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M I L O W
UNPLUGGED

Met MILOW heeft Lions Oostkamp voor zijn fundraising ander-
maal een top-affiche.  MILOW is dan ook een ras-artiest.  Hij 
won maar liefst 12 MIA’s, de belangrijkste prijzen die je in België 
als muzikant in de wacht kan slepen, en is verder uitgegroeid 
tot een vaste waarde in Europa.  Heel wat van zijn songs, 
denk aan ‘You don’t know’, en ‘Ayo Technology’, staan in het 
collectief geheugen gegrift. Met zijn warme stem en gouden 
gevoel voor melodie en harmonie blijft hij harten veroveren.  

15 jaar na de release van zijn debuutalbum ‘The Bigger Picture’, 
keert hij nu terug naar zijn muzikale roots met een akoestische, 
unplugged, tour.  Begin 2020 trakteerde MILOW  zijn fans nog 
in een uitverkochte Lotto Arena op een onvergetelijke liveshow.  
Hier, in het Concertgebouw, wordt het straks ongetwijfeld een 
‘you’ll not forget’  intiem concert.  

Op de golven van zijn vertrouwde sound neemt MILOW het 
publiek mee in zijn wereld, zijn persoonlijk verhaal.  Met songs 
als ‘Lay your worry down’, ‘Laura’s song’ of ‘Michael Jordan’, 
brengt MILOW zijn luisteraars dichter bij zich dan ooit tevoren.  
Ook een aantal gloednieuwe songs die op zijn 7de, nog te 
verschijnen album komen, passeren de revue.  

Hij komt trouwens niet alleen, want met zanger-gitarist Tom 
Vanstiphout  én de fenomale zangeres Nina Babet, wordt het 
pas echt genieten.   Samen spelen ze  ‘classics & brand-new  
stuff’ in zijn nieuwe concert-tour : 
 

MILOW UNPLUGGED

Bekende en minder bekende parels, uitgepuurd en tot hun 
essentie gestript.   MILOW, singer-songwriter op zijn best !  
Genieten…

Kerkstraat 3 - 8730 Beernem | 050 78 88 27 | info@vandekeere.com

Rendabel beleggen

Lenen zonder zorgen

Verzekeren in volle vertrouwen

Een woning verkopen of aankopen in België of Spanje

Luisteren naar uw plannen en deze samen realiseren,
dat is waarvoor wij ons dag in dag uit met vol
enthousiasme inzetten.

Luisteren, informeren, adviseren, praten …….met een vertrouwd
gezicht: dat maakt ons samen uniek ! 

Reeds 60 jaar lang is dit onze manier van zaken doen met u.

Team Vande Keere

Uw vermogen is uniek,
net zoals uzelf!

Probably the hardest working man in show business, selfmade-man, 

singer-songwriter, MILOW !  Met passie en toewijding heeft hij  

100% artistieke controle over elk aspect van zijn muziek.   Hij schrijft 

bovendien muziek met hoofdletter ‘M’.  En vandaag, heel speciaal 

voor ons, brengt hij een schitterend concert voor het goede doel :
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 Woord vooraf van onze voorzitter 
Beste genodigden,

Beste Lionsvrienden,

Dames en heren,

Als voorzitter van Lions Club Oostkamp ben ik zeer 

vereerd om jullie zo talrijk te mogen verwelkomen op onze 

15de fundraising.

Jullie aanwezigheid en de gulle inbreng van de sponsors 

maken het mogelijk dat we ook dit jaar tal van sociale en 

culturele doelen kunnen steunen.

We proberen als serviceclub voornamelijk lokale projecten 

te ondersteunen maar de horizon van Lions Oostkamp 

ligt verder dan dat : denk aan de mooie bijdrage die we 

geleverd hebben voor de wateroverlast in Wallonië en heel 

recentelijk nog de steun voor de vluchtelingen uit Oekraïne.

Na 2 moeilijke covid-jaren en met de recente oorlog in 

Europa ben ik ervan overtuigd dat onze steun op de dag 

van vandaag meer dan wenselijk is : voor vele mensen 

kan onze bijdrage misschien net dat sprankeltje hoop en 

perspectief bieden voor de toekomst. En daarvoor doen 

we het.

Dit jaar hebben we voor een veelzijdige artiest gekozen die 

zichzelf niet meer hoeft te bewijzen : MILOW. In eigen land 

heeft hij al 12 MIA’s gewonnen, de belangrijkste prijzen die 

je als muzikant kunt winnen en ondertussen is hij ook in 

Europa een vaste waarde geworden.

Na het optreden worden de bezoekers die in het bezit zijn 

van een receptiekaart uitgenodigd in de receptiezaal voor 

een uitgebreide receptie.

In naam van alle leden van Lions Oostkamp wens ik jullie 

een aangename muzikale avond toe.

Wim Devriese

Voorzitter Lions Club Oostkamp 76
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 Voorstelling Lions Clubs International 
De internationale organisatie van Lions Clubs is de grootste 
niet-gouvernementele organisatie (ngo) van de wereld en 
ondertekenaar van het UNO charter.
Lions International telt 1,35 miljoen actieve mannen en vrou-
wen en meer dan 46 000 clubs over de hele wereld.
Lions International is vooral actief op het vlak van de jeugd-
problematiek, de strijd tegen blindheid, de steun aan humani-
taire projecten en de hulp aan slachtoffers van natuurrampen.
En in België?
Lions International heeft in België 275 clubs met een totaal 
van 7362 leden. Sinds 1952 hebben de Belgische clubs meer 
dan 25 miljoen euro geschonken voor het goede doel. Lions 
Oostkamp vzw heeft daar het laatste decennium aardig 
aan meegewerkt !

