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Beste wensen
voor 2018

> Nieuwjaarsreceptie - 7 januari - parking ’t Hofland
> Jobstudenten gezocht: speelplein en technische dienst
> Lentebeurs - 24 en 25 februari - De Ark
>

BURGERZAKEN
NIEUWJAARSWENSEN VAN DE BURGEMEESTER
Het oude jaar is achter de rug; vreugde en verdriet, liefde en haat, warmte en koude, regen en wind, geboorten en overlijdens, alles hebben wij zien voorbijgaan, maar een warme droge periode haalde de bovenhand
met veel waterschaarste bij de landbouw en bij de sportievelingen veel fiets-, wandel- en zwemgenot.
Onze gemeente kende ook veel topdagen met o.a. veel volk op het ontbijt onder de kerktoren in Koolskamp,
de drie wielertoppers Binck Bank Tour, Kampioenschap van Vlaanderen en de Cyclocross. Ook de SintMaartensstoet was een topper!
Tevens leverden de twee muziekmaatschappijen puik werk tijdens hun optredens met De Romeo’s en het
prachtig concert op Swingin’ Hits in een propvolle zaal De Ark. De komst van een hoogheid bij ons toneelgezelschap was ook dit jaar een topper van jewelste.

NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTEBESTUUR
Nieuwjaarsreceptie Gemeentebestuur
Locatie: parking GC ‘t Hofland
Op zondag 7 januari 2018 biedt het gemeentebestuur alle inwoners de kans om samen te klinken op
het nieuwe jaar. De receptie gaat dit jaar door op de parking van GC ’t Hofland, bij slecht weer gaat de
receptie door in de zaal van ‘t Hofland.
U bent tussen 10u30 en 12u30 uitgenodigd om te
genieten van een glaasje, een gezellige babbel en
een optreden van Sax And The City. Voor de kleinsten voorzien we springkastelen, voor de groten
voorzien we een verrassende attentie!

En zo is mij bij deze en andere vele activiteiten ook opgevallen dat heel vele inwoners van onze gemeente
het hart op de juiste plaats dragen.
Mijn dankbaarheid gaat hier dan ook uit naar de vele vrijwilligers die hun diensten ter beschikking stellen,
de ene bij bepaalde topdagen zoals de Truck Run en de anderen het ganse jaar door in verenigingen van
jeugdwerk, sport, rusthuiswerking, cultuur en zovele andere.
Nu dat 2017 geschiedenis wordt, wil ik voor het nieuwe jaar mijn wensen uiten in de vorm van een gedicht:

Mijn beste wensen
voor ’t nieuwe jaar in zicht
dat alle mensen
mogen leven in rustig wit licht
Het licht van brandende lampen
die hoop en liefde laten schijnen
die verdriet laten verdampen
en sombere plekken doen verdwijnen
Hoe somber kan het leven zijn
Toch wens ik u de sterke moed
Hoe moeilijk voor ons brein
om ’t overwinnen waar het moet
Mijn wensen voor zovele dagen
zijn veel te kort van stof
maar ‘k wil het toch wel wagen
‘k hoop dat ’t eindigt met “’t was tof”
Karlos Callens
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De wekelijkse markt gaat zoals gewoonlijk
door op het Polenplein.

HUWELIJKSJUBILARISSEN
Jubilarissen die het wensen, kunnen ontvangen
worden op het gemeentehuis of het bezoek krijgen
van het schepencollege in een plaats naar keuze.
Gelieve hiervoor uw verzoek te richten tot schepen
Kathleen Verhelle.
70 JAAR GEHUWD
02.09 Pauwels Gerard en Van Vooren Erna
65 JAAR GEHUWD
29.06 Vandemaele Raymond en Pothé Juliette
20.08 Quanjard Thomas en Van Camp Maria
21.08 Beernaert Roger en Devriese Leona
25.09 Spriet Marcel en Gruyaert Agnes
60 JAAR GEHUWD
11.01 Vanleenhove Werner en Plovier Martha
10.04 Defour Andreas en Huvaere Maria
19.04 Devos Gabriël en Vanhandsaeme Lydie
03.05 Rooseboom Andries en Callewaert Laura
17.05 Baert Robert en Warnez Raijmonda
28.06 Desmet Daniel en Verbeke Simonne
09.08 Duyvejonck Raphael en Platteeuw Hedwige
16.08 Van Bruwaene Firmin en Depoorter Henriette
05.09 Steen Florent en Vanheede Ilda
18.09 Dierckens Marcel en Hoornaert Maria
30.09 Tanghe Sijlveer en Callewaert Agnès
14.11 Bourgeois Noël en Brouckaert Simonna
50 JAAR GEHUWD
09.02 Bossuyt Rafaël en D’Hulster Annie
19.02 Spriet Willy en Biebuyck Clara
05.04 Vanden Berghe André en Vanlauwe Erna

10.04
19.04
17.05
24.05
31.05
31.05
14.06
05.07
05.07
12.07
12.07
12.07
12.07
13.07
17.07
17.07
17.07
18.07
19.07
16.08
22.08
23.08
23.08
31.08
03.09
20.09
21.09
02.10
04.10
11.10
25.10
04.12
13.12

Farrazijn Wilfried en Decour Rosa
Dhondt Marc en Mortier Erna
Callens Georges en Naert Rosa
Vandendriessche Pierre en Vande Moortel Rachel
Debel Donald en Verschetze Lena
Van Ryssel Rafaël en Rigole Magda
Provoost Donald en Demuynck Yvette
Claerhout Karel en Parent Godelieva
Huvaere Robert en Meerschaert Lena
Depla André en Cortvriendt Nicole
Kluvers Johan en Verlinde Nelly
Dely André en Vandaele Lena
Devos Frans en Pattyn Nicole
Loyson Wilfried en Rogiers Agnes
Vermeersch Roger en Clinckemaillie Henriette
Tack Maurice en Maes Georgette
Coudenys Pol en Sebessy Valerie
De Meyer Michel en Degand Maria
Declercq Frans en Dewulf Francine
Verbeke Frans en Desnouck Martha
Himpe Roger en Vilez Agnes
Vanhecke Karel en Vandelannoote Anna
Vanacker Luc en Dedene Ingrid
Debast Philippe en Claeys Anne Marie
Lammertyn Alfons en Riviere Monique
Lefevere Jozef en Meerschaert Frieda
Verhoestraete Jan en Annicq Roseline
Provoost Jozef en De Ram Noella
Samyn Arthur en Deven Magda
Delarue Noel en Vandoorne Jacqueline
Delarue Frans en Vandevelde Lydia
Ruysschaert Eddy en Vandendriessche Christiane
Lannoo Hubert en Maeseele Rachel
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PENSIOENPUNT

KIDS-ID

Vragen over uw wettelijke pensioen?
Kom naar een Pensioenpunt!

