een belangrijke sleutel verloren … Kom om
14 uur naar de aanlegsteiger in de Stationsstraat en breng
oude sleutels mee. Misschien vinden we samen een sleutel
die past!

Programma
•
•
•

14 uur aankomst van de Sint aan de aanlegsteiger
(Stationsstraat)
15 uur Sinterklaasshow met als afsluiter de uitdeling
van de pakjes en een fotomoment met de Sint
17.30 uur afscheid van Sinterklaas

Na de aankomst en verwelkoming van de Sint gaan we
in stoet naar cultuurcomplex ipso facto voor de grote
Sinterklaasshow! Na de voorstelling kunnen alle kinderen
genieten van een eigen momentje bij de Sint om hun
tekening af te geven en een foto te nemen met Sinterklaas
en zijn Pieten. Elk kind gaat ook met een pakje naar huis!
Hou zeker de flyers op school, in de bib of
in de winkels in de gaten voor meer
informatie!
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JEUGD

DE SINT
OP BEZOEK

SPORT

Wandelnamiddag voor senioren
Trek je wandelschoenen aan, voorzie eventueel regenkledij
(want de zomer blijft niet duren) en ga met ons mee! Dit
jaar trekken we op dinsdag 15 oktober 2013 met de burensportdienst MIVOS* naar Anseroeul voor de jaarlijkse wandeltocht voor senioren. Er zijn bewegwijzerde routes van 4,
8 en 12 kilometer. De bus vertrekt om 12.45 uur aan sporthal Ter Beke. De terugkeer is voorzien omstreeks 19 uur.

Marktsport
in centrum van Brugge
Springen op de saltotrampoline in hartje Brugge, streetdancen in de schaduw van de eeuwenoude torens, schermen en boksen op historische plaatsen en pleintjes, ijsschaatsen in het Boudewijn Seapark, ropeskippen in het
Koning Albertpark ... Marktsport maakt dit en nog veel
meer mogelijk! Zitten er heel wat nieuwe sporten bij en
weet je niet goed hoe ze te beoefenen? Geen nood, onze
gediplomeerde lesgevers staan klaar om je te begeleiden
en de nodige uitleg te geven.
Ben je 8 jaar of ouder (vanaf geboortejaar 2005)? Ga dan
op dinsdag 29 oktober 2013 mee voor een dagje kei cool
sporten! De sportdienst legt naar jaarlijkse traditie een
grote bus in naar Brugge! De kostprijs bedraagt 10,00 euro
(busvervoer en begeleiding inbegrepen). We vertrekken om
8.30 uur aan sporthal Ter Beke en zijn omstreeks 17.30 uur
terug. Inschrijven kan vanaf 8 oktober 2013.
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Met een natje en een droogje, de busreis en aangenaam
gezelschap inbegrepen kost dit reisje 15,00 euro. Zeker een
aanrader! Vooraf inschrijven én betalen is verplicht en dient
te gebeuren vóór 4 oktober 2013.
* Midden West-Vlaams Overleg voor de Sport is een interlokale samenwerking tussen volgende gemeenten: Ichtegem, Diksmuide, Gistel, Hooglede, Oudenburg, Koekelare, Kortemark en Lichtervelde.

55-plusser?
Laat je conditie testen!
Op maandag 30 september 2013 krijgen 55-plussers
van 14 tot 16 uur de kans om hun conditie te laten testen. Voor de prijs van 3,00 euro hoef je het zeker niet
te laten. Op het programma staat: handknijpkrachttest, lenigheidstest (en je hoeft niet je benen in je nek
te gooien!), sneltikken met één hand, wandeltest en
het meten van je bloeddruk en BMI. Achteraf volgt een
evaluatie. Bovendien kan er die namiddag badminton,
curve bowls en tafeltennis gespeeld worden. Schrijf je
op voorhand in bij de sportdienst.

SPORT

NIEUW
IN ONS AANBOD
BBB New Style

Badminton voor 55-plussers

De mooie zomervakantie is voorbij, de school is opnieuw
gestart, tijd om wat aan die conditie te doen! Na een grondige opwarming op muziek worden buik, benen en billen
aangepakt met spierversterkende oefeningen, eventueel
met behulp van attributen. Aan het eind van de les volgt
een cooling-down om de spieren te stretchen. Een aanrader voor iedereen die in vorm wil blijven!

Badminton is slaan én bewegen! We leren de diverse slagen in badminton aan en leggen de spelregels uit. Na enkele lessen wordt er vrij gespeeld. Heb je een eigen badmintonracket, dan mag je die gerust meebrengen maar dit
is niet noodzakelijk.

De lessen gaan door op woensdag van 19.15 tot 20.15 uur.
De kostprijs bedraagt 90 euro voor 30 lessen.

De lessen vinden wekelijks plaats op donderdag van 14 tot
15 uur in de grote zaal van sporthal Ter Beke en dit vanaf
26 september. De kostprijs bedraagt 11,50 euro voor een
10-beurtenkaart.

Het volledig sportaanbod van de sportdienst
vind je ook terug op de website van de stad via
www.oudenburg.be/lessenreeksen.aspx.

Triatlon voor starters
De burensportdienst Mivos* organiseert op zondag 6 oktober 2013 voor de vierde keer een Triatlon voor starters
te Diksmuide. De afstanden zijn 500 m zwemmen, 17 km
fietsen en 4,5 km lopen. Deelnemen kan vanaf 16 jaar, individueel of in team. Voor meer informatie en inschrijvingen
kan je terecht bij de sportdienst van Diksmuide. We hopen
op een talrijke opkomst vanuit Oudenburg!