 Doel & Missie 
Een geest van verstandhouding tussen alle volkeren schep-
pen en bevorderen, teneinde humanitaire noden te lenigen 
door belangloze hulpverlening en tot actieve deelname aan 
het leven van de gemeenschap en internationale samen-
werking aanzetten. Voor alle LIONS is “WE SERVE”, “WIJ 
DIENEN”, niet zomaar een devies, maar wel een reden van 
bestaan en het belangrijkste principe.
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INTERNATIONAL 

 Ledenlijst LIONS OOSTKAMP vzw               

Voorzitter: 
DEVRIESE Wim

Anseeuw Wim
Benoot Kris 

Cocquijt Filip 
Coucke Luc
Crevits Bart 
Demaré Luc 

Deprez Gerard
De Maesschalck Luc

De Rese Erwin
Desmet Eddy
Desmet Tom

Devlieghere Frank 
Devriese Wim 
De Waele Wim

De Wulf Philippe
Dhoore Bart 

D’hoore Bernard
Dierens William

Fiems Dirk
Gillemon Luc 
Herteleer Paul
Ide Raphaël
Lantsoght Jo
Mares Olivier

Meuleman Mattias
Neerinck Dominique

Perquy Hans
Ombregt Dirk

Proot Luc
Rodts Karel

Strubbe Louis
Vandecappelle Karel
Vande Keere Koen

Vandemoortele Godfried
van Outryve d’Ydewalle 

Van Vlaenderen Piet
Vergauwe Bart 
Verhelst Johan 

Watteyne Roland

Ook wat u niet ziet
is vaak van onschatbare waarde.

Zoals het juiste woord of een comfortabele stilte.
Of één en al oor voor wat gezegd wordt.

Aandacht voor de grootse dingen
en voor details die het verschil maken.

Daaraan herkent u de ziel van onze bank.
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Welkom bij ING

Brugge-Kruispoort  
Kazernevest 1 - 8000 Brugge 
Fort Lapin  
Fort Lapin 1 - 8000 Brugge

Tiffany De Smul  
0487 66 49 38  
tiffany.de-smul@ing.be 

Peter De Waele  
0499 51 84 72  
peter.dewaele@ing.be

Waar 
persoonlijk 

advies op de 
eerste plaats  

komt

713755 - PRT - Advertentie independant Branch Brugge_9x20cm.indd   1 04/04/18   14:44



DE PROJECTEN
Socio-culturele activiteiten Lions Oostkamp vzw

De voorstelling en missie van Lions International geven ons 
een algemeen beeld. Hoe vult Lions Oostkamp vzw dit nu 
concreet in voor onze regio? Een overzicht van onze socio-
culturele projecten maakt dit duidelijk.

 Dagcentrum Heidehuis 
ik ben te moe om mijn ogen open te houden, om 
mijn zin af te maken, maar blijf nog even bij me ...

Visie
Het Palliatieve Zorg Dagcentrum 
Heidehuis is een schakel in het Netwerk Palliatieve Zorg 
Noord-West-Vlaanderen. Het dagcentrum richt zich naar 
ongeneeslijk zieke personen die thuis verzorgd worden en 
die een levensverwachting hebben van enkele maanden.
Een eerste doel is om de mogelijkheden van sociaal contact 
voor de zieke te verruimen. Ook met lotgenoten. We weten 
dat dit het proces van de laatste levensfase draaglijker maakt. 
Een tweede doel is familieleden en mantelzorgers te onder-
steunen en te ontlasten doordat de zieke één of twee dagen 
in de week naar het dagcentrum komt.
We kiezen ervoor de patiënten bezoekers te noemen. Dit past 
in onze filosofie dat het dagcentrum een plaats is waar het 
ziekzijn even op de achtergrond wordt geplaatst. De bezoe-
ker wordt benaderd in zijn totaliteit van mens zijn – daardoor 
krijgt hij kracht.

DE BAECKE bvba
Metsel-, timmer- en schrijnwerk
Tel. 050 82 22 72   Oostkamp

B r u g s e s t r a a t 1 2  |  8 0 2 0 O o s t k a m p | 
T 050 27 09 10 | www.sunsnowreisbureau.be

B r u g s e s t r a a t 1 2  |  8 0 2 0 O o s t k a m p | 
T 050 27 09 10 | www.sunsnowreisbureau.beB r u g s e s t r a a t 1 2  |  8 0 2 0 O o s t k a m p | 

T 050 27 09 10 | www.sunsnowreisbureau.be
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WWW.BELBERRY.COM



Het dagcentrum biedt een zinvolle dagbesteding met aange-
paste activiteiten die ervoor zorgen dat het accent van ziekzijn 
verlegd wordt naar het doorbrengen van een aangename dag. 
Op die manier wordt het zelfbewustzijn en het vertrouwen 
in eigen kunnen van de bezoekers vergroot. De activiteiten 
zijn afgestemd op beperkingen en mogelijkheden van de 
bezoeker. Comple mentaire therapieën en lichaamsverzorging 
behoren tot de aangeboden zorg. Belangrijk is dat gewoon 
genieten mogelijk is. Het samenzijn met lotgenoten is vaak 
een steunend kader.
Omdat we ervaren dat het contact met de natuur  
helend werkt, speelt de natuur bewust een belangrijke rol 
in de daginvulling. De nieuwe locatie van het Heidehuis te 
Sint-Michiels ligt daarom in een rustige en groene omgeving. 
Het dagcentrum kiest ervoor om met een multidisciplinair 
team (verpleegkundige, vrijwilligers, arts, psycholoog, crea-
tief begeleider, …) te werken, waarin elk zijn specifieke taak 
heeft. In het dagcentrum ligt de nadruk niet op het medische, 
alleen indien nodig kunnen in overleg met de behandelende 
arts medische interventies worden verricht.
Het dagcentrum streeft ernaar een huiselijke sfeer te schep-
pen. Het onderhouden van contact met de thuisbasis is een 
wezenlijk onderdeel van de werking van het dagcentrum.