Voortaan blijft de Kids-ID voor het kind onder de
12 jaar steeds 3 jaar geldig, en dit zelfs als het kind
de volle leeftijd van 12 jaar bereikt en vanaf dat
moment een gewone eID voor Belgen zou kunnen
aanvragen.

De Pensioendienst is aanwezig over het hele land.
Zijn experts en die van het RSVZ komen naar u toe
om tijdens een Pensioenpunt al uw vragen over uw
wettelijke pensioen te beantwoorden.
Waar vindt u het dichtstbijzijnde Pensioenpunt?
U vindt alle informatie (adressen en openingsuren) op www.pensioenpunt.be. De frequentie
en de uren waarop de experts langskomen,
veranderen regelmatig, u kan dus best voor
ieder bezoek www.pensioenpunt.be raadplegen.
Opgelet: niet in alle Pensioenpunten zijn er
altijd experts van de 3 pensioenstelsels
(werknemers-, ambtenaren- en
zelfstandigenpensioenen) aanwezig.

MYCAREER.BE:
EEN OVERZICHT VAN UW LOOPBAAN
Online platform
Sinds 29 augustus 2017 kan elke Belg een volledig
overzicht krijgen van zijn persoonlijke loopbaan via
mycareer.be. Je kan er terecht voor al je vroegere en huidige jobs en de eventuele periodes van
inactiviteit. Daarnaast toont het online platform
ook het loon dat je verdiend hebt en het aantal
gewerkte dagen.
Het platform is handig om enkele zaken snel op
te zoeken zonder dat je zelf veel papierwerk moet
doorbladeren.

In de praktijk kunnen zich 3 situaties voordoen:
1/ het kind dat 12 jaar wordt, bezit een nog geldige
Kids-ID. Het kind zal derhalve 3 maanden vóór de
vervaldatum van de Kids-ID opgeroepen worden
om een eID uitgereikt te krijgen. Bij afgifte van
de eID moet de Kids-ID aan het gemeentebestuur
teruggegeven worden.

FINANCIËN
CIJFERS GEMEENTE BUDGET 2018
GROOTSTE
INVESTERINGEN 2018 EV.

Kurt Doop
technische dienst

James Verhage
technische dienst

3/ het kind dat 12 jaar wordt dat een Kids-ID bezit
die vervalt nadat het kind de volle leeftijd van 12
jaar bereikt heeft kan natuurlijk een eID aanvragen
vanaf het moment dat het 12 jaar is. Daarvoor
moet het kind zich aanmelden bij de dienst bevolking met een recente pasfoto. Bij uitreiking van
de eID moet de Kids-ID aan het gemeentebestuur
teruggeven worden.

Sarah Cappelle
poetsdienst + hulp
middagmalen school

Sabrina Colpaert
poetsdienst + hulp
middagmalen school

Sabine Vanthomme
poetsdienst

Heidy Rosseel
begeleidster
kinderopvang ’t Filoetje

NIEUWE PERSONEELSLEDEN
IN DIENST 2017
Ingevolge o.a. diverse oppensioenstellingen, zijn
sedert 2017 volgende nieuwe personeelsleden
werkzaam bij gemeente en OCMW:
• GEMEENTE
• OCMW
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Christophe Dujardin
ICT-coördinator +
ondersteuning dienst stedenbouw

Evi Toch
Maatschappelijk
werkster

Budget 2018
€ 10.418.805,01
€ 10.717.950,14

Belastingen:
• Opcentiemen onroerende voorheffing:
2018 = € 2.391.412,96
• Opcentiemen Personenbelasting:
2018 = € 1.917.259,80
Geen verhoging belastingen!
Opcentiemen onroerende voorheffing
De te betalen onroerende voorheffing is gebaseerd
op het kadastraal inkomen.
De onroerende voorheffing die u betaalt bestaat
uit een basisheffing bestemd voor de Vlaamse
overheid en een bijkomende belasting (opcentiemen) op die basisheffing bestemd voor de provincies en de gemeenten.
In 2018 bedragen de opcentiemen voor de gemeente Ardooie 598.
Dat betekent dat 598/100 van de basisheffing op
het kadastraal inkomen naar de gemeente gaat.
Dit zal de gemeente in 2018 in totaal € 2.391.412,96
opbrengen.
Opcentiemen personenbelasting
De gemeenten mogen een aanvullende belasting
vestigen op de personenbelasting. Deze belasting
wordt berekend door een percentage toe te passen op de basispersonenbelasting.
Voor de gemeente Ardooie bedraagt dit percentage 6%. Deze gemeentebelasting zal de gemeente in
2018 in totaal € 1.917.259,80 opbrengen.

Je kan de tool gebruiken:
• Om je anciënniteit aan te tonen bij je werkgever
• Om in te schatten of je in aanmerking komt voor
sociale voordelen zoals loopbaanonderbreking
• Als geheugensteuntje bij het opstellen van je CV
• Om na te kijken hoeveel je vroeger verdiende
Aanmelden bij mycareer.be
kan met je elektronische identiteitskaart.