INFO
Inschrijven bij
de sportdienst | Sporthal Ter Beke, Bekestraat 16
T 059-56 84 47 | E sport@oudenburg.be
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CULTUUR & VRIJE TIJD

STUDIEDAG 2013
Over het dagelijkse leven van een Romeinse soldaat
Op zaterdag 19 oktober 2013 vindt in het Romeins Archeologisch Museum een studiedag plaats over het dagelijkse leven
van Romeinse militairen in het noordwestelijk deel van het Romeinse Rijk. Diverse specialisten (uit binnen- en buitenland)
komen dit onderwerp uitvoerig toelichten en geven je een beeld van het leven en de cultuur van Romeinen in onze gewesten.
Wat droegen deze manschappen wanneer ze niet vochten? Wat aten ze? Hoe sliepen ze? Welke vormen van ontspanning
kenden ze? Waren er nu vrouwen in het kamp of niet? Hoe zag hun barak eruit? Dit alles en nog veel meer kom je op deze
studiedag te weten.

Programma
8.45 uur
9.30 uur

Ontvangst met koffie
Korte verwelkoming en toelichting
(Jean Luc Meulemeester)

9.35 uur
10.15 uur
11 uur
11.30 uur
12.15 uur
12.30 uur

Voordracht over import van materiaal en eten
ten tijde van de Romeinen (Dr. Robert Nouwen)
Voordracht over levenswijze van de Romeinse
soldaat in hun barak (Dr. Wouter Dhaeze)
Voordracht over de verzorging van zieke en
gekwetste Romeinse soldaten (Drs. Maarten Dolmans)
Voordracht over al of niet vrouwen
in een Romeins kamp (Drs. Tom de Ridder)
Aperitief aangeboden door het stadsbestuur
Middagmaal
Opgelet! Iedereen dient op voorhand
in te schrijven voor het middagmaal.

13.30 uur Voordracht over de kledij van een
Romeinse soldaat (Drs. Peter Van der Plaetse)
14.15 uur Voordracht over ontspanning
van de Romeinse soldaat (Dr. Arjen Bosman)
15 uur
Koffiepauze
15.30 uur Voordracht over de verering van goden en
godinnen door Romeinse soldaten
(Dr. Robert Nouwen)

16.15 uur Slottoespraak schepen Peter Velle

Kostprijs
20,00 EUR per persoon zonder maaltijd
28,00 EUR per persoon met maaltijd
Inschrijven is verplicht!
INFO
Cultuurdienst | RAM, Marktstraat 25
T 059-56 84 00 | E ram@oudenburg.be

Feesten met de Romeinen
Week van de Smaak

Iedereen weet wel dat feesten bij de rijke Romeinen uitliep tot wilde braspartijen. Maar wist
je ook dat ze op andere ogenblikken aten? Of dat ze pauwentongen als delicatesse proefden?
Dat vrouwen meestal niet mee aanlagen? Of dat ze van leuke spelletjes hielden tijdens de
vele banketten? Dit alles en veel meer ontdek je op donderdag 14 november 2013 om 20 uur
in het RAM tijdens een voordracht met proevertjes ‘à la romaine’ en mulsum.
Kostprijs: 8,00 EUR (inschrijven verplicht)
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september t/m december I uitneembaar
SEPTEMBER
1STE BELGISCH THEATERCLOWN FESTIVAL

FESTIVAL | PODIUM & LITERATUUR | THEATER & DANS
Vrij 20/09 | 20.30 uur | ipso facto (Marktstraat 25)
Za 21/09 | vanaf 13 uur | diverse locaties
Zo 22/09 | vanaf 11 uur | diverse locaties
Organisator vzw Clownmania | W www.clownmania.be

OKTOBER
PEUTERS IN ACTIE

CURSUSSEN & LEZINGEN
Di 1/10 | 9.30 uur | CM (Marktstraat 40)
10,00 EUR (vermindering CM-leden, kinderen gratis)
Organisator Gezondheidspromotie CM Oostende
T 059-55 26 15 | W www.cm.be

MISSIE DNA

CURSUSSEN & LEZINGEN
Woe 2/10 – 9/10 – 16/10 – 23/10
14-16 uur I ipso facto (Marktstraat 25)
Organisator Davidsfonds Academie
T 059-26 71 86 | W www.davidsfonds.be/academie

EHBO-CURSUS NAJAAR 2013

ETTELGEM KERMIS

MARKTEN & KERMISSEN
Vrij 20/09 - Za 21/09 - Zo 22/09 | Feestweide Dorpsstraat
Organisator Werkgroep Kern Ettelgem
T 0473-77 83 28 | W www.ettelgem.be

CURSUSSEN & LEZINGEN
Za 5/10 | 9-12 uur
Rodekruislokaal De Zuidpoort (Hoogstraat 17)
Organisator Rode Kruis Oudenburg-Jabbeke
T 0498-93 48 03 | E vorming@oudenburg-jabbeke.
rodekruis.be | W www.rodekruis.be

VILLAGE GOURMAND - ROKSEM KERMIS

MARKTEN & KERMISSEN
Za 5/10 | 15-20 uur | ipso facto (Marktstraat 25) | 3,00 EUR
Organisator Roksem Kermis Gezondheidspromotie CM
Oostende | T 059-26 83 80 | E hotel@hoteldestokerij.be

BLOEDCOLLECTE ROKSEM
Di 24/09 | 17-19 uur | ‘t Centrum (Brugsesteenweg 89)
Organisator Rode Kruis Oudenburg-Jabbeke
W www.bloedgevendoetleven.be

55-PLUSSER? LAAT JE CONDITIE TESTEN!
SPORT
Ma 30/09 | 14-16 uur
Sporthal Ter Beke (Bekestraat 16) I 3,00 EUR
Organisator Sportdienst Oudenburg
T 059-56 84 47 | E sport@oudenburg.be

OPEN BEDRIJVENDAG
Zo 6/10 I 10-17 uur
W www.openbedrijvendag.be

LENTE-MODESHOW

MARKTEN & KERMISSEN
Woe 9/10 | 14.30 uur | WZC Riethove (Ettelgemsestraat 20)
Organisator WZC Riethove | T 059-34 02 34
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in OUDENBURG

UIT IN OUDENBURG

STEVEN MAHIEU ‘MANIAK’