Lions Oostkamp vzw steunt dit werk reeds meerdere jaren financieel omwille 
van het sterk humane karakter dat elke filosofische afbakening overschrijdt 
en ook omwille van de grote inbreng van de vele vrijwilligers.
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webdesign & development

branding

ONLINE SCOREN?
Kies voor doordachte digitale marketing

������������������������

Beernemsteenweg 116, 8750 Wingene

0479 39 80 08

info@omegawebsolutions.be

social media

digitale strategie

e-commerce

SEO

content marketing

e-mail & hosting

newsletters

server security

Cutaan Laser Centrum Aalter

Bart en Kaat Crevits

Uit sympathie



Think global,
act local INTERNATIONAL 

WILLIAM DIERENS

Uit sympathie

1918

 Jeugdproject Lions Oostkamp vzw 
Kansarmoede is een sociaaleconomische positie die geken-
merkt wordt door een achterstand op verschillende terreinen 
tegelijk, zoals inkomen, opleiding en vorming, huisvesting, 
welzijn en gezondheid, vrijetijdsbesteding en cultuur, politieke 
en maatschappelijke participatie en integratie. Wat kansar-
moede onderscheidt van gewone armoede is het diepmen-
selijke uitzichtloze aspect en een deprivatie op verschillende 
levensdomeinen. Om dit op te lossen, is er nood aan een 
meer fundamentele en persoonlijke aanpak dan bij zuiver 
financiële armoede.
Bewust van het feit dat kansarmoede een complex probleem 
is, doet Lions Oostkamp vzw een bescheiden poging om 
voor een aantal jongeren o.a. in Oostkamp en Beernem een 
openingsmogelijkheid te ontwikkelen in de vicieuze cirkel van 
soms intergenerationele kansarmoede. 
Sport en cultuur zijn voor heel veel mensen een belangrijke 
meerwaarde in het dagdagelijkse leven. Sport en cultuur zijn 
ook een mogelijkheid om ongekende talenten te ontdekken 
en kunnen zo een eerste stap worden ter reductie van ken-
merken zoals sociale uitsluiting, gebrekkige eigenwaarde, 
verhoogd risico op obesitas (sport),….
Lions Oostkamp vzw startte daarom in 2015 zijn sociocul-
tureel jeugdproject waarbij we nu jaarlijks minstens een vijf-
tigtal kansarme jongeren ondersteunen zodat ook zij kunnen 
deelnemen aan een zelfgekozen hobby of sport. Hierbij voor-
zien we niet alleen financiële ondersteuning (inschrijvings- 
of lidgeld, sportuitrusting, benodigdheden voor academie, 
huur instrument,…) maar proberen we ook via feedback met 
de meewerkende OCMW’s en scholen de kans op slagen 
en continuïteit te verhogen. Als beloning voor de blijvende 
inzet van de deelnemende jongeren wordt op het einde van 
elk schooljaar een boottocht aangeboden in belangenloze 
samenwerking met Yachtclub Frandria Brugge.

smedenstraat 27 - brugge - T 050334188
WWW.TAPIJTENMUYLLE.BE
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 ‘t Gezelletje 
't Gezelletje is een project van 
Welzijnsschakel Oostkamp vzw, gelegen 
in de Schooldreef 12-14.
Een ontmoetingshuis met een lage drempel 
waar iedereen welkom is en waar men vooral de mensen 
met minder kansen en minder contacten een warm hart toe-
draagt. Het project bestaat al meer dan 20 jaar en wordt vol-
ledig gedragen door meer dan 100 vrijwilligers. 't Gezelletje 
beantwoordt aan een reële nood in onze maatschappij. De 
ontmoetingsplaats, gebaseerd op hartelijkheid en solidariteit 
met de medemens, is een gezellige warme plek waar steeds 
plaats is voor een gezellige babbel. Ook is er een informeel 
sociaal informatiecentrum om mensen met bepaalde noden 
te informeren en hen door te verwijzen naar sociale diensten, 
deskundigen of verenigingen. Mensen die het financieel min-
der breed hebben kunnen in de kringwinkel kledij, huisraad en 
allerlei aankopen. Ook is er een Oxfam Wereldwinkel onder-
gebracht uit solidariteit met mensen in derde wereldlanden.
Vanuit 't Gezelletje wordt er op oudejaarsavond een groot 
feest georganiseerd. Dit is enkel mogelijk dank zij de inzet 
van vele vrijwilligers en de leden van de Lions Oostkamp 
vzw die een 4-gangen maaltijd klaarmaken en financieren. 
Dit feest biedt aan een 100-tal mensen die alleen zijn of 
minder kansen hebben de mogelijkheid om gezellig samen 
te vieren en zo hun zorgen even opzij te zetten. Meer dan de 
materiële steun, is vooral het 'samenwerken', maar vooral ook 
het plezier iets zelf te hebben bijgedragen dé grote motivatie 
voor de Lionsleden. Naast financiële steun gedurende ver-
schillende jaren, verzamelen de leden ook jaarlijks bruikbare 
kledij, speelgoed, brillen, allerhande huisraad en allerlei voor 
de kringwinkel.
Via 't Gezelletje is ook het project "Vakantiedroom” ontstaan 
en kunnen mensen met een beperkt inkomen ook genieten 
van een vakantie in de Ardennen of aan zee. Via het project 
‘Onbegrensd’ worden mensen die niet de kans hadden mee 
te evolueren met de hedendaagse digitale wereld de basis 
aangeleerd van het werken met computers. Lions Oostkamp 
vzw financierde recent een volledig nieuwe computerinfra-
structuur zodat met update apparatuur de computerlessen 
kunnen gegeven worden.
't Gezelletje is duidelijk een project dat de Lions Oostkamp 
vzw nauw aan het hart ligt.

 

                                                    

FOOD 
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Uw kennispartner bij product- en 
procesinnovatie in de voedingssector 
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procesinnovatie in de voedingssector 



2322

Een plug-in hybride die het fiscaal goed wil doen, die moet minder dan 50 g/km CO2 
uitstoten. Reden genoeg om voor de Audi Q7 of Q8 TFSI e te kiezen, die voorzien is van een 
groter accupakket én voor minimum 97% fiscaal aftrekbaar is.