Investeringsuitgaven
€ 1.912.998
Investeringsontvangsten
€ 535.370
• Verbouwing gemeentehuis n.a.v.
integratie OCMW: € 150.000
• Onderhoudswerken wegen: € 600.000
• Omgevingswerken de Tassche: € 185.000
WERKING
werkingsuitgaven
werkingsontvangsten

2/ het kind dat 12 jaar wordt, bezit geen geldige
Kids-ID: 3 maanden vooraleer het 12 jaar wordt,
zal het opgeroepen worden om een eID uitgereikt
te krijgen

Budget 2018

Linda De Decker
Poetsdienst

Financieel gezonde gemeente
• Leningen: geen nieuwe leningen
Schuldenlast vorige leningen nog af te lossen:
ruim € 1.500.000
• Resultaat rekening = € 6.500.000
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OMGEVING
OPENBARE WERKEN
Verloop werken OC De Tassche
In het OC De Tassche is het plaatsen van de vloeren
afgerond voor het kerstverlof.
Na nieuwjaar wordt er gestart met de afwerking:
afwerken plafonds, plaatsen sanitair en verwarming.

Gezocht: jobstudenten voor
wieden onkruid juli-augustus 2018
De gemeente wenst een aantal jobstudenten aan
te werven om manueel onkruid te wieden - dit
samen met een medewerker van de technische
dienst - in Ardooie en Koolskamp.

STEDENBOUW
Algemene invoering van de omgevingsvergunning
vanaf 1 januari 2018

• Periode:
2 tot 20 juli 2018 / 6 tot 31 augustus 2018
• Minimum leeftijd: 16 jaar
• Uren: 8u-12u en 13u-17u
• Brutoloon per uur: € 11,23
Geïnteresseerden kunnen zich
kandidaat stellen vóór 31 januari 2018 via
personeel@ardooie.be met vermelding:
naam, adres, leeftijd en
welke periode u wenst te werken.
Kiss & Ride
‘s Morgens en ‘s avonds is het
vaak druk aan de schoolpoorten. Om de hoge parkeerdruk
op te vangen, werd een “kiss
& ride zone” ingevoerd aan de
Gemeentelijke Basisschool De
Zonnebloem.
In een deel van de Onze-LieveVrouwstraat is het voortaan
tussen 7u30 en 16u30 verboden te parkeren. Stilstaan is
wel toegelaten.
Ideaal dus voor ouders; ze blijven achter het stuur
zitten terwijl ze hun kinderen afzetten of oppikken.
Parkeerverbod in de Berlingmolenstraat
In de gemeenteraad van 27 november 2017 werd
het gemeentelijk aanvullend reglement inzake parkeerverbod in de Berlingmolenstraat goedgekeurd.
Er wordt een parkeerverbod ingevoerd langsheen
de Berlingmolenstraat tussen het kruispunt met de
Stationsstraat tot vóór huisnummer 64 en dit aan
de kant van de even nummers.

• De openingsuren en sluitingsdagen van de recyclageparken
• De sorteerregels
• Informatie over de recyclage-app van Fost Plus,
Recupel en Bebat waarbij je ook de ophaaldata
en nuttige info van IVIO kan opvragen
• De data voor de ophaling van grofvuil op afroep
tegen betaling
Bijhouden dus!
Heb je geen kalender ontvangen of kreeg je een
verkeerde kalender in je bus, dan kan je in het
gemeentehuis terecht (dienst Secretariaat en
Bevolking) of bij I.V.I.O. Of raadpleeg op
www.ivio.be de ophaalkalender.

Vergeet de stedenbouwkundige vergunning en
de milieuvergunning. Voortaan kun je ze beide in
één keer aanvragen via het Omgevingsloket en
spreken we van de omgevingsvergunning. Het
Omgevingsloket is een digitale toepassing van de
Vlaamse overheid waar je een aanvraag digitaal
kan samenstellen, indienen en opvolgen. Vanaf
15 januari zal er ook een vereenvoudigde versie
van het loket beschikbaar zijn, de ‘snelinvoer’.
Daarmee kun je eenvoudige werken op en rond
een gebouw aanvragen, zoals het plaatsen van
zonnepanelen en het zetten van een tuinhuis.
Alle informatie over de omgevingsvergunning
en het loket vind je op: www.omgevingsloket.be.
Hulp nodig bij je aanvraag?
Je kan altijd terecht bij je gemeente
of bij de helpdesk van het Omgevingsloket.

MILIEU
Bedeling ophaalkalender IVIO 2018

Download de Recycle app
in App Store of Google Play.

Week van het bos

Hartelijk dank aan
iedereen die meegeholpen heeft om
van de week van
het bos (zondag 15
oktober 2017) een
megasucces
te
maken met meer
dan 1650 bezoekers! Dit werd georganiseerd door de
gemeentes Ardooie,
Meulebeke, Pittem
samen met StadLand-Schap en met
heel veel medewerking van de plaatselijke verenigingen.

ARDOOIE

GROFVUIL OP AFROEP

ZIE ACHTERZIJDE KALENDER VOOR MEER INFO

intergemeentelijke vereniging voor duurzaam
milieubeheer in Izegem en ommeland
Lodewijk de Raetlaan 12 - IZEGEM

Download de
GRATIS APP

In december ontving je de ophaalkalender 2018
met volgende informatie:
• De ophaaldata
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FOTO’S: Luc Lambert
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Erosiewerken Lichterveldsestraat
De erosiewerken langs de Lichterveldsestraat zijn
afgerond en hebben met de hevige regenval van
eind november hun nut al bewezen.

Situatie vóór de werken bij hevige regenval

Het water van de hoger gelegen velden wordt
gebufferd, zodat het water geleidelijk kan afstromen en de zanddeeltjes kunnen bezinken.

Laadpaal voor elektrische auto’s
Elektrische voertuigen
stoten
geen
verbrandingsgassen uit
en zorgen zo voor
een betere leefomgeving.
Niet
iedereen
beschikt over de
mogelijkheid om
thuis zijn auto
te laden, en ook
bezoekers
en
mensen die in de
omgeving werken, zoeken naar
een laadmogelijkheid. Om aan
deze noden tegemoet te komen, heeft de gemeente samen met
Eandis een laadpaal geplaatst op de parking aan de
Albertzaal.
Wie van deze laadpaal gebruik wenst te maken,
moet eerst aankoppelen met een laadkabel. Na
aanmelden via een laadkaart zal de batterij van de
auto opladen. Als de batterij volledig opgeladen is,
stopt de laadbeurt. De eigenaar moet dan zijn laadkabel terug afkoppelen en kan terug vertrekken.
De kostprijs van de elektriciteit
zal vermoedelijk € 0,33/kWh bedragen.

