50 Jaar park De Valkaart
zondag 28 augustus 2022

Oostkamp, 1 juni 2022
Geachte voorzitter,
Geachte secretaris,

Deze zomer is het precies 50 jaar geleden dat de gemeente Oostkamp het domein van
het kasteel Le Chenoy van de familie Kervyn de Merendree aankocht. Het domein kreeg
de naam De Valkaart naar een plaatselijk toponiem en werd uitgebouwd tot het sport- en
cultuurcentrum zoals we dit op vandaag kennen.
Met de Erfgoedraad willen we dit met gepaste luister vieren.
Hoe kunnen we dit beter doen dan met een Vlaamse kermis? Het was immers traditie dat
de plaatselijke kasteeldomeinen hun parken ter beschikking stelden van diverse
verenigingen om Vlaamse kermissen en andere activiteiten te organiseren.
Op zondag 28 augustus 2022 organiseren we van 14u tot 18u dan ook een Vlaamse
kermis.
We voorzien een 30-tal overdekte kraampjes waar de bezoekers gratis aan volksspelen
kunnen deelnemen.
Aangezien ook jullie vereniging thuis is in De Valkaart en er al vele jaren een werking
heeft, hopen en veronderstellen we dat jullie aan dit feestelijk gebeuren willen
deelnemen. Hoe kan je dit doen?
-

Het zou fantastisch zijn als elke vereniging met een vaste uitvalsbasis in De
Valkaart tussen 13.30 en 17.30 één kraampje met een volksspel bemant en dit
spel begeleidt. Je bent hiervoor best permanent met twee (meer mag ook
natuurlijk). Je mag aan jullie kraampje natuurlijk ook jullie vereniging voorstellen
en promoten.

-

Nodig al jullie leden en hun familie uit om op 28 augustus naar De Valkaart af te
zakken. Jong en oud kunnen gratis aan alle spelletjes deelnemen. Als je je leden
uitnodigt om in hun clubuitrusting of uniform langs te komen, zal dit zeker ook
nog voor meer sfeer in het park zorgen.

-

Wil je je met jouw vereniging hier nog wat verder voor engageren? We zijn nog op
zoek naar mensen die op zaterdag 27 en zondag 28 augustus willen helpen met
het klaarzetten en/of afbreken.

Laat je tegen uiterlijk 20 juni weten als en hoe we op jouw vereniging kunnen rekenen?
Hopende op een positieve reactie,
Met vriendelijke groet,
Jan Demulder
voorzitter Erfgoedraad Oostkamp
050/82 66 58 - demulder.j@gmail.com