De nieuwe Audi Q7 & Q8 TFSIe
Fiscaal interessant dankzij lagere CO2 uitstoot

Audi Raes Brugge
Oostendse Steenweg 115
8000 Brugge
050 45 80 20

Audi Raes Oostende
Zandvoordestraat 442
8400 Oostende
059 43 13 50

2,0 - 2,6 L/100 KM ◆ 46 - 59  G CO2/KM (WLTP)

WWW.RAESAUTOGROEP.BE
Alle nieuwe Audi Q7- en Q8 modellen zijn WLTP goedgekeurd. Situatie op 15/02/2022, op basis van goedgekeurde motorisaties op deze datum. * Het product ‘3 jaar garantie’ is een product voorgesteld door Audi Import België. Meer informatie over 
de voorwaarden van deze garantie vindt u op www.audi.be. Model enkel ter illustratie en uitgerust met te betalen opties. V.U./Adverteerder: Raes Brugge nv, Oostendse Steenweg 115, 8000 Brugge - KBO-nummer 0417.321.714

Interesse? 
Scan & ontdek er 
alles over of boek 
uw afspraak met 
een Audi verkoper.

Torhoutsestraat 190
8020 Ruddervoorde
050 27 63 44
info@rumix.be

Feestzaal voor al uw feesten

DeWestmolen

Torhoutsestraat 190
8020 Ruddervoorde
050 27 63 44
info@rumix.be

Feestzaal voor al uw feesten

DeWestmolen

Torhoutsestraat 190 | 8020 Ruddervoorde
t. 050 27 63 44 | info@rumix.be

 Hulpacties voor de slachtsoffers van   
 de overstromingen in Wallonië 
We zouden haast vergeten dat de overstromingen rond 15 
juli 2021 in België minstens 41 levens hebben geëist. 50.000 
wagens waren goed voor de sloop. Met de helicopter wer-
den de karkassen uit de bomen opgevist. Honderden hui-
zen hebben onherstelbare schade opgelopen. En talrijke 
gezinnen hebben onderkomen gezocht bij vrienden en fami-
lie. De ravage is onnoemelijk groot.Maar gelukkig is er van 
overal hulp gekomen. Mensen kwamen zelfs vanuit West-
Vlaanderen helpen.

Ook bij de 275 Lions Clubs in België kwam een ongeziene 
golf van solidariteit op gang. Hier een greep uit de lange lijst 
van hulpacties:
– Een Foodtruck werd ingezet, voor de brandweer en het 
gemeentepersoneel van Waver. 630 maaltijden werden aan-
geboden aan de slachtoffers.
– 2000 liter detergent werd geleverd.
– Ophaling meubelen, huishoudtoestellen, e.d. – Meerdere 
camions
– Inzameling van producten voor persoonlijke hygiëne. 5 
paletten
– Voedselinzameling voor de Resto du Cœur in Waver. 7 
bestelwagens
– Speelgoed voor scholen
– 2.100 schoolkits, lagere en middelbare school– Diverse 
cadeaus van Lions

Vele getroffenen verkeren nog steeds in nood. En verschil-
lende Lions Clubs, vooral ter plekke, bieden nog steeds hulp.

Lions Club Oostkamp heeft bovenop nog een belangrijke 
financiële bijdrage gedaan, nl €5000

Uit sympathie
Luc en Josée



 Straatvoetbal 
Het straatvoetbal is een initiatief van de gemeentelijke 
Sportraad van Oostkamp en gaat elk jaar door in twee deel-
gemeenten van Oostkamp, dit jaar in Ruddervoorde (25 sept.) 
en Oostkamp (2 okt.). Het geeft jongens en ook meisjes die 
niet aangesloten zijn bij een ploeg de kans om voetbal te 
spelen in een kleine competitie. Sinds 2021 nemen 2 ploegjes 
deel uit CP+voetbal.   
Verder nemen ook meisjes en jongens via de scholen deel 
en duiveltjes 1st jaar en duiveltjes 2de jaar via de voetbal-
ploegen. Twee weekends voetbal dus, eind september en 
begin oktober. 

 CP  -Voetbal 
Als sociale familieclub biedt KSV Oostkamp sinds vorig jaar 
voetbal aan voor jongens en meisjes jonger dan 16 jaar met 
een fysieke beperking; CP-voetbal.
Welk voetbal?... CP- voetbal is een paralympische sport 
die wordt gespeeld door voetballers die als gevolg van een 
hersenbeschadiging een motorisch probleem hebben. KSV 
Oostkamp heeft echter onmiddellijk beslist om deze doel-
groep uit te breiden zodat ook kinderen met fysieke beper-
kingen, ongeacht de oorzaak van deze beperking, een kans 
krijgen om hun favoriete sport te beoefenen. Daarom hebben 
we een plus toegevoegd aan de term CP.
CP+-voetbal steunt op vier pijlers. De eerste twee pijlers zijn: 
“Iedereen kan en mag 
voetballen” en “Iedereen 
hoort erbij”. Dit wil zeggen 
dat het socio-sportieve 
project openstaat voor elk 
kind/jongere, ongeacht 
afkomst, geslacht of talent. 
Daarom is dit project ook 
gratis voor de deelne-
mers. De andere pijlers zijn 
“Geloof in jezelf” en “Spel 
en plezier”. Om de geluks-
beleving en het zelfvertrou-
wen zo groot mogelijk te 
maken ligt de klemtoon op 
het ontwikkelen van jezelf 
en niet op winnen. 2524
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 Vrienden van het orgel 2022 

• In de Sint-Pieterskerk in Oostkamp bevindt zich het 
uitzonderlijke “Van Eynde”-Kerkorgel uit 1717 en sinds 
2018 ook een “Pelsorgel”.  
Jaarlijks organiseren de “Vrienden van het Orgel” en 
reeks concerten in augustus.

• Omwille van het socio-culturele aspect sponsort onze 
Club elk jaar één van deze concertdagen.

 Wist je dat ... ? 
• Wist je dat Lions Oostkamp binnen het kader van 

haar culturele activiteiten en in samenwerking met de 
heemkundige kring van Oostkamp de restauratie van 
een schilderij van Valentin Henneman heeft gefinancierd. 
Eén van Oostkamps meest veelzijdige kunstenaars 
uit het begin van de 20ste eeuw, het schilderij is te 
bewonderen in het gemeentehuis van Oostkamp.

• Wist je dat Lions Oostkamp jaarlijks deelneemt aan 
de actie ten voordele van de “Voedselbanken” in de 
AD-Delhaize vestigingen in Oostkamp en Zedelgem.