Larsen-kooien, een bijdrage naar meer diversiteit
in de fauna van onze streek.
De populatie van de kraai, kauw, ekster en vlaamse
gaai neemt snel toe omdat ze bijna geen natuurlijke
vijand meer hebben. Door hun overpopulatie zorgen ze voor schade aan de fauna en flora. Voor de
fauna zijn dat enerzijds de wildsoorten met voornamelijk patrijs en haas en anderzijds het ruime
bestand aan grondbroeders en zangvogels. Voor
de flora is dat om belangrijke schade aan de wilde
flora en aan de geteelde gewassen te voorkomen:
uittrekken van pas opgeschoten maïs, uitpikken
van rijpende mais, schade aan de plastic op de voedersilo’s. Sedert kort kan de Larsen-kooi gebruikt
worden voor het bestrijden van deze soorten.
Het regenwater kan gecontroleerd afstromen.
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Larsen-kooien zijn in
de wetgeving
omschreven als kleine,
gemakkelijk verplaatsbare kooien die
bestaan uit twee of
meer compartimenten, met één of meer
neervallende kleppen,
waarbij na vangst van een dier geen ander dier
meer kan worden gevangen.
De Larsen-kooi kan men gebruiken van 16/02 tot
15/10 als er geen andere oplossing bestaat. Daarbij
mag men gebruik maken van een lokvogel, maar
nevenvangsten moeten onmiddellijk terug in vrijheid worden gesteld.
De kooien moeten
gemeld worden aan
ANB (agentschap Natuur
en Bos)
en dit plaatje bevatten.
Territoriale koppels vormen een grotere bedreiging
dan hun rondzwervende soortgenoten. Daarom zal
je vooral in de lente hier of daar dergelijke kooien zal zien staan. Het is belangrijk juist voor het
kweekseizoen deze koppels weg te vangen.
Het gebruik van deze kooien wordt strikt bijgehouden. In het kader van het Vlaams patrijzenproject
werd hierop nog meer gefocust en hoopt men in
de toekomst resultaat te zien zowel bij de patrijs
als bij andere grondbroeders als kievit, veldleeuwerik, grauwe gors, kwartel... en bij het zangvogelbestand. Daarnaast wordt ook door de jagers
geijverd om meer broedgelegenheid (dekking)
voor deze soorten te creeëren. Het is uiteraard
niet de bedoeling dat deze rechtbekken volledig
zouden verdwijnen. Ook zij hebben hun functie in
onze natuur.
Er werden reeds enkele kooien vernield of gestolen, vogels losgelaten... Misschien is het beter de
plaatselijke jager aan te spreken en samen te werken aan een grotere biodiversiteit.
Wildbeheereenheid ’t Veld
wbe.tveld.secretariaat@gmail.com

Plantafstanden voor hoogstambomen en hagen
Het aanplanten van
hoogstambomen en
hagen is belangrijk
voor het behoud van
de biodiversiteit en
voor het uitzicht van
het landschap.
Bij het aanplanten
moet voldaan worden aan de afstandsregels, die beschreven staan in het veldwetboek van 1887.
Hoogstambomen
moeten geplaatst worden op 2m van de perceelsgrens, voor hagen geldt de afstand van 0,5m tenzij
deze aangeplant zijn met onderlinge toestemming.
Daarenboven mogen er geen overhangende takken zijn over het perceel van de buren.
Hagen en bomen die over de straat groeien kunnen
een probleem zijn voor voetgangers ofwel het zicht
belemmeren voor het verkeer en kunnen schade
toebrengen aan voorbij rijdende bussen, vrachtwagens en tractoren. Voor de verkeersveiligheid is het
belangrijk het groen voldoende te onderhouden.
AMAR: Kippenactie zaterdag 7 april 2018
Om tegemoet te komen aan de meerdere oproepen heeft de raad, in samenspraak met het beleid,
beslist om telkens in het voorjaar van de pare jaren
deze actie te houden.
Nu is het nog te vroeg om in te schrijven maar
hou zeker het aprilnummer in de gaten en reageer
snel.
Zoals steeds worden er
een 200-tal kippen voorzien.
De bedoeling van de actie
is om de trotse bezitters
van een klein tuintje en
een beetje plaats (1m²
per dier en een hokje)
de mogelijkheid te
bieden, hun afvalberg (GFT)
drastisch te verminderen.
Ongeveer elke dag een vers
eitje te proeven en bij overmaat een heerlijk dessertje
te maken of te bakken.
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CULTUUR
HEEMKUNDIGE KRING
JAARBOEK 2017

Herinnering:
inschrijven groepsaankoop groene stroom

Doe je ook mee met de groepsaankoop van de
Provincie West-Vlaanderen? Bespaar op je energiefactuur én kies voor 100% groene stroom en
gas.
Iedereen kan deelnemen. Eenvoudig en snel!
Schrijf je nu in via www.samengaanwegroener.be.
Dit kan nog tot 7 februari 2018!
Assistentie nodig bij het invullen? De woondienst
helpt je op weg, dit iedere woensdagvoormiddag
in het gemeentehuis.
Woonloket, Polenplein 15, 8850 Ardooie
open op woensdagvoormiddag tussen 9u en 12u
Vragen: 0800 76 101 of
samengaanwegroener@west-vlaanderen.be

Tickets en reservatie: € 57 pp
Per gang is er 1 consumptie inbegrepen.
Water a volonté.
Tafels worden bij voorkeur geschikt
per 8 personen. Reservaties zijn beperkt.
Alle info en reservaties via cultuur@ardooie.be.
Gelieve bij reservatie te melden indien u
een vegetarisch menu verkiest.