PODIUM & LITERATUUR | COMEDY
Za 12/10 | 20 uur | ipso facto (Marktstraat 25) | 25,00 EUR
Organisator Unizo Oudenburg
T 0479-72 84 24 | E unizo.oudenburg@gmail.com

WANDELNAMIDDAG VOOR SENIOREN

SPORT
Di 15/10 | 12.45 uur | 15,00 EUR
Sporthal Ter Beke (Bekestraat 16)
Organisator MIVOS ism sportdienst Oudenburg
T 059-56 84 47 | E sport@oudenburg.be

OP BEZOEK IN DE KIKKER

OPENDEURDAG
Woe 16/10 | 14 uur | BKO De Kikker (Aernoudstraat 15)
Organisator BKO De Kikker | T 059-56 84 44

GASTRONOMISCH DINER

ETEN & DRINKEN
Vrij 18/10 | 19.30 uur | 50,00 EUR
WZC Riethove (Ettelgemsestraat 20)
Organisator WZC Riethove | T 059-34 02 30

HOTEL TRANSYLVANIË
FILM
Woe 30/10 | 14.30 uur | ipso facto
(Marktstraat 25)
3,00 EUR | NL gesproken
Organisator Cultuurdienst
Oudenburg | T 059-56 84 00
E ram@oudenburg.be

NOVEMBER






POSTZEGELBEURS






 

MARKTEN & KERMISSEN
Vrij 1/11 | 7.30-17 uur | ipso facto (Marktstraat 25)
Organisator Oudenburgse postzegelclub | T 050-81 33 60

FEESTEN MET DE ROMEINEN

CURSUSSEN & LEZINGEN
Do 14/11 | 20 uur | 8,00 EUR
ipso facto (Marktstraat 25)
Organisator Cultuurdienst Oudenburg
T 059-56 84 00 | E ram@oudenburg.be

REANIMATIE MET AED

CURSUSSEN & LEZINGEN
Vrij 15/11 | 19.30 – 22.30 uur
Rodekruislokaal De Zuidpoort
Organisator Rode Kruis Vlaanderen Oudenburg-Jabbeke
E vorming@oudenburg-jabbeke.rodekruis.be
W hartveilig.rodekruis.be

E www.burenbijkunstenaars.be

OVER HET DAGELIJKSE LEVEN
VAN EEN ROMEINSE SOLDAAT

CURSUSSEN & LEZINGEN
Za 19/10 | 9-16.30 uur | 28,00 EUR
ipso facto (Marktstraat 25)
Organisator Cultuurdienst Oudenburg
T 059-56 84 00 | E ram@oudenburg.be

MARKTSPORT IN CENTRUM BRUGGE

SPORT
Di 29/10 | 8.30 uur | 10,00 EUR
Sporthal Ter Beke (Bekestraat 16)
Organisator BLOSO i.s.m. sportdienst Oudenburg
T 059-56 84 47 | E sport@oudenburg.be
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SENIORENNAMIDDAG
IN STAF VERSLUYSCENTRUM

UITSTAP
Vrij 15/11 | 13.45 uur | 5,00 EUR
WZC Riethove (Ettelgemsestraat 20)
Organisator WZC Riethove | T 059-34 02 27

FREDDY DE VADDER TWIJFELT

PODIUM & LITERATUUR | COMEDY
Vrij 15/11 | 20 uur I 13,00 EUR
ipso facto (Marktstraat 25)
Organisator Comedyshows
T 059-56 84 00
E ram@oudenburg.be

ROMMELBEURS

MARKTEN & KERMISSEN
Zo 17/11 | 8.30-17 uur | 1,90 EUR
Sporthal Ter Beke (Bekestraat 16)
Organisator JOVAN | T 0485-10 46 90
E info@jovan.be | W www.jovan.be

25STE DIERENZEGENING

MARKTEN & KERMISSEN
Zo 17/11 | 10-16 uur I Sint-Eligiuskerk Ettelgem
Organisator Sint-Hubertusvrienden Ettelgem
T 0478-64 00 55 | E info@devrijboom.be
W www.devrijboom.be

MANILLEKAARTING
SPEL
Vrij 22/11 | 14-17 uur
WZC Riethove (Ettelgemsestraat 20)
Organisator WZC Riethove | T 059-34 02 27

PRIJSUITREIKING BEBLOEMINGSWEDSTRIJD

ENKEL OP UITNODIGING
Vrij 22/11 | 20 uur
ipso facto (Marktstraat 25)
Organisator Stadsbestuur
Oudenburg | T 059-56 84 42

COUNTRY-OPENINGSAVOND
MET RENÉ GUYLLINE

SPORT
Za 23/11 | 20 uur | 5,00 EUR
Zaal Monico (Dorpsstraat 60)
Organisator Heart of the West vzw
T 0476-47 48 61 | E info@heartofthewest.be
W www.heartofthewest.be

CULTUUR & VRIJE TIJD

DE SINT OP BEZOEK

PODIUM & LITERATUUR | THEATER & DANS
Zo 17/11 | 14 uur | aanlegsteiger (Stationsstraat)
ipso facto (Marktstraat 25) | 3,00 EUR
Organisator Jeugdraad
ism jeugddienst Oudenburg
T 059-56 84 29
E jeugd@oudenburg.be

PLANEET KOERS MET MICHEL WUYTS

PODIUM & LITERATUUR | THEATER
Za 23/11 | 20.30 uur | ipso facto (Marktstraat 25)
Organisator Cultuurdienst Oudenburg
T 059-56 84 00 | E ram@oudenburg.be

DECEMBER
KERST - EN HOBBYBEURS

MARKTEN & KERMISSEN
Zo 8/12 | 13-17 uur
WZC Riethove (Ettelgemsestraat 20)
Organisator WZC Riethove | T 059-34 02 34

KERSTACTIE
WOENSDAGNAMIDDAGMARKT

MARKTEN & KERMISSEN
Woe 18/12 | 13.30 uur | Marktplein
Organisator Marktkramers ism stadsbestuur
Oudenburg I T 059-56 84 29