• Wist je dat Lions Oostkamp binnen het kader van haar 
culturele activiteiten en in samenwerking met 5 scholen 
uit de regio Oostkamp al vele jaren een tekenwedstrijd 
organiseert met als thema vrede, dit jaar de zeer 
toepasselijke titel  “samen voor een betere wereld”. voor 
de oudjes van het WZC St-Jozef uit Oostkamp.

• En wist je dat de Lions Oostkamp, na een onderbreking 
van 3 jaar verheugd is om de senioren van het woon- en 
zorgcentrum Sint-Jozef te verwennen met een rondrit 
langs de kastelen van Oostkamp op 14 mei. 

gratis opleiding
“leren bouwen met Ytong”

inschrijven via 
www.xella.be

Ontdek de basis voor elke bouwstijl
De Xella bouwmaterialen beantwoorden perfect aan 
de noden van de moderne bouwer. Ze zorgen dat de 
woning duurzaam, energie-efficiënt en aangenaam 
om wonen is. Elke uitstraling is mogelijk: gedurfd 
modern met een afwerking in pleister, hout, metaal, 
... of traditioneel met gevelsteen. De uitstekende 
thermische en kostenbesparende eigenschappen 
van de Ytong ruwbouw garanderen een optimaal 
wooncomfort het hele jaar door. 

 
XELLA nv/sa   

  03 250 47 00  
  info-be@xella.com  
  www.xella.be
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 LEIF West-Vlaanderen 
LEIF is een afkorting en staat voor 
LevensEindelnformatieForum. 
Het werd in 2003 opgericht als 
een open forum voor zorgverle-
ners, patiënten en hun familie om 
zorgverleners vertrouwd te maken 
met de wetten inzake patiënten 
rechten, palliatieve zorg, eutha-
nasie en de beschermingsregeling voor wilsonbekwame 
patiënten. Nu 15 jaar later is dit nog steeds zo. Mensen zijn 
nog steeds op zoek naar informatie over hun gezondheids-
toestand, over de organisatie van hun zorg bij het naderend 
levenseinde en naar iemand die hen objectief kan helpen 
bij het invullen van hun documenten. Ze zijn op zoek naar 
iemand die onbevooroordeeld luistert naar hun levenseinde 
vragen. Ook in onze provincie was er nood aan een dergelijk 
project. Daarom werd LEIF West-Vlaanderen opgericht in 
2012. Centraal in het project staat het respect voor de wil 
van de betrokkene ongeacht zijn filosofische overtuiging. 
Juist dit respect voor het zelfbeschikkingsrecht maakt van 
LEIF West-Vlaanderen het waarmerk van objectieve infor-
matie en hulpverlening rond het levenseinde. LEIF West-
Vlaanderen verwezenlijkt haar doel ‘een waardig levenseinde 
voor iedereen’ op drie wijzen nl.: door informatieverstrekking 
rond concrete vragen vanuit de samenleving of van personen 
afzonderlijk, door sensibilisatie van de samenleving en het 
doorbreken van taboes, door het verstrekken van advies en 
consultatie rond het uitklaren van vragen rond het levens-
einde aan personen afzonderlijk. Voor de realisatie van deze 
drieledige opdracht doet LEIF West-Vlaanderen beroep op 
de competentie en de expertise van zowel professionelen als 
vrijwilligers en werkt het samen met de LEIFartsen van onze 
regio, de Huizen van de Mens West-Vlaanderen, het Medisch 
Academisch Centrum Wemmel en de academische leerstoel 
'Waardig Levenseinde', de palliatieve netwerken uit onze 
provincie, centra voor geestelijke gezondheidszorg en een 
35tal ziekenhuizen. Zonder de steun van de West-Vlaamse 
bevolking kan LEIF West-Vlaanderen niet overleven. Wil je 
LEIF West-Vlaanderen steunen dan kan dit via overschrijving 
op rekening BE44 0016 8405 0645. Vanaf 50 euro krijg je een 
fiscaal attest. Alvast bedankt.

“LevensEinde 
InformatieForum, 

een waardig 
levenseinde  

voor iedereen.”
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Landelijk
wonen

Knesselarestraat 82, Oedelem
T 050 78 82 17 - F 050 78 05 42 - info@stevensmeubel.be

Open van 9-19 u
Zon- en feestdagen van 14-19 u - Dinsdag gesloten

www.stevensmeubel.be



 Internationale steun  
 door bijdrage aan het LCIF fonds 

Lions Clubs International legt zich sinds haar oprichting 
in 1968 toe om, met de steun van de Lionsclubs, hulp te 
bieden aan een groot aantal sociale werken in de wereld. 
Op die manier kon de humanitaire organisatie Lions Clubs 
International Foundation (LCIF), onze stichting, meer dan 
1 miljard US$ aan deze sociale doelen schenken.

Deze hulp gaat van medische voorzieningen voor blinden 
en slechtzienden (Sight First), het bestrijden van mazelen 
(One shot One life), het behandelen van diabetes, tot het 
ondersteunen van Special Olympics, het organiseren van 
educatieve programma’s voor de jeugd (Lions Quest) en het 
verlenen van hulp bij natuurrampen.

Lions Club Oostkamp steunt al jaren het LICF fonds door en 
jaarlijkse financiële bijdrage.

www.print-butler.be

hello@print-butler.be

print-butler 

KIMBERLY  +32 (0)468 15 89 30 

3332

Hotel - Restaurant 

Sachs

Stationsstraat 228 - Oostkamp - 050 82 24 72

we serve
Lionsclub Oostkamp
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Odette verbindt mensen om te zoeken naar mogelijk-
heden en krachten zodat iedereen een waarde(n)vol 
leven ervaart.

Gedrag kan bij een persoon met dementie op verschillende 
manieren veranderen. Sommige personen worden angstig 
of hebben nergens zin in. Anderen worden juist boos. Bijna 
elke persoon met dementie krijgt vroeg of laat te maken 
met gedragsveranderingen. Veranderingen in gedrag is een 
complex gegeven. Dé oorzaak bestaat niet. 