TECHNIEKACADEMIE
Zit je in het vijfde of zesde leerjaar in Ardooie? Ben je graag creatief bezig? Wil je mensen helpen en de
wereld verbeteren? Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar ontbreekt het je aan basiskennis? Dan
is de Techniekacademie van Ardooie ideaal voor jou! In een gezellige sfeer en in een echt technologielabo, zal je heel wat opsteken. Je maakt kennis met gereedschap en materialen, je leert dat techniek vele
gezichten heeft en je zal een aantal technische systemen maken. Er is begeleiding vanwege professionele
techniekmentoren. De Techniekacademie start met zijn 4e editie, in samenwerking met de gemeente
Ardooie.
Elf workshops en één bedrijfsbezoek op woensdagmiddag: 13u30-15u30 of 16u00-18u00
17, 24, 31 januari + 7, 21, 28 februari + 7, 14, 21, 28 maart + 25 april + 2 mei 2018
Bij de laatste workshop worden de ouders uitgenodigd voor een diploma-uitreiking.
Locatie H. Kindsheid, Wezestraat 2, Ardooie (lokaal D11 = gebouw overkant hoofdingang Wezestraat)
Prijs

€ 70 materiaal en verzekering incl. (recupereer 45% met fiscaal attest)
Voor een 2e kind binnen hetzelfde gezin bedraagt de deelnamepijs €60.
www.techniekacademie-ardooie.be
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Verteltheater Kip van Troje in de Ardooise bib!
Mevrouwtje Mevrouw vertelt
‘allemaal anders en toch vriendjes’

‘MOORTDINEE’ - GC ’T HOFLAND
ZATERDAG 3 MAART - 19U30
Stel u voor: u wordt uitgenodigd voor een etentje.
U geniet van een geraffineerde keuken, u wordt
vergezeld door het beste gezelschap en de omkadering is ronduit prachtig. Tot de gemoederen een
hoogtepunt bereiken. En een moord uw maaltijd
doorklieft. Vijf verdachten - Vijf motieven - En een
vat vol intriges Wat zeker is: de dader bevindt zich onder de gasten. U wordt meegesleept in een diepgaand onderzoek naar deze tragische misdaad. Wie heeft het
gedaan? Waarom? Hoe?
Tijdens een moorTdinee wordt een heerlijk 5-gangenmenu en een moord ontrafelen op gastronomische wijze gecombineerd.

GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK

De Heemkundige Kring
Ardooie-Koolskamp stelt
haar dertiende jaarboek
(jaarboek 2017) voor
met de volgende artikels:
• De dichter Pieter Cauwe (Lucien Van Acker)
• Leven en welzijn op de wijk De Kortekeer
(Jan David)
• De ontdekking van het gestolen schilderij
‘De kruisoprichting’ van Antoon van Dyck
(Luc Vanneste - Hendrik Viaene)
• 1944 Het laatste Duits bezettingsjaar
(Walter Cnudde)
• Twee Ardooienaren pastoor in Brugge
(Lucien Van Acker)
• Broeder Marist Odile Vandenberghe
(1893-1957) (Daniël Glas)
• Cyriel Verschaeve (Renaat De Deygere)
• De goederenstaat van Jan van den Bussche uit
Koolskamp (1583-1584) (Lucien Van Acker)
• Koolskamp centrum (slotdeel) (Jan David)
• 1917 Ardooie in Wereldoorlog I (Hendrik Viaene)
• Ardooise duivelbezweerders in de 17de eeuw
(Lucien Van Acker)
• Duitse kruisen op onze kerkhoven
(Walter Cnudde - Martin Callens)
• In memoriam E.H. Alban Vervenne
(Lucien Van Acker)
Het jaarboek is te koop aan € 12 in het
gemeentehuis, dienst Bevolking.
U kunt dit bedrag ook storten op rekeningnr.
BE55 7380 1497 9044 - KREDBEBB van
de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp,
met vermelding “Jaarboek 2017”.
Het jaarboek wordt u dan toegestuurd.

Mevrouwtje Mevrouw vertelt, speelt, zingt en
tovert verhalen bij elkaar.
Een voorstelling met humor, spanning en heel veel
interactie.
Verhalen over feest, over verschillend zijn, over
ruzie maken en weer vrienden worden,
over andere talen en gek spreken, over verwonde
ring voor alles wat anders en toch
gewoon is.
• Voor 3-8-jarigen
• Waar: leeszaal van de bibliotheek
• Wanneer: woensdag 21 maart,
om 14u en om 15u30
• Wie: kinderen van 4 tot 8 jaar (vanaf de 2de
kleuterklas tot en met het 2de leerjaar)

FOTO: Martine Lambert

Deelname is gratis maar er dient wel
vooraf ingeschreven te worden.
Dit kan in de bibliotheek
te Ardooie of telefonisch (051 74 73 08)
vanaf woensdag 14 februari om 14u.
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JEUGD
KINDEROPVANG ‘T FILOETJE
Kaaistraat 80, Ardooie
051 65 76 64
Klaverstraat 8, Koolskamp
051 74 63 38
Opvanguren
• Voorschools: 7u-8u
• Naschools: 16u-18u30
vrijdag 15u30-18u / woensdag 11u30-18u30
• Vakantie en schoolvrije dagen:
7u-18u30 (vrijdag tot 18u)
JAAROVERZICHT 2018
Schoolvrije dagen
• Woensdag 14 maart (GBS De Zonnebloem):
’t Filoetje Ardooie is open van 7u tot 18u30
• Woensdag 9 mei (alle scholen):
beide filoetjes zijn open van 7u tot 18u
• Vrijdag 29 juni:
beide filoetjes zijn open van 11u40 tot 18u
Gelieve een lunchpakket te voorzien indien
uw kind over de middag in de opvang blijft.
Wij voorzien verse soep. Graag ook een tussendoortje voorzien voor de voor- en/of namiddag.
’t Filoetje is gesloten op…
• Maandag 1 en dinsdag 2 januari
• Maandag 2 april: paasmaandag
• Maandag 30 april en dinsdag 1 mei:
feest van de arbeid
• Donderdag 10 mei: O.L.H Hemelvaart
+ vrijdag 11 mei
• Maandag 21 mei: pinkstermaandag
• Zomerverlof Ardooie:
maandag 23 juli t.e.m. vrijdag 3 augustus
Zomerverlof Koolskamp:
maandag 23 juli t.e.m. dinsdag 14 augustus
• Woensdag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart
• Donderdag 1 en vrijdag 2 november:
Allerheiligen en Allerzielen
• vanaf dinsdag 25 december tot
en met woensdag 2 januari 2019
OPGELET: maandag 24 december 2018 zal
enkel filoe Ardooie open zijn, van 7u tot 14u
(n.a.v. kerstavond)
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SPEELPLEINWERKING ’T RAVOTTERKE
ZOEKT VOOR ZOMERVAKANTIE 2018:
JOBSTUDENT
We zijn op zoek naar een jobstudent om vol enthousiasme mee
te werken aan een fijne speelpleinsfeer.
• Heb je een hart voor kinderen?
• Behaalde je, of ben je bezig met het behalen
van een pedagogisch diploma (of ben je gelijkgesteld door ervaring) en dus minimum 19 jaar?
• Kan je moeiteloos inspelen op onverwachte
situaties?
• Ben je organisatorisch en communicatief sterk?
• Bruis je van energie en ben je een beetje prettig
gestoord?
Interesse? Solliciteer vóór 31 januari 2018
met jouw gegevens, motivatiebrief en CV
via jeugddienst@ardooie.be.
MONITOREN