TONEEL 'DE ZOTTE BOMPA'S'

PODIUM & LITERATUUR | THEATER
Vrij 20/12 – Za 21/12 – Do 26/12 - Vrij 27/12 om 20 uur
Zo 22/12 om 15 uur | 8,00 EUR
ipso facto (Marktstraat 25)
Organisator Toneelvereniging Kaproenken
T 059-26 60 20 | W www.kaproenken.be

DE VIJF LEGENDES

FILM
Do 26/12 | 14.30 uur
ipso facto (Marktstraat 25)
3,00 EUR | NL gesproken
Organisator Cultuurdienst Oudenburg
T 059-56 84 00 | E ram@oudenburg.be











 

DE VERSCHRIKKELIJKE IKKE 2

FILM
Do 2/01/2014 | 14.30 uur
ipso facto (Marktstraat 25)
3,00 EUR | NL gesproken
Organisator Cultuurdienst Oudenburg
T 059-56 84 00 | E ram@oudenburg.be













 

OUDENBURG STADSMAGAZINE 13

CULTUUR & VRIJE TIJD

databank

Hoe invoeren?

Hieronder overlopen we nog even de stappen om jouw activiteit in te voeren in de UiTdatabank. Het is belangrijk dat je deze
richtlijnen naleeft. Zo ben je er zeker van dat je activiteit optomaal terug te vinden is op UiTinVlaanderen.be, en op heel wat
andere kanalen.
Surf naar www.uitdatabank.be. Als je nog nooit hebt ingevoerd in UiTdatabank moet je eerst een gebruikersnaam en paswoord aanvragen. Je krijgt een mail die je moet bevestigen. Nadat je aangemeld bent, klik je op het tabblad ‘Nieuwe invoer’
en selecteer ‘Activiteit’.

Stap 1 basisgegevens (verplicht)

Titel van je activiteit | Let erop dat je informatie zoals datum, plaats, prijs niet in de titel zet. Deze informatie kan je
in andere velden invoeren.
Wat | Je kiest het type dat het best bij je activiteit past. Afhankelijk van het type dat je kiest, kan je
een subcategorie aanduiden.
Wanneer | Je kan kiezen tussen ‘Eén of meerdere tijdstippen’ of ‘Vaste periode’.
Waar | Typ de eerste letters van de plaats waar je activiteit plaatsvindt. Selecteer de juiste locatie in de lijst. Vind je
jouw locatie niet terug? Klik op ‘Maak nieuwe locatie aan’
en vul de adresgegevens in. Klik op ‘Voeg locatie toe’.
Website, telefoon of email | Voeg hier contactgegevens toe
van je organisatie. Duid aan of geïnteresseerden hier terecht kunnen voor reservatie.
Leeftijd | Hier kan je de leeftijdscategorie aanduiden. Activiteiten voor kinderen tot 12 jaar krijgen een vlieglogo en
verschijnen op UiTmetVlieg.be en in andere agenda’s voor
kinderen. Er verschijnt een vakje waarbij je de minimumleeftijd kan invullen.
Korte beschrijving | Beschrijf je specifieke activiteit in
maximum 400 tekens. Praktische informatie hoeft hier niet
in te staan, die kan je in andere velden kwijt.
Klik op ‘Opslaan’ om de basisinformatie van je activiteit te
bewaren in de UiTdatabank.

Stap 2 extra gegevens (deze gegevens zijn niet verplicht)

Organisator | Vul minstens de eerste drie letters van je organisatie in. Klik op de juiste naam als je organisatie in de
lijst verschijnt. Verschijnt je organisatie niet? Dan klik je op
‘Maak nieuwe organisator aan’.
Prijs | Vul de standaardprijs in van je activiteit. Extra prijsinformatie zoals kortingen of speciale tarieven kan je toevoegen in een vrij tekstveld. Je kan hier ook de inschrijvingsvoorwaarden vermelden.
Afbeelding | Voeg een afbeelding naar keuze toe, dat maakt
je activiteit meteen aantrekkelijk! Klik op ‘Kies een foto’ en
zoek de foto op je computer. De afbeelding mag maximum
1 MB groot zijn en is een .jpeg, .gif of .pngbestand. Vermeld
steeds het copyright van je foto!
Lange beschrijving | Hier kan je extra informatie kwijt over
je activiteit.
Klik op ‘Opslaan’.
Heb je alles goed ingevuld? Dan verschijnt jouw activiteit
de volgende dag op de diverse kanalen.

TIP! Onder het tabblad ‘Mijn invoer’ kan je alle door jou
ingevoerde activiteiten terugvinden. Erg handig als je nog
aanpassingen wil maken. Is je activiteit bijvoorbeeld volzet?
Zet dit dan bij in de titel.

INFO
Vragen of problemen? Contacteer ons op het nummer
059-56 84 42 of via uit@oudenburg.be.
De UiT-agenda biedt een overzicht van de activiteiten die
doorgaan op grondgebied Oudenburg voor de periode 20
september 2013 - 2 januari 2014 en is gebaseerd op de
invoer in de UiT-databank op 1 september 2013.
OPGELET! Wil je dat jouw activiteit opgenomen wordt in
deze UiT-agenda? Zorg dan voor een tijdige invoer in de
UiT-databank! De kalender voor de editie december 2013
zal lopen van 20 december 2013 tot 28 februari 2014 en
zal gebaseerd zijn op de invoer op 1 december 2013.
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Proficiat!

August en Paula De Keyzer-Capelle vieren hun
diamanten bruiloft.

Diamant voor Gilbert en Esther Van Hee-Cauwels!

Georges en Pierrette Dumarey-Rommelaere vieren hun
gouden bruiloft.

Goud voor Herman en Adèle Declerck-Allemeersch!

Zij vieren binnenkort!
Hendrikus & Agnes Sobry-Dewulf
5 oktober 1963 I goud

François & Anny Cuyvers-Geselle
28 november 1963 I goud

Willy & Marie-Louise Cappelle-Van Laethem
23 oktober 1963 I goud

Lucien & Henriette Depoorter-Martelé
29 november 1963 I goud

Marcel & Laura Vermeersch-Deschacht
6 november 1943 I platina

Etienne & Paula Bral-Saelens
30 november 1963 I goud

Omer & Simonne Kemel-Devriendt
15 november 1963 I goud

Gustaaf & Bernise Vandenberghe-Declercq
12 december 1953 I diamant

Michel & Diana Casier-Leleu
16 november 1963 I goud

Bernard & Adrienne Defurne-Droogenbroot
24 december 1963 I goud

Roger & Lelianne Hallemeersch-Vermeersch
23 november 1963 I goud

Robert & Angèle Vyvey-Samaey
29 december 1953 I diamant
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WONEN

Isoleer je dak, het is 5 voor 12!
Dakisolatie wordt binnenkort verplicht. De Vlaamse dakisolatienorm
treedt in werking op 1 januari 2015. Geleidelijk aan zal het
ontbreken van dakisolatie zwaarder doorwegen op de beoordeling
van de woningkwaliteit. Hierdoor zal vanaf 2020 de afwezigheid van
dakisolatie volstaan om een woning ongeschikt te laten verklaren,
waardoor ze ook niet meer verhuurd mag worden. Er wordt best
niet gewacht met isoleren want nu kan nog maximaal beroep
gedaan worden op premies en fiscale voordelen. Je kan de premie
aanvragen bij jouw netbeheerder. Voor informatie over premies kun je
aankloppen bij Woonpunt. Meer info over de dakisolatienorm vind je op
www.energiesparen.be.

Sociale dakisolatie
Voor huurwoningen bewoond door kwetsbare huurders zorgt de
Vlaamse overheid samen met de netbeheerders met een extra hoge
premie van 23 euro per m² voor een stevig duwtje in de rug. Bovendien begeleidt een projectpromotor zowel verhuurder als
huurder bij de voorbereiding en uitvoering van de werken. De stad Oudenburg werkt hiervoor samen met vzw Duinenwacht.
Zij stellen zelf een vakbekwame aannemer aan en vragen achteraf de premie aan bij de netbeheerder. Als verhuurder hoef
je dus niets te doen, je betaalt enkel de restfactuur.
Neem een kijkje op www.woonpuntinfo.be onder de rubriek woonkwaliteit voor alle voorwaarden.

Woonpunt en Woondienst JOGI gaan online!
Woondienst JOGI en Woonpunt hebben
samen een website uitgebouwd. Op
www.woonpuntinfo.be vind je info en
contactgegevens van Woonpunt en het
Sociaal Verhuurkantoor. Deze website
vormt de toegangspoort tot nuttige
informatie over premies, huren, sociaal
wonen, woningkwaliteit, energie, …
Kandidaat-huurders en verhuurders
van Woondienst JOGI vinden er vlot de
weg naar informatie over het Sociaal
Verhuurkantoor. De digitale nieuwsbrief
van Woonpunt vind je bij publicaties.
Wie graag maandelijks het laatste
woonnieuws in de mailbox ontvangt, kan
zich inschrijven voor de nieuwsbrief via
loket@woonpuntinfo.be.

INFO
Woonpunt | T 059- 56 84 58 | E loket@woonpuntinfo.be
Zitdag elke donderdag van 8.30 tot 12 uur in De Groote Poorte, Weststraat 33 – 8460 Oudenburg
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Derde groepsaankoop groene stroom
De provincie West-Vlaanderen organiseert voor de derde maal een groepsaankoop groene stroom. Ook Gistel, Ichtegem
en Oudenburg steunen dit initiatief.
Vorige groepsaankopen waren een groot succes! Enkele
cijfers. Bij de vorige groepsaankopen in 2012 en 2013 van
de Provincie West-Vlaanderen schreven zich respectievelijk
44.553 en 42.897 gezinnen zich vrijblijvend in. Dit is 8,5 à
9 % van alle West-Vlaamse gezinnen. Telkens gingen zo’n
26.000 gezinnen ook effectief in op het aanbod van de winnende energieleveranciers. De gemiddelde besparing in
2012 bedroeg 278 euro, in 2013 was dit 162 euro. Een mo-

gelijke oorzaak van dit grote verschil is de prijsaanpassing
die enkele grote leveranciers eerder dit jaar doorvoerden.
Inschrijven kan online vanaf 1 december 2013!
Wie niet over het internet beschikt of geen eigen e-mail
adres heeft, kan via het loket van Woonpunt of bij de dienst
milieu zijn inschrijving laten registreren vanaf 1 december
2013.

Verzekering gewaarborgd wonen. Doe de sneltest!
De verzekering gewaarborgd wonen is een gratis verzekering van de Vlaamse overheid die zorgt dat je de lening voor
je woning kunt blijven afbetalen wanneer je werkloos of ziek
wordt. In dat geval betaalt de verzekeraar maandelijks een
deel van je lening rechtstreeks aan jouw kredietverstrekker. Je bent 10 jaar lang verzekerd. Je krijgt maximaal 500
euro per maand, gedurende maximaal 36 opeenvolgende
maanden. Het bedrag is afhankelijk van het inkomensverlies, de maandelijkse afbetaling van de lening en de duur
van de periode dat je beroep doet op deze tegemoetkoming.
Er is wel een wachttijd van 3 maanden nadat je werkloos of
ziek werd voor je de eerste tegemoetkoming ontvangt.

de sneltest doen op www.verzekeringgewaarborgdwonen.be
of binnenspringen bij Woonpunt. Je kan er ook terecht voor
het aanvraagformulier.