Het onderzoeksteam Odette ontwikkelde de voorbije jaren 
een methode voor behoeften gebaseerde zorg. De methode, 
die zorgverleners ondersteunt in het begrijpen van veran-
derend gedrag en het zoeken naar niet-medicamenteuze 
mogelijkheden, bevat drie kernelementen:
- Het analyseren van het gedrag van de bewoner.
- Herkennen van de onderliggende basisbehoefte. We erva-
ren als mens zes basisbehoeften: veiligheid, continuïteit, van 
betekenis zijn, een doel hebben, erbij horen en iets willen 
bereiken. Het vervullen van deze behoeften zorgt voor een 
kwaliteitsvol en waarde(n)vol leven.
- Uitvoeren van een niet-medicamenteuze behandeling, 
afgestemd op de voorkeuren en gewoonten van de bewoner.
Centraal vertrekken we vanuit de krachten van de bewoner 
en van de omgeving. Denken vanuit mogelijkheden, vanuit 
wat wél kan. 

Een eerste pilootstudie toonde veelbelovende resultaten. 1 op 
4 personen met dementie vertoonde na 2 weken geen symp-
tomen van agitatie of agressie meer en het aantal personen 
met symptomen van depressie daalde met 12%. Momenteel 
zijn we volop bezig met de laatste stap in het proces, het 
implementatie onderzoek. Een consortium van 24 woon-
zorgcentra verspreid over Antwerpen, Oost-Vlaanderen en 
West-Vlaanderen engageren zich om de methode te imple-
menteren. Bij 90 bewoners worden creatieve momenten, aro-
matherapie, bewegingsmomenten, massage, reminiscentie, 
snoezelen, hechtingsfiguren of muziekmomenten aangebo-
den. Dit implementatie onderzoek is mogelijk gemaakt door 
de financiële steun van velen, waaronder de Lions Oostkamp. 
Meer informatie over het project Odette of op welke 
manier u kan steunen, vindt u op www.projectodette.be 



DEVRIESE Meubelfabriek

 ADPKD Fonds 
ADPKD of Autosomaal Dominante 
Polycystische Nierziekte is de meest voorkomende erfelijke 
nierziekte. Elk kind van een ouder met ADPKD heeft 50% 
kans om de aandoening over te erven. De ziekte wordt geken-
merkt door de vorming en groei van cysten in beide nieren 
en leidt uiteindelijk in vele gevallen tot nierfalen, waarvoor 
dialyse of niertransplantatie nodig is. Daarnaast groeien vaak 
ook cysten in andere organen zoals de lever. Op dit moment 
zijn er geen middelen gekend die de ziekte kunnen genezen. 
We weten wel dat goede gezondheidshygiëne en bloed-
drukcontrole cystegroei en daardoor de achteruitgang van 
de nierfunctie kunnen vertragen. Er is momenteel één pro-
dukt op de markt dat de ziekte in zekere mate afremt, maar 
tegelijkertijd belangrijke nevenwerkingen heeft en een strikte 
opvolging vereist. Naast betere medicamenteuze opties, blijft 
er nood aan beter inzicht in onderliggende mechanismen op 
celniveau. Met de steun van het ADPKD Fonds zet ons onder-
zoekslabo in op zowel fundamentele als klinische studies om 
de ziekte beter te begrijpen en te behandelen. Tegelijkertijd 
nemen we initiatieven om informatie op maat van patiënt en 
familie te kunnen aanbieden.

meubelen op maat
interieurinrichting: inbouwkasten, keukens, badkamers, 
bureaus, slaapkamers, winkelinrichting, horeca

De Leiteweg 23F  —  8020 Ruddervoorde
T 050 27 75 16
wimdevriese@telenet.be  —  www.meubelendevriese.be
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VAN HAMME
BOUWBEDRIJF
BOUWPROMOTIE

Aardenburgseweg 88, 8310 St-Kruis

www.vanhammebouw.be

bouw@van-hamme.be

050 35 78 19

YVES VAN HAMME
Gedelegeerd bestuurder

0477 48 72 19



 VREDESPOSTER WEDSTRIJD 2022 
THEMA: “Samen voor een betere wereld”

Jaarlijks ondersteunt Lions Club Oostkamp vzw de 
Vredesposter wedstrijd die georganiseerd wordt door Lions 
Clubs International. De gedachte is dat honderdduizenden 
kinderen tussen 11 en 13 jaar over de ganse wereld bezig 
zijn met het universele thema “Vrede”. In hun tekening of 
poster geven die kinderen weer hoe zij “Vrede” zien. Het 
thema is dit jaar actueler dan ooit in Europa met de gruwe-
lijke Oekraïne-crisis. De Vredesposterwedstrijd sluit naad-
loos aan bij één van de doeleinden die Lions Clubs willen 
bereiken: het tot stand brengen en in stand houden van een 
geest van begrip tussen de volkeren van deze wereld. Aan 
deze Vredesposterwedstrijd wordt zoals elk jaar met groot 
enthousiasme deelgenomen door leerlingen uit verschillende 
scholen van onze regio. Dit jaar verlenen de volgende scholen 
hun medewerking:
- Bijzonder Lager Onderwijs “Wonderwijs”, Assebroek
- Koning Boudewijnschool Basisschool, Oostkamp
- Vrije Basisschool “De Bosbes”, Hertsberge
- Vrije Basisschool “De Vaart”, Oostkamp
- Vrije Basisschool Baliebrugge, Ruddervoorde
Ieder jaar is er een thema voor de tekenwedstrijd. In 2020 
en 2021 kon de wedstrijd door de Corona pandemie niet 
doorgaan. We hernemen dit jaar onder het thema: SAMEN 
VOOR EEN BETERE WERELD. Er worden ruim 200 tekenin-
gen verwacht uit de deelnemende scholen. Wij hopen hier 
volgend jaar de clubwinnaar te kunnen voorstellen.
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bvba S. Schrauwen & Zn  |  St.-Elooisstraat 80  |  8020 Ruddervoorde
Tel. 050 28 17 76  |  Fax 050 27 56 35  |  laurus.schrauwen@skynet.be

Passie voor Laurier ... al meer dan 100 jaar lang!