OVERZICHT ZOMER INITIATIEVEN 2018
Het gemeentebestuur organiseert tijdens de zomervakantie 2018 verschillende activiteiten voor kinderen
en jongeren. Hieronder vindt u een overzicht. De praktische info, inschrijvingsformaliteiten en kostprijs vindt
u in de volgende editie van het Infoblad (april 2018).
Voor vragen kunt u alvast terecht bij de organiserende diensten:
IBO ‘t Filoetje
dienst kinderopvang
Sportkampen
sportdienst
Speelpleinwerking ‘t Ravotterke
jeugddienst
Kleuterkampen
jeugddienst
Midzomerkampen
Jeugddienst
week 1

week 2

week 3

2 - 6 juli

9 - 13 juli

16 - 20 juli

week 4

23 - 27 juli

week 5

30 juli - 3 aug

week 6

6 aug - 10 aug

week 7

13 aug - 17 aug

Heb je verantwoordelijkheidsgevoel en creatieve
ideeën? Ga je graag met kinderen om? Ben je
deze zomer 16 jaar?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
‘Wij’ zijn de speelpleinwerking ’t Ravotterke en
zorgen dat de kinderen van Ardooie en Koolskamp
deze zomer opnieuw een plaats hebben om te
ravotten. We zoeken voor deze zomer opnieuw
enkele enthousiaste jongeren om ons team te versterken.
Zin om het eens uit te proberen? Aarzel dan niet
en neem contact op via jeugddienst@ardooie.be
of 051 74 40 40 voor een verkennend gesprek!

week 8

week 9

20 aug - 24 aug

27 aug - 31 aug

kinderopvang@ardooie.be
sportdienst@ardooie.be
jeugddienst@ardooie.be
jeugddienst@ardooie.be
jeugddienst@ardooie.be

sportkampen
kleuterkamp
speelplein
Filoe Ardooie
Filoe Koolskamp
sportkampen
kleuterkamp
speelplein
Filoe Ardooie
Filoe Koolskamp
speelplein
Filoe Ardooie
Filoe Koolskamp
midzomerkampen
speelplein
midzomerkampen
speelplein
speelplein
Filoe Ardooie
sportkampen
kleuterkamp
speelplein
Filoe Ardooie

07u30 - 18u00
07u45 - 17u15
13u00 - 18u30
07u00 - 18u30
07u00 - 18u30
07u30 - 18u00
07u45 - 17u15
13u00 - 18u30
07u00 - 18u30
07u00 - 18u30
13u00 - 18u30
07u00 - 18u30
07u00 - 18u30
07u45 - 17u15
13u00 - 18u30
07u45 - 17u15
13u00 - 18u30
13u00 - 18u30
07u00 - 18u30
07u30 - 18u00
07u45 - 17u15
13u00 - 18u30
07u00 - 18u30

Filoe Koolskamp

gesloten t.e.m. 15/8, vanaf 16/8:
07u00 - 18u30 (vrijdag 18u)

2,5 - 12 jaar

sportkampen
kleuterkamp
speelplein
Filoe Ardooie
Filoe Koolskamp
sportkampen
speelplein
Filoe Ardooie
Filoe Koolskamp

07u30 - 18u00
07u45 - 17u15
13u00 - 18u30
07u00 - 18u30
07u00 - 18u30
07u30 - 18u00
13u00 - 18u30
07u00 - 18u30
07u00 - 18u30

6 - 12 jaar
3 - 6 jaar
3 - 14 jaar
2,5 - 12 jaar
2,5 - 12 jaar
6 - 12 jaar
3 - 14 jaar
2,5 - 12 jaar
2,5 - 12 jaar

(vrijdag 18u)
(vrijdag 18u)

(vrijdag 18u)
(vrijdag 18u)
(vrijdag 18u)
(vrijdag 18u)

(vrijdag 18u)

(vrijdag 18u)

(vrijdag 18u)
(vrijdag 18u)

(vrijdag 18u)
(vrijdag 18u)

5 - 12 jaar
3 - 6 jaar
3 - 14 jaar
2,5 - 12 jaar
2,5 - 12 jaar
5 - 12 jaar
3 - 6 jaar
3 - 14 jaar
2,5 - 12 jaar
2,5 - 12 jaar
3 - 14 jaar
2,5 - 12 jaar
2,5 - 12 jaar
3 - 9 jaar
3 - 14 jaar
3 - 9 jaar
3 - 14 jaar
3 - 14 jaar
2,5 - 12 jaar
6 - 12 jaar
3 - 6 jaar
3 - 14 jaar
2,5 - 12 jaar
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GEZONDHEID
KLEUTERKAMPEN PAASVAKANTIE 2018
De gemeente Ardooie organiseert vakantieopvang
in samenwerking met Idee Kids vzw.
We zorgen ervoor dat onze kleuters een aangename vakantie tegemoet gaan. Onder het thema ‘De
zoemende bijtjes’ maken we kennis met koningin
Honingbloem en ontdekken we wie er nog in de
bijenkorf woont. We dansen de bijendans, proeven
heerlijke honing en luisteren naar bijenverhalen.
Dat wordt zzzzzzzzsuper!
Op de kampplaats is er een pak materiaal aanwezig: een springkasteel, sport- en spelbenodigdheden, een uitgebreide knutselkast enz.
We verdelen de deelnemers (1e, 2e en 3e kleuter)
in 2 leeftijdsgroepen. Alle activiteiten worden aan
de leeftijden aangepast.

