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ONZE MEDEWERKERS
Piet Himpens, piet.himpens@
telenet.be.
Arne Franck, 0473 41 01 08.

WEEKDIENST

APOTHEKER
Wachtdienst apotheek : www.
geowacht.be, na 22 uur : 0903 922
48 (1,50 euro per minuut). 
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Juline is het dochtertje van Na-
thanaelle Jansseune en Kenneth
De Gruyter. Het meisje kwam op
10 augustus ter wereld in het AZ
Sint-Jan. Ze zal opgroeien in de
Jozef Verduynstraat. (Foto LIN)

GEBOORTEN

RUDDERVOORDE 

Juline 

Op vrijdag 22 augustus is Gaston
Vandeweghe plots overleden op
84-jarige leeftijd. Hij was dokter
in de diergeneeskunde. Gaston
was ook politiek actief in Oost-
kamp. Hij was de stichter van de
PVV, erevoorzitter van VLD Oost-
kamp en gewezen gemeente-
raadslid. Hij was ook lid van de
LBG. Gaston was de weduwnaar
van Marie-Thérèse Brouckaert en
de vader van Johan (met
Anouchka De Buyser), Ivan (met
Veerle Goossens), Stefan (met
Hilde Bruynooghe) en Viviane
Vandeweghe (met Jan Van Mel-
kebeke). Hij was de opa van
Aysha, Chloë, Tamara en Bram,
Sarah en Hervé, Tim, Céline,
Mattice, Julie en Romy. Christiane
De Grande was zijn levensgezel.
De uitvaartliturgie vindt plaats op
vrijdag 29 augustus om 10.30 uur
in de parochiekerk van Sint-
Pieter in Oostkamp.
(Uitvaartcentrum Timmerman /
PH)

OVERLIJDENS

OOSTKAMP

Gaston Vandeweghe
09/03/1929 - 22/08/2014

“De bus is essentieel voor onze
school, die twee afdelingen heeft.
Dankzij de bus kunnen de ouders
kiezen waar ze hun kinderen af-
zetten. Wij voorzien intern ver-
voer tussen de wijkafdeling in
Nieuwenhove en de centrum-
school in de Maréchalstraat. De
bus is uitstekend voor het intern
vervoer, maar voor uitstappen is
ze helaas wat aan de kleine kant.
Voor uitstappen van de kleinere
klassen is er geen probleem. Voor
de grotere klassen zullen we crea-
tieve oplossingen moeten beden-
ken. Momenteel is de bus nog

Vanaf 1 september verschijnt een
splinternieuwe schoolbus in het
Oostkampse straatbeeld. De na-
gelnieuwe Mercedes Sprinter van
de basisschool Koning Boude-
wijn, nu nog maagdelijk wit, maar
straaks voorzien van het schoollo-
go, vervangt het vorige exemplaar. 

BETAALBAAR ALTERNATIEF
“De vorige schoolbus was een
exemplaar dat we tijdelijk konden
gebruiken van de scholengemeen-
schap”, verduidelijkt waarnemend
directeur Tim Maenhout (32).
“Het betrof een noodoplossing ter
vervanging van onze oude groene
schoolbus, die tot op de draad ver-
sleten was. Er was immers geen
budget voor een nieuwe. De vori-
ge bus bood plaats aan 55 leerlin-
gen en was veel te duur in ver-
bruik en onderhoud. Intussen
gingen we op zoek naar een be-
taalbaar alternatief en dit hebben
we gevonden in deze nieuwe bus,
die naast de chauffer en begelei-
der plaats biedt aan 22 kinderen.
Ze verbruikt ook stukken minder,
wat uiteraard een flinke besparing
oplevert.”

maagdelijk wit, maar binnenkort
zal ze beplakt worden met het
schoollogo.”