GROENZORG - VERHUUR VAN PLANTEN
Groenzorg:

• Aanleg en  
onderhoud  
van tuinen

• Snoeien en vellen  
van bomen,  

scheren van hagen
• Maaien van kleine  

en grote terreinen

Laurieren:
• VERKOOP in diverse groottes en vormen

• VERHUUR van laurieren voor allerlei evenementen



 Xmas-4-all - Kerstmis voor iedereen 
Kerst en Nieuwjaar zijn bij uitstek een periode voor feest 
en goede voornemens. Ieder jaar opnieuw zijn er echter 
ook mensen, die dat alles aan zich voorbij zien gaan. Niet 
moeten denken aan die feestvreugde. Gewoon omdat nie-
mand aan hén denkt, of gewoon omdat het financieel niet 
mogelijk is. Met Xmas-4-all brengt Lions Oostkamp vzw 
hierin verandering.
Het gaat écht om meer mensen dan je zou vermoeden: 
ouderen of vereenzaamde mensen in je onmiddellijke 
omgeving, alleenstaande moeders met kinderen, mensen 
die door verschillende oorzaken wat minder geluk hebben 
gehad, …
Met het project Xmas-4-all heeft Lions Oostkamp vzw hierop 
een antwoord gevonden: voor de 12de keer op rij bezorgen we 
dit jaar prachtige kerstmanden aan méér dan 300 gezinnen, 
families, gescreend door de OCMW-diensten van Groot-
Oostkamp, -Beernem, en -Zedelgem. De kerstvreugde is er 
niet alleen voor al die mensen, maar ook voor de leden van 
onze club, tijdens de feestdagen heel wat groter!
Xmas-4-all moet de aanzet worden voor een groter sociaal 
bewustzijn en persoonlijk engagement. Lions Oostkamp vzw 
ziet het project verder uitgroeien naar de grote regio, wie 
weet, ook naar andere clubs, meer mensen, als het even 
kan, voor een langere periode...
Xmas-4-all, kerstmis voor iedereen. Mooi in zijn eenvoud, 
eenvoudig mooi. 

4140

Hertsberge
0479.82.31.09
www.restaurantschatteman.be

Bloembinderij

VAN HERCK

Stationsstraat 16, 8020 Oostkamp
Tel. 050 82 40 63

www.bloembinderijvanherck.be
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 Korte voorstelling van REVIVEvzw: 

REVIVE is een Belgische vzw die medische humanitaire mis-
sies uitvoert in ontwikkelingslanden met de nadruk op Afrika. 
REVIVEvzw werkt volledig onafhankelijk, los van elk com-
mercieel, politiek of religieus belang.

"REVIVE" betekent “herleven”. REVIVEvzw geeft zo nieuwe 
levenskansen aan hulpbehoevende mensen, die om diverse 
redenen geen toegang hebben tot gespecialiseerde 
gezondheidszorg.

Tijdens de chirurgische missies worden zeer uiteenlopende 
pathologieën behandeld zoals: baarmoederverzakking, ver-
grote schildklier, liesbreuk, trauma. Ook consultaties worden 
georganiseerd met huisartsen, tandartsen, dermatologen, 
vroedvrouwen, … Aan het lokaal medisch personeel wordt 
ook “on the job” opleiding gegeven. Belgische stagestuden-
ten uit de medische sector krijgen de kans om tijdens onze 
missies een unieke ervaring op te doen. Tijdens een missie 
van twee weken worden tientallen mensen gratis geopereerd 
of komen er enkele honderden mensen op consultatie.

REVIVEvzw heeft geen vaste kosten, geen kantoren, geen 
bedienden, wel vrijwilligers. Al onze inkomsten van bene-
fietactiviteiten en schenkingen gaan aldus integraal naar onze 
missies!

REVIVE vzw Wittepaalstraat 16, B - 9051 AFSNEE (Belgium) 
Ondernemingsnummer 0550.521.718
www.revivevzw.be - facebook.com/revivevzw.be

YTC bvba
C. PERMEKESTRAAT 7    8020 OOSTKAMP
GSM 0478 356 959        FAX 050 82 44 13

Uit sympathie

Totaalinrichting | Interieur | Wanden | Plafonds

Keukens | Badkamers | Dressings | Maatmeubelen

Steenweg 175 B  9810 Eke  050 97 79 45  info@a-interior.be  www.a-interior.be

vanwege J.L.
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 Steun aan Syrische familie 

Een tweetal jaar geleden ontving de parochie Sint-Pieter Oostkamp 
de vraag om méé te helpen aan een hervestigingsprogramma van de 
Verenigde Naties.  België kreeg een contingent Syrische vluchtelingen 
toegewezen en via Caritas International en Fedasil werd een kwetsbaar 
Syrisch gezin van vader, moeder en vier kinderen (een vijfde kind 
overleed in Libanon) toegewezen. Corona verstoorde de gang van 
zaken maar uiteindelijk mochten we de familie Al Khalifa op 20 oktober 
2021 onthalen.  

Met een groep vrijwilligers werd een huis gezocht en ingericht 
en werd gezorgd voor een broodnodig begeleidingstraject, 
naast de gewone procedures via de bevoegde overheden 
en het OCMW. We streefden er naar om het gezin naast de 
materiële en administratieve begeleiding, ook warmte en 
veiligheid te bieden en te werken aan integratie in de buurt, 
in de lokale en in de ruimere context.
Tor op heden is de actie een onverhoopt succes, deels door 
de brede steun die we mochten vinden maar zeker ook dank-
zij de bijzonder positieve ingesteldheid van de familie zelf.  
Het project wordt van nabij opgevolgd door Caritas en na 
een eerste monitoring medio december laatst viel de term 
‘voorbeeld van goede praktijk’…