Inschrijvingen:
• Inschrijven kan vanaf donderdag 1 februari 2018
via www.ardooie.be/inschrijvingen.
Daar vindt u alle info omtrent inschrijving en
betaling.

Voor minder dan € 10 op kamp:
• Fiscaal aftrekbaar bedrag = € 56 (€ 11,20 per
dag): het attest ontvangt u automatisch en dient
u niet afzonderlijk aan te vragen.
• Tussenkomst mutualiteit ongeveer € 10: het formulier kan u aanvragen bij uw ziekenfonds en
na het kamp laten invullen door de jeugddienst.
Dit kan digitaal via jeugddienst@ardooie.be.
• Sommige werkgevers voorzien ook een tussenkomst (doe hiervoor zelf navraag).
Opvang:
• Er is elke dag opvang voorzien van 7u45 tot en
met 17u15.
• De activiteiten zelf starten om 9 uur en eindigen
om 16 uur. (iedereen aanwezig)
• De kinderen kunnen ’s middags thuis eten of ter
plekke hun eigen lunchpakket + drankje verorberen.
14

KOUD: Mocktail Tournée Minérale
Ingrediënten voor
1 mocktail:
20 ml limoensap
100 ml water
40 ml vlierbloesemsiroop
8 basilicumblaadjes
3 el crushed ice
Kaneelpoeder

Aanspreekpunt tijdens het kamp:
Tobias Callewaert, Jeugddienst
Polenplein 15, Ardooie - 051 74 40 40
jeugddienst@ardooie.be

Recept: www.themocktailclub.com

NIEUWE SPEELTOESTELLEN DE TASSCHE
TOURNÉE MINÉRALE ROEPT JOU OP
OM IN FEBRUARI EEN MAAND LANG
‘NEE’ TE ZEGGEN TEGEN ALCOHOL

Periode:
• Maandag 9 april tem vrijdag 13 april 2018

Kostprijs:
• € 75

ENKELE ALCOHOLVRIJE DRANKEN:

• Alle inschrijvingen en betalingen dienen vooraf
te gebeuren en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de plaatsen.

De monitoren zijn minimum 19 jaar oud en student
of afgestudeerd in een pedagogische of didactische
opleiding of gelijkgesteld door ervaring.

Locatie:
• GBS De Zonnebloem, Hemelstraat 14, Ardooie

TOURNÉE MINÉRALE:
EEN MAAND ZONDER ALCOHOL

Op het graspleintje langs de
Spanjestraat (De Tassche)
heeft het gemeentebestuur een speelpleintje geïnstalleerd.
Zo heeft iedere
deelkern in
onze gemeente
zijn openbaar
speelpleintje.
Veel speelplezier!

Alcohol: geen onschuldig product
Een glas wijn bij het eten, een pint
na het sporten … voor velen maakt
het deel uit van een routine. Toch
zijn er heel wat risico’s aan verbonden. Alcohol heeft, ook als je weinig
drinkt, invloed op bijna alle organen
in het lichaam en hangt samen met ongeveer 200
verschillende ziektes.
Op jouw gezondheid
Geef je lichaam in februari de tijd om te recuperen
van je gebruikelijke alcoholconsumptie. En geniet
van de voordelen: je slaapt beter, je hebt meer
energie, je werkt aan een gezonder gewicht … Veel
deelnemers voelen zich gewoon ook beter in hun
vel.
Ga de uitdaging aan!

Kerst-creatie
‘t Filoetje

• Schrijf jezelf en/of je team
in op
www.tourneeminerale.be
• Daag je partner, moeder,
vader, kind, vriend, collega
...uit om ook deel te nemen.
• Ga naar een Tournée Minérale-evenement
(of laat weten dat je er zelf één organiseert).
Je zal zien:
je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren.

Doe de basilicum en de vlierbloesemsiroop in een
shaker of confituurpot. Kneus de basilicum met
een stamper zodat het sap van de basilicum vrij
komt. Voeg het water, het limoensap en een snuifje kaneel toe. Wees er zuinig mee want kaneel
overheerst snel. Sluit de shaker of confituurpot en
schud krachtig. Giet het geheel door een zeef in
een leuk glas en voeg ijs toe. Cheers!
WARM: Golden milk
Ingrediënten voor 4 bekers:
600 ml melk
2 grote tl kurkuma
1 stokje kaneel
Snuifje zee- of Himalayazout
1/2 etl kardemompoeder
Snuifje zwarte peper
Honing
2 tl gember (vers geraspt,
of 1 tl poedervorm)
Bron: Lekker van bij ons - www.lekkervanbijons.be/recepten/golden-milk

Verwarm de melk in een steelpannetje en voeg de
kruiden toe. Laat 5 minuten sudderen op een zacht
vuurtje en roer af en toe.
Giet vervolgens het drankje door een zeefje in vier
mokken en voeg naar eigen smaak wat honing toe.
Tournée Minérale is een
initiatief van De Druglijn en
de Stichting tegen Kanker,
met ondersteuning van
de Vlaamse Logo’s.
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VEILIGHEID
POLITIE
Nieuw mailadres politie Wijkdienst Ardooie
Het mailadres van de politie Wijkdienst Ardooie
werd gewijzigd naar
pz.regiotielt.wijk.ardooie@police.belgium.eu
Politiereglement
Op 3 juli 2017 keurde de gemeenteraad het uniforme politiereglement van de politiezone Regio Tielt
goed.
Het politiereglement werd opgesteld in overleg
met de lokale politie en met de overige gemeenten
van de politiezone (Tielt, Ruiselede, Lichtervelde,
Pittem en Wingene).
Het politiereglement is het middel bij uitstek om de
lokale overlastproblematiek aan te pakken.
In dit politiereglement worden handelingen en
gedragingen die een verstoring van de openbare
orde met zich mee kunnen brengen én die overlast kunnen berokkenen aan inwoners en voorbijgangers strafbaar gesteld met een gemeentelijke
administratieve sanctie. Met de inwerkingtreding
van de administratieve sancties wordt het mogelijk
om snel en efficiënt op te treden tegen kleine criminaliteit en overlast.
Het reglement bevat onder meer bepalingen
omtrent geluidsoverlast, evenementen, gebruik
van de openbare weg, afval en sluikstorten, wildplassen, hondenpoep …
Op diezelfde gemeenteraad werd ook een reglement goedgekeurd dat bepaalde inbreuken op
de wegcode, meer bepaald op het stilstaan en
parkeren, strafbaar stelt met een administratieve
sanctie. Parkeren op het trottoir, dubbel parkeren
of parkeren op een oversteekplaats voor voetgangers zijn maar enkele van de inbreuken die kunnen
worden bestraft met een administratieve sanctie.
Op die manier beschikt de gemeente ook op het
vlak van mobiliteit en parkeren over een actief
handhavingsinstrument.
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Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)
kan verschillende vormen aannemen.
Vooreerst is er een administratieve boete die
wordt opgelegd door een onafhankelijke sanctionerend ambtenaar. Deze boete kan maximaal
€ 350 bedragen (€ 175 voor minderjarigen, d.w.z.
16-18 jaar) en wordt proportioneel vastgesteld.
Dit betekent dat een eerste inbreuk nooit met