SCHOOL PROFILEREN
Bruggeling Tim Maenhout nam
op 9 januari de taken over van
Marianne Hintjens, die voor on-
bepaalde termijn afwezig is.
“Voordien gaf ik les aan de Go!
Basisschool Mini MAKZ in Knok-
ke”, verduidelijkt hij. “De laatste
drie jaar heb ik er ook een tijd
gefungeerd als waarnemend di-
recteur. Tot ik hier in Oostkamp
werd aangesteld. Hoewel ik waar-

nemend directeur ben in de basis-
school Koning Boudewijn zal ik
mijn taak met volle overgave ver-
vullen. Het is mijn bedoeling om
de school te profileren in Oost-
kamp en de banden met de cul-
tuur- en sportverenigingen stevig
aan te halen. Zo heb ik de vereni-
gingen al aangeschreven om zich
te komen voorstellen onze school.
Ik wil ook inzetten op het belang
van taal en de kijk op de wereld. Ik
kijk er alvast naar uit om onze
koningskinderen op 1 september
te mogen verwelkomen op de ro-
de loper.” (Arne Franck) 

Basisschool Koning Boudewijn
heeft nieuwe schoolbus
OOSTKAMP q De basissschool Koning Boudewijn heeft een splinternieuwe schoolbus in gebruik genomen.
De Mercedes Sprinter biedt plaats aan 22 leerlingen. “Een hele verbetering. De vorige was te groot en te duur
in verbruik en onderhoud”, zegt waarnemend directeur Tim Maenhout.

Basisschool Koning Boudewijn is klaar voor het nieuwe schooljaar, mét een nieuwe bus. (Foto Simon Mouton)

Weer naar
SCHOOL

Ook onze gemeente ontsnapt niet aan de 'Ice-bucket'
rage waarbij een emmer ijskoud water over het hoofd van
iemand wordt gekieperd of indien hij of zij de uitdaging
weigert een bedrag moet storten ten voordele van de
ALS-liga, die de niet-besmettelijke aandoening die de
spieren doet wegkwijnen, in de kijker zet. Green Date, de
groep die zaterdagavond op het Tribute-festival van Park-
Pop de groep Green Day coverde, kwam op zondag nog
eens langs om hun Ice Bucket challenge uit te voeren.
Vervolgens nomineerden ze organisator Frederik Teer-
linck. “Ik heb dan meteen besloten om dit te doen voor
een volle weide als 'leuk' intermezzo", vertelt Frederik, die
nog rilt als hij aan het moment terugdenkt. “Dan mocht ik
ook drie mensen nomineren. Ik koos voor de hoofdspon-
sors van het festival: Filip Van Eeghem van Bavik, Bart
Spanhove van CNH en Guido Maelfait van ING. Zij hebben
het ook nog tijdens ParkPop uitgevoerd en de mensen die
zij genomineerd hebben worden binnenkort bekendge-
maakt.” Foto: de hoofdsponsors van ParkPop trotseren de
ijsemmer. (PH-foto PH)
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Niemand ontsnapt aan de Ice
Bucket Challenge

WAARDAMME q In basis-
school De Sprong zal Melanie De-
jonghe (27) uit Ichtegem juf Roos
Vande Ginste vervangen in het
tweede leerjaar. Juf Roos, die in
Torhout woonde, kwam in mei op

58-jarige leeftijd om het leven bij
een verkeersongeval in Roeselare.
Ze was amper anderhalve maand
verwijderd van haar pensioen. De
Sprong start op 1 september met
198 leerlingen. (AFr)

Juf Melanie vervangt
verongelukte juf Roos

HERTSBERGE q In basisschool
De Bosbes wordt het plaatstekort
– op 25 jaar tijd is de schoolbevol-
king verdrievoudigd – opgelost
met twee containerklassen in de
tuin. Een van de twee container-

klassen is intussen klaar. In een
volgende fase wordt de speelplaats
uitgebreid naar de achterkant van
de school toe. Voorts broedt de
school ook op de aanleg van een
voetbalruimte in kunstgras. (AFr)

Containerklassen voor
basisschool De Bosbes