 Omwarming 

Het nazorgproject OMWARMING 
– SAMEN AFSCHEID NEMEN van 
Heidehuis vzw wil er zijn voor al wie een 
dierbare heeft verloren. Zij willen ervoor 
zorgen dat ze dit verlies niet alleen hoeven 
te dragen. Zij doen vrijblijvend een uiteenlopend aanbod: 
- Informatiemomenten rond rouw: 4 keer per jaar.
- Lotgenotencontacten voor verschillende doelgroepen 
(reeks van 8 samenkomsten): partners, ouders die een kind 
verloren, volwassen kinderen die een ouder verloren, broers 
en zussen, vrienden, collega’s en buren.
- Herdenkingsmomenten voor nabestaanden van patiënten 
begeleid door het netwerk palliatieve zorg.
- Inloopmomenten voor en door lotgenoten: 2 keer per 
maand, meestal ook met een maaltijd.
- Schrijfgroep over verlies: inschrijven per samenkomst.
Zie info op de website: www.heidehuis.be -> Omwarming - 
Samen afscheid nemen. 
Lions Oostkamp steunt dit project financieel.
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INTERNATIONAL 

 Dank 
Dankzij de spontane steun van de adverteerders in deze bro-
chure, genieten we dit jaar allen samen van een uitzonderlijk 
optreden. De financiële inspanningen van àl onze sponsors 
maken het LIONS OOSTKAMP vzw mogelijk om hulp te bie-
den aan mensen die het écht nodig hebben. 
Oprecht bedankt!

  We Serve 

 Nawoord projecten 
Mooi in zijn eenvoud, eenvoudig mooi. Dagcentrum Het 
Heidehuis, ‘t Gezelletje, LEIF, Xmas-4-all, het zijn unieke 
projecten en hebben stuk voor stuk een uitermate belangrijke 
plaats in onze samenleving. De Vrienden van het Orgel kent 
dan weer een perfecte culturele invulling. Met het straat-
voetbal, ons jeugdproject en de Vredesposter willen wij ons 
inzetten voor de jeugd. Ook met onze internationale projecten 
richten wij ons vooral naar jeugd & opleiding. Kinderen zijn 
de toekomst, we moeten er met zijn allen zorg voor dragen 
dat ze zich in optimale omstandigheden kunnen ontwikkelen 
in lichaam en geest.
Ieder jaar opnieuw evalueren we onze projecten en wordt 
er bijgesteld waar nodig. Soms ook kan een project verder 
zonder ons. En kijken we nog eens vanop afstand. 
De rode draad die door onze projecten loopt heeft u onge-
twijfeld opgemerkt: vrijwilligerswerk. De sterke vrijwillige 
betrokkenheid, de grote inbreng van die vele vrijwilligers, het 
resultaat vooral van die inzet, ontlokt bij ons meer dan eens 
een ‘chapeau’, maar dat zegt niet altijd genoeg…
Daarom deze mooie ‘afsluiter’ 

if you can dream it, you can do it
Lions Oostkamp vzw kan niet alle vragen voor financiële steun 
beantwoorden. Toch hopen we met onze diverse steun een kleine 
bijdrage te leveren aan de socio-culturele activiteiten en aan de 
verdere humanisering van onze eigen gemeenten.

Financiële steun aan Lions Oostkamp vzw voor de  

Sociale en Culturele werken kan gestort worden op 

rek. nr. BE13 3631 5390 9839.www.dewaele.com

JE VASTGOED DOOR 
ONS LATEN VERKOPEN, 

IS HEEL WAT STRESS 
ONTLOPEN.

deel van

Patrick Meire - Decoster
~  u i t  s y m p a t h i e  ~

BERNARD D’HOORE 
& 

EVY THIELEMANS
Uit sympathie

Uit sympathie
Raf en Ann



www.vishandel-t immerman.be

Think global,
act local INTERNATIONAL 
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Rudi Verheecke
Ged. Bestuurder

www.assurantiesverheecke.be

8300 Knokke-Heist
P. Parmentierlaan 259
Tel. 050 62 45 46
knokke@assurantiesverheecke.be

8000 Brugge
Komvest 34b0 01
Tel. 050 31 51 50 
brugge@assurantiesverheecke.be

Rudi Verheecke
Ged. Bestuurder

www.assurantiesverheecke.be

8300 Knokke-Heist
P. Parmentierlaan 259
Tel. 050 62 45 46
knokke@assurantiesverheecke.be

8000 Brugge
Komvest 34b0 01
Tel. 050 31 51 50 
brugge@assurantiesverheecke.be

Klein Antwerpenstraat 119, 9280 Lebbeke

O r g a n i s a t i e  v a n  d i t  e v e n e m e n t

HET PERFECTE SLUITSTUK VAN UW WONING
nieuwbouw - renovatie - projectmarkt

Kunstberg 7 9900 Eeklo - 09 376 96 96 - BE 0722 741 555

Van Marcke Inspirations

www.vanmarcke.com

Van Marcke Inspirations

www.vanmarcke.com

Uit sympathie
      BV Dr Luc Gillemon



WOMEN •  MEN
KIDS •  PRODUCTS

DB722355F1

O o s t e n d s e  S t e e n w e g  7 3  |  B r u g g e  |  x a n t i p p e . b e  |  0 5 0  3 1  3 5  6 4

Openingsuren WOMEN & MEN • open 7 op 7
ma 12.00 - 18.00 u.
di - vrij 7.00 - 20.00 u.
za 6.00 - 20.00 u.
zon 8.00 - 12.00 u.

Iedere feestdag geopend van 8.00u - 12.00 u.

5352



Officiële verdeler  

van de Lions Oostkamp Champagne  

Demilly-Debaere

Sint-Elooistraat 107
8020 Ruddervoorde 

T 050 27 68 82
bierhandel.reso@skynet.be

5554

TILES FOR  
ALL KINDS OF 

STYLES

Keuken, dressing, functionele opbergruimte in de hal  
of badkamer? Goossens staat al meer dan 75 jaar voor 
kwalitatief maatwerk aan een scherpe prijs. Actief op de 
projectmarkt, maar ook voor overheden en particulieren. 
Van plan tot complete uitvoering.

Nijverheidsstraat 22, 8020 Oostkamp 
www.goossens-oostkamp.be



LIONS OOSTKAMP
We serve

5756

 

www.vansteelandbrugge.be f

Pathoekeweg 27 8000 Brugge T +32.50.31.29.21 

A member of
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Hoge Hul 10, 8000 Brugge • 050 31 18 83 

www.dermatrucks.be • info@dermatrucks.be