de maximale boete zal bestraft worden. Indien er
echter sprake is van herhaling van gelijkaardige
inbreuken dan zal de boete verhoogd kunnen worden tot maximaal € 350.
Voor de inbreuken op stilstaan en parkeren bedragen de boetes € 55 en € 110. Er bestaan ook andere sancties. Zo kan het college van burgemeester
en schepenen beslissen om een toestemming of
vergunning verleend door de gemeente te schorsen of in te trekken of om een inrichting tijdelijk of
definitief te sluiten.
Het volledige politiereglement kan je vinden
op de gemeentelijke website www.ardooie.be.

VERKOOP VAN ROOKMELDERS
IN HET GEMEENTEHUIS
Affiche Rookmelder-HD.pdf

1

8/05/17

15:09

LIEFDE ALLEEN ZAL
HAAR NIET BESCHERMEN...

PREVENTIE WEL!

KOOP NU EEN ROOKMELDER VOOR
16 EURO BIJ UW GEMEENTE

STEUN HET PREVENTIEPROGRAMMA VAN DE STICHTING BRANDWONDEN

www.stichtingbrandwonden.be

BE-ALERT
Een grote brand,
een overstroming of een
stroomonderbreking? Bij een
noodsituatie in
METEEN VERWITTIGD BĲ
onze gemeente,
EEN NOODSITUATIE?
willen we u graag
REGISTREER JE VIA
snel verwittigen.
WWW.BE-ALERT.BE
Daarom kan onze
gemeente vanaf
nu
gebruik
maken
van
BE-Alert,
een
nieuw systeem
dat u meteen op
de hoogte stelt van een noodsituatie via sms,
e-mail of telefoon.
We versturen enkel een bericht naar iedereen
waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunt u
snel de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en
deuren te sluiten bij een brand.

Q16-2569_KANS_crisis_campagne_BE ALERT_Affiche_A2_02.indd 1

Brandmelders
verminderen het
risico op een
dodelijke brand
met maar liefst
70%.
Het gemeentebestuur ondersteunt daarom een actie
van Stichting
Brandwonden
rond rookmelders.

2. Hoe kan je een schoorsteenbrand voorkomen?
Een schoorsteenbrand kan je voorkomen! In de
eerste plaats door je schoorsteen goed te onderhouden en dat doe je zo:
• Laat je schoorsteen minstens een keer per jaar
vegen door een bekwaam vakman en vraag een
attest. In sommige brandverzekeringspolissen
kan een regelmatig onderhoud zelfs verplicht
worden opgelegd.
• Laat de vakman ook naar scheuren en lekkages
kijken!
• Zorg voor voldoende trek in de schoorsteen.
Een trek- of coltkap kan daarbij helpen.
• Zorg ervoor dat vogels er zich niet in kunnen
nestelen door vb. een ‘kraaienkap’ te plaatsen.
• Let ook op ingroeiende klimplanten, steen- of
bladafval.

03/05/2017 16:10

U kunt een BE-Alertbericht ontvangen via een sms,
een gesproken bericht via een vaste lijn of een
e-mail.
Om een bericht te ontvangen, moet u zich wel
inschrijven. Surf hiervoor naar www.be-alert.be.
U kunt meerdere adressen of telefoonnummers
registreren. Zo blijft u steeds op de hoogte bij
een noodsituatie bij u thuis, op het werk of bij uw
familie.
Registreer u vandaag nog op www.be-alert.be !

Op het secretariaat van het gemeentehuis
zijn tijdelijk rookmelders beschikbaar.
Via een groepsaankoop kan dit aan
de voordelige prijs van € 16/stuk.

BRANDWEER
VERMIJD SCHOORSTEENBRAND!
1. Wie kan een schoorsteenbrand krijgen?
Iedereen die stookt met hout, kolen of stookolie
(mazout) in een kachel, een open haard of de
centrale verwarming kan een schoorsteenbrand
krijgen.
Hoe komt dat?
Als je hout, kolen of mazout stookt, hecht er zich
roet aan de schoorsteenwand.
Na een tijdje koekt al dat roet samen tot een teerachtige substantie, creosoot, die zeer brandbaar is.
Creosoot kan ontbranden bij een temperatuur van
ca. 500°C. Als je je kachel of open haard gebruikt, is
die temperatuur zo bereikt en ontstaat er kans op
een schoorsteenbrand.
Je herkent een schoorsteenbrand aan:
• een loeiend geluid in het rookkanaal,
zoals een huilende wind
• een abnormaal heet rookkanaal
• een sterke roetgeur
• een overvloedige zwarte rook
• vlammen en vonken die soms
uit de schoorsteen komen

Daarnaast moet je verstandig stoken,
zo voorkom je overdadige roetafzetting.
• Gebruik steeds de juiste brandstof voor je
kachel. In een allesbrander kan je echt geen
afval verbranden, enkel de brandstoffen die
toegelaten zijn voor hout- en kolenkachels.
• Stook alleen maar droog, natuurlijk en onbehandeld hout. Stook dus geen geverfd hout,
spaanplaat, oud papier, karton, sloophout, multiplex,…
• Ