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Drie West-Vlaamse scholen met
een sterke werking rond Milieu-
zorg op School (MOS) kregen uit
handen van Vlaams minister van
Omgeving, Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege de Groene Vlag
van Eco-schools. Dat is een inter-
nationaal kwaliteitslabel voor
duurzame scholen. Wereldwijd
werden al 15.000 Groene Vlaggen
uitgereikt aan scholen in 58 lan-
den. “Eco-schools helpt om duur-
zaamheid een vaste plaats te ge-
ven in de school. Het stimuleert
leerlingen om zelf initiatief te ne-
men en het geeft toegang tot het
internationale netwerk. Eco-scho-
len zijn ambassadeurs op het vlak
van duurzaamheid en als groene
voorlopers zijn ze een voorbeeld
voor andere scholen,” aldus Joke
Schauvliege.
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Freinetschool De Klimop is een
van de drie West-Vlaamse scholen
die de Groene Vlag ontving en
zich voortaan een Eco-school mag
noemen. “Een prachtige erken-
ning voor onze inspanningen op
vlak van milieuzorg en duurzaam-
heid,” lacht ouder Veerle Van Gij-
seghem van de MOS-werkgroep
van De Klimop. “We proberen alle
facetten van het schoolgebeuren
een groen karakter te geven. Vorig
jaar hebben we hiertoe een visie-
tekst geschreven. Zo moeten de
kinderen in hun broodtrommel

een flesje hebben dat thuis gevuld
werd. Brikjes en blikjes zijn uit
den boze. Zo verkleinen we de af-
valberg. Op donderdag houden
we een veggiedag. Ook bij het
sporten denken we ecologisch. Zo
rijden de kinderen met de fiets
naar het sportcentrum of kiezen
we voor het openbaar vervoer.
Ook carpoolen wordt gestimu-

leerd. We hebben een school-
moestuin, kruidentuin en boom-
gaard waar ouders samen met de
leerlingen in werken. De groen-
ten en het fruit worden op school
verwerkt en het afval gaat naar on-
ze composteerhoek. We zijn hier
gezegend met een zeer groen do-
mein met een eigen speelbos en
dat is uniek. De kinderen kunnen

er kampen bouwen en leren reke-
nen met eikels en kastanjes.
Voorts houden we ook dieren, zo-
als kippen en schapen. In het
voorjaar werden de kippen echter
gepakt door een vos. Voor de kin-
deren uiteraard een triest gebeu-
ren maar tegelijkertijd ook een
wijze levensles (lacht).” 

(Arne Franck)

Freinetschool De Klimop

krijgt Groene Vlag

OOSTKAMP q De Onafhankelijke Freinetschool De Klimop in de Fabiolalaan in Oostkamp heeft de Groene
Vlag ontvangen uit handen van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege
(CD&V). “Een prachtige beloning voor onze inspanningen op vlak van milieuzorg en duurzaamheid.” 

Drie West-Vlaamse scholen met een sterke werking rond Milieuzorg op School (MOS) kregen uit handen van

Vlaams minister Joke Schauvliege de Groene Vlag van Eco-schools. (Foto Simon Mouton)

OOSTKAMP G De Stuiversstraat

en de Hazelaarsstraat krijgen een

gescheiden rioleringsstelsel.

Regenwater en afvalwater zullen

op die manier van elkaar ge-

scheiden worden. Nadien zullen

de straten opnieuw geasfalteerd

worden. Het studiebureau Jonck-

heere maakte het ontwerp voor

de werken op. De kosten worden

geraamd op 379.673,40 euro. De

gemeente kan rekenen op

379.673,40 euro subsidie van de

Vlaamse Overheid. De gemeen-

teraad keurde het aanbeste-

dingsdossier recent goed. Na

goedkeuring door de gouverneur

kan de aanbesteding worden

uitgeschreven. Naar aanleiding

van de werken aan de rioleringen

moeten twee pompinstallaties in

de Stuiversstraat en drie pompin-

stallaties in de Hazelaarstraat

geplaatst worden. Deze komen

gedeeltelijk op private grond.

Daarom moet de gemeente vijf

kleine percelen verwerven. De

gemeenteraad keurde ook dit

onteigeningsplan goed waardoor

de procedure om de gronden te

verwerven van start kan gaan. De

uitvoering van de werken is voor

2016. (AFr)

Rioleringswerken 
in Stuiversstraat en 
Hazelaarstraat

OOSTKAMP G De gemeente trekt

48.037 euro uit voor nieuwe

belichting in de theaterzaal van

De Valkaart. De gemeenteraad

zette hiervoor het licht op groen.

De aankoop omvat 12 ledwashen,

2 ledspots en een lichttafel.

“Vandaag beschikt de theaterzaal

enkel over halogeenspots”, ver-

duidelijk schepen Sebastian

Vande Ginste. “In tijden waarin

we spaarzaam moeten omgaan

met energie is het aangewezen

om bij vernieuwing te kiezen

voor ledspots. Die zijn energie-

zuiniger en duurzamer.” (AFr)

Nieuwe belichting 
voor theaterzaal 
De Valkaart

OOSTKAMP G De gemeente trekt

5.768,98 euro uit voor de plaat-

sing van openbare verlichting

langs de Sint-Jozefsdreef, die

heraangelegd wordt in het kader

van de uitbreiding van het wzc

Sint-Jozef. Op het vroeger voet-

balveld tegenover het huidige

zorgcentrum bouwt wzc Sint-

Jozef een afdeling met extra

bedden, assistentiewoningen en

een dienstencentrum. Ook het

dagverzorgingscentrum verhuist

vaar de nieuwe site. In het kader

van deze bouwwerken vernieuwt

de gemeente de Sint-Jozefsdreef

en wordt ook een centraal plein

voorzien. De kosten voor de

heraanleg worden geraamd op

525.890,90 euro. De gemeente

komt tussen voor maximaal

300.000 euro. (AFr)

Sint-Jozefsdreef 
krijgt ledverlichting

In feestzaal ‘t Boldershof vond een reünie plaats van 65-jarigen met Oostkampse roots. Het initiatief voor de bijeenkomst werd genomen door

Rita Casier, Francine Claerhout, Daniël Declerck, Christian Himpens, Simonne Mestdagh en Daniël Piceu. “Gezien de wet op de privacy niet toe-

laat om kiezerslijsten of bevolkingsregisters te raadplegen moesten we ons baseren op oude klasregisters en -foto’s om de in 1950 geboren

Oostkampse jeugdvrienden op te sporen”, verduidelijk Daniël Piceu. “We vonden 152 namen, maar van acht daarvan hebben we geen spoor

teruggevonden. Twintig van de leeftijdsgenoten waren intussen overleden.” Uiteindelijk vonden de initiatiefnemers van 124 personen het adres

terug. 62 daarvan wonen nog in (Groot-)Oostkamp. Vijf personen vestigden zich in het buitenland. Uiteindelijk reageerden 65 personen op de

uitnodiging en waren ze, samen met hun partner, te gast op de gezellige reünie. Er werd afgesproken om over vijf jaar opnieuw samen te komen.

(AFr-foto Simon Mouton)

OOSTKAMP

65-jarigen houden gezellige reünie in ’t Boldershof