Aan deze gratis verzekering zijn een aantal voorwaarden
verbonden. Om te weten of je in aanmerking komt, kan je
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Composteren?
Ik doe het zelf!
Meer en meer mensen raken overtuigd van de voordelen
van het zelf-composteren, niet enkel uit ecologisch oogpunt maar ook voor het economisch voordeel. Wie sorteert,
betaalt minder en heeft minder afval voor de huisvuilzak.
Vanaf 1 juli 2013 werd de prijs voor een compostvat verlaagd van 19,83 euro naar 15,00 euro per stuk. Wegens het
grote succes is de voorraad compostvaten voorlopig uitgeput. In afwachting van een nieuwe levering kan je jouw
compostvat wel bestellen op het stedelijk containerpark.
Vanaf september 2013 zijn er ook compostbakken te koop
op het containerpark voor de kostprijs van 35,00 euro per
bak. De parkwachters geven je gratis deskundig advies en
de nodige documentatie!

Maar 1? Liever geen!
indevuilbak.be

Iedereen
heeft
het al wel eens
gedacht:
“ach,
die ene kauwgom. Dat kan toch
geen kwaad?” Eén
kauwgom in het
grote Vlaanderen kan inderdaad niet zoveel
kwaad. Maar 8
miljoen keer 1
kauwgom zorgt
voor een enorme
hoop afval. En bijgevolg zwerfvuil.
Samen houden we het morgen proper. En het goede is:
daar hoef je niets voor te doen.
Geen blikje achter te laten. Geen kauwgom of peuk weg
te gooien. Helemaal niets.

Help mee, gooi jouw afval in de vuilbak!
18 OUDENBURG STADSMAGAZINE

Bladkorven
In de herfst verliezen heel wat bomen hun bladeren … heel
gezellig en schilderachtig maar op enkele plaatsen vaak
oorzaak van overlast en soms zelfs gevaarlijk. Om dit probleem op te lossen heeft het stadsbestuur gekozen om
enkele bladkorven te plaatsen. In de loop van de maanden
oktober en november zullen er weer enkele bladkorven in
het straatbeeld opduiken.
Welke plaatsen komen in aanmerking voor een bladkorf?
Straten en pleinen met grote bomen, die op het openbaar
domein staan en waarvan de bladeren op het voetpad of
in de goot terechtkomen. Om overlast te voorkomen, kunnen omwonenden de bladeren oprapen en in de bladkorf
gooien.
Nog even voor alle duidelijkheid: in de bladkorven mogen
enkel bladeren gedeponeerd worden afkomstig van de bomen en struiken op het openbaar domein! Snoeihout, keukenafval en/of grasmaaisel vanuit de eigen tuin horen niet
thuis in een bladkorf! Bij verkeerd gebruik van de bladkorf
zal deze worden weggehaald. De stadsdiensten zullen de
bladkorven regelmatig leeg maken.

RUIMTE & OMGEVING

Breng je frituurolie binnen
en trakteer je vrienden op
een lekker pakje friet!
Van 1 tot 31 oktober is er de Grote Inzamelmaand. Hét
moment om je gebruikte frituurolie of -vet naar het containerpark te brengen. Je krijgt immers één tombolabiljet
per liter gebruikte frituurolie of -vet die je correct inlevert
met een maximum van 8 tombolabiljetten per bezoek. Wie
weet win je wel één van de 1.000 cinematickets of maak je
kans op een gloednieuwe friteuse of een waardebon voor
een mobiele frituur. Meer info over het wedstrijdreglement
en de actie vind je op www.inzamelmaand.be.
Nog een goede reden om je gebruikte frituuroliën en -vetten naar het containerpark te brengen? Correct ingezameld kunnen ze gerecycleerd en hergebruikt worden, bijvoorbeeld als milieuvriendelijke biodiesel. Samen met de
afvalintercommunale zorgen we voor een selectieve ophaling en/of organisatie van de containerparken. Hiervoor
kiezen we steeds voor de meest milieuvriendelijke verwerkingsmethode en daar plukt iedereen de vruchten van.

Verklein de afvalberg,
koop minder afval!

Elke Vlaming zet jaarlijks gemiddeld meer dan een
halve ton afval op straat. Een groot deel daarvan bestaat uit verpakkingen. Door een beetje kritischer
boodschappen te doen, kunnen we het verpakkingsafval flink doen dalen. En dat is nodig. Niet enkel het
milieu, ook de portemonnee heeft baat bij afvalarm
winkelen. Wie bewust afvalarm winkelt kan makkelijk
tot 30 % op zijn kasticket besparen.

Sfeer- en kerstversieringswedstrijd 2013
Voor de derde keer organiseert het stadsbestuur opnieuw een wedstrijd rond sfeer- en kerstversiering tijdens de eindejaarsperiode. Laat jullie creativiteit los en
zorg voor een gezellige kerstsfeer in eigen stad!

Werkwijze
De wedstrijd loopt van 9 tot 31 december 2013 en bestaat
uit twee categorieën: (1) particulier gevel- en voortuinversiering, en (2) winkel- en etalageversiering. Per categorie zijn er drie mooie prijzen te winnen. In de loop van
de kerstvakantie komt er een jury langs om de sfeer- en
kerstversiering te beoordelen. Begin januari 2014 worden de winnaars bekendgemaakt en uitgenodigd op het
stadhuis waar ze op gepaste wijze hun prijs in ontvangst
kunnen nemen.

INFO
Hou zeker de winkels in de gaten voor de flyer met meer
uitleg en deelnemingsformulier. Inschrijven kan vanaf 1
november 2013 ook online via www.oudenburg.be of via
mail naar iris.herteleer@oudenburg.be.

Speel van 16 november tot 16 december 2013 het spel
en ontdek of jij reeds 'afvalarm' winkelt.
Meer info en tips vind je op www.koopminderafval.be.

INFO
Containerpark | Bekestraat 17
T 059-56 84 49 | E containerpark@oudenburg.be
Dienst Milieu | De Groote Poorte, Weststraat 33
T 059-56 84 56 | E milieu@oudenburg.be
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Zomeruitstappen
Na lang wachten kwam de zomer eindelijk in ons land, tijd voor de jaarlijkse rolwagenwandelingen. Met de hulp van
heel wat vrijwilligers en enkele familieleden konden de bewoners weer volop genieten van de vele wandelingen naar de
mooiste plekjes van Oudenburg en omstreken.

Tour de France in Riethove
Naar aanleiding van de 100ste Tour de France organiseerde
Riethove een ‘Tour’ in eigen huis. Op vrijdag 28 juni 2013
werd het startschot gegeven van dit groots wielerevenement met verrassingsacts van de cheerleaders van The
Fourstreet Dancers met Frans Geldof en de Diksmuidse
‘Eddy Merckx’.

Na de vele Tourenritten was er op vrijdag 19 juli
bekendmaking van de vier truiwinnaars:
GELE TRUI
Bewoonster Anny Cooleman
GROENE TRUI
Bewoonster Angela Boddez
BOLLETJESTRUI
Bewoonster Jeannine Billiauw
WITTE TRUI
Vrijwilligster Maria Vantyghem

Vanaf maandag 1 juli tot en met donderdag 18 juli 2013 konden bewoners, vrijwilligers en medewerkers elke weekdag
meefietsen met de Tour op hometrainers in de dagzaal, dit
onder deskundige begeleiding. Eén minuut fietsen kwam
overeen met één kilometer.
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2013 de
518 km
355 km
293 km
714 km

De Tour was in Riethove een groot succes. In totaal hebben
de hometrainers een totaal van 5411 kilometers op hun tellers staan, wat betekent dat er 90 uren is gefietst in drie
weken tijd!

Woensdag 9 oktober 2013 om 14.30 uur
Modeshow met kledij van het modehuis Harry Kerkhofs
in de dagzaal

Adrienne blaast
103 kaarsjes uit!

Vrijdag 18 oktober 2013 om 19.30 uur
Gastronomisch diner ten voordele van de
animatieactiviteiten voor de bewoners
MENU

Prosecco met wachtbordje
N

Oostendse bouillabaisse
N

Tongreepjes met saffraansaus
N
Perensorbet
N

Hertenkalf met herfstgroentjes en veenbessausje
N

Amandelgenoise met framboos en meringue
Crème Anglaise
De bewoners van WZC Riethove werden op woensdag 5
juni 2013 getrakteerd op cava en fruitsap. Bewoonster
Adrienne Knudde werd 103 jaar en dat werd uitgebreid
gevierd met familie, vrienden, de medebewoners en de
medewerkers van Riethove. Proficiat!

INFO
OCMW Oudenburg | Ettelgemsestraat 18-20
T 059 34 02 20 | E info@ocmw-oudenburg.be

Kostprijs: 50,00 EUR per persoon, met aangepaste
wijnen
Inschrijven is verplicht vóór 14 oktober 2013 bij de dienst
Animatie (Ettelgemsestraat 20 | T 059-34 02 34).

Vrijdag 15 november 2013
Seniorenfeest in Staf Versluyscentrum te Bredene met
optredens van Marc en Jan (komiek), Salim Seghers
(zang) en Dennie Damaro (zang)
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AGENDA

UIT DE RAAD

uit de Raad
28 MEI 2013
De zitting van mei was een historische zitting. Burgemeester Ignace DEREEPER (CD&V), sedert jaar en dag voorzitter
van de gemeenteraad, gaf de fakkel door aan raadslid Gino
DUMON (sp.a), die meteen de eerste gemeenteraadsvoorzitter wordt die geen burgemeester of schepen is.
De gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW voor
het jaar 2013 werd vastgesteld op 750.000 euro. Dit stemt
overeen met hetgeen werd overeengekomen in de meerjarenplanning. De raad nam hier kennis van.
De gemeenteraad keurde ook de verlenging goed van de
bestaansduur van de afvalintercommunale IVOO voor 18
jaar. Of dit ook zo zal zijn hangt af van het standpunt van de
stad Oostende die een kortere verlenging voorstaat.
In het kader van een harmonisering van de afvaltarieven en
met toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’ werd
de verkoopprijs van een grote grijze restafvalzak (60 liter)
verhoogd tot 1,40 euro per zak. De gratis rol voor grote gezinnen blijft behouden. De verkoopprijs van de zakken van
30 liter werd vastgesteld op de helft (0,70 euro per zak).
Voor de ophaling van bedrijfsafval wordt voorzien in het
verplicht gebruik van een bruine restafvalzak (60 liter). Om
het hergebruik van afvalproducten te stimuleren werd ook
een subsidie ingevoerd voor het aankopen van legkippen.
De toelage bedraagt 4 euro per kip, met een maximum van
3 kippen per gezin en per 3 jaar
De raad aanvaardde ook de schenking door de kerkfabriek
van Laarne van oud pijpwerk voor de restauratie van het
oude VAN PETEGHEM-orgel in de Onze-Lieve-Vrouwkerk
4 JULI 2013
Er stond een uitgebreide agenda op het menu van de laatste zitting voor de zomer. De gemeenteraad diende zich
eerst en vooral uit te spreken over de dienstjaarrekeningen
over het jaar 2012. De begrotingsrekening werd afgesloten
met een algemeen positief resultaat van 4.907.504,56 euro
in gewone dienst (dagelijkse werking) en een algemeen
negatief resultaat van - 1.549.141,01 euro in buitengewone
dienst (investeringen). Het balanstotaal was in evenwicht
en bedroeg 62.690.412,64 euro. De resultatenrekening
werd afgesloten met een batig saldo van 821.363,37 euro.
De rekeningen werden goedgekeurd.
Ook de jaarrekeningen van de vier Oudenburgse kerkfa22 OUDENBURG STADSMAGAZINE

brieken werden aan de raad voorgelegd. Alle sloten ze het
boekjaar 2012 af met een overschot: 9.998,45 euro (Oudenburg), 21.374,34 euro (Ettelgem), 7.221,89 euro (Roksem)
en 41.276,36 euro (Westkerke). Er werd een positief advies
verleend.
De rekening van de vzw Sport en Recreatie over het jaar
2012 werd afgesloten met een exploitatietekort van 9.339,02
euro. Dit tekort is hoofdzakelijk te wijten aan het faillissement van de vorige uitbater. De raad keurde de rekening
goed.
Ook het jaarverslag en de rekening over het derde werkjaar van de interlokale vereniging Woonpunt werden goedgekeurd. Woonpunt staat garant voor een kwalitatieve
dienstverlening op het vlak van wonen, en dit vertaalt zich
in stijgend klantenaantal. Woonpunt zal ook worden betrokken bij het conformiteitsonderzoek van woningen die te
huur worden aangeboden aan het sociaal verhuurkantoor
JOGI, met het oog op nieuwe inhuurnamen. De attesten in
dit verband zullen door de stad gratis worden afgeleverd.
Ter zake werd een overeenkomst met de Vlaamse overheid
goedgekeurd.
Bij het begin van elke nieuwe bestuursperiode dienen de
officiële adviesraden opnieuw te worden erkend. Zo werden de gemeentelijke raad voor cultuur, de gemeentelijke jeugdraad, de gemeentelijke sportraad en het lokaal
overleg kinderopvang bevestigd als officieel adviesorgaan.
Aansluitend werd ook het beheersorgaan van de stedelijke
plaatselijke openbare bibliotheek opnieuw samengesteld.
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad diende
opnieuw te worden vastgesteld voor de nieuwe bestuursperiode. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de
tekst te actualiseren. De nieuwe tekst werd goedgekeurd.
Ook het huishoudelijk reglement van het initiatief buitenschoolse opvang De Kikker werd aangepast. De belangrijkste wijzigingen betreffen de afstemming van de openingsuren op de sluitingstijden van de plaatselijke scholen, en de
actualisering en indexering van een aantal prijzen.
Tot slot werd ook de verkoop goedgekeurd van de woning
in de Oude Brugseweg 22, voor de prijs van 175.000 euro.
Voorafgaandelijk diende de raad zich wel nog akkoord te
verklaren met de verkoop uit de hand. Ook voor de woning
in de Gistelsesteenweg 6 wordt geopteerd voor een onderhandse procedure.

Dienstenbedrijf BOD
maakt 15 gezinnen blij!
In april, mei en juni werd door Dienstenbedrijf BOD een
succesvolle lenteactie gehouden. De lente is immers het
seizoen bij uitstek om je woning een grondige schoonmaakbeurt te geven en bijgevolg voor Dienstenbedrijf BOD
om nieuwe klanten te werven. Deze actie resulteerde in
meer dan 100 nieuwe klanten voor de dienst thuishulp en
het strijkatelier. Onder deze nieuwe klanten werden 5 x 16
uur poetshulp en 10 x 4 uur gratis strijkdiensten verloot. De
gelukkige winnaars voor Oudenburg zijn: Annick Byl, Eric
Roose en Carla Vanhessche.
Dienstenbedrijf BOD is een samenwerkingsverband van
de lokale besturen van Bredene, Oudenburg en De Haan
en staat garant voor betaalbare en kwalitatieve thuishulpdiensten. Bovendien heeft Dienstenbedrijf BOD een van de
grootste strijkateliers in West-Vlaanderen.

Op het stedelijk containerpark worden geregeld achtergelaten auto’s en autowrakken binnengebracht via de politiediensten. Na zes maanden worden deze eigendom van de
stad. Momenteel zijn er een zestal voertuigen die afgevoerd
kunnen worden. Deze worden daarom te koop aangeboden. Het gaat om een Ford Transit (Engels model), een VW
Caddy (met open laadbak), een Citroën Berlingo, een Peugeot Partner, een Peugeot 306 en een Peugeot Scenic. De
voertuigen zijn enkel te bezichtigen op afspraak. Er worden
geen onderdelen apart verkocht.
De voertuigen zullen verkocht worden aan de meest biedende. De afhaling valt ten laste van de koper en gebeurt
onder supervisie van de technische diensten van de stad.
De geïnteresseerde koper moet de schriftelijke garantie
bieden dat de voertuigen zullen worden ontmanteld door
een erkende en gemachtigde firma.
Een bod dient te gebeuren onder dubbele gesloten omslag,
gericht aan het college van burgemeester en schepenen,
Weststraat 24, 8460 Oudenburg, met de vermelding BOD
AFGEDANKTE VOERTUIGEN. De biedingen dienen binnen
te zijn tegen 18 oktober 2013.

INFO
Dienstenbedrijf BOD | Duinenstraat 108, 8450 Bredene
T 059-80 74 26 | E info@bod-cvba.be | W www.bod-cvba.be

INFO
Technische dienst | T 059-56 84 59 | M 0472-47 03 13

PC-lessen, nu vanaf 50+
Een tweede groep actieve 55-plussers volgde afgelopen
schooljaar een basiscursus PC en internet. De groep
heeft ondertussen een diploma op zak na 120 uur les te
volgen. Proficiat!
Ben je geïnteresseerd in computers? Surf je verloren
op het internet? Ben je 50 of ouder? Dan is deze gratis
basiscursus, georganiseerd door Open School in samenwerking met het stadsbestuur, zeker iets voor jou!
INFO
Open School Oostende | T 059-80 18 83 | W www.open-school.be | elke dinsdag- en vrijdagmiddag van 14 tot 16 uur
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IN DE KIJKER

TE KOOP Afgedankte
voertuigen en autowrakken
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KVLV Roksem blaast 50 kaarsjes uit!

KERSTACTIE
Kom naar de
woensdagnamiddagmarkt op
18 december 2013!
Naar aanleiding van de 40ste verbroedering tussen VK
Ettelgem en SV Essentho (Duitsland) werd in Essentho
een nieuwe straatnaam onthuld: de Ettelgem Weg.
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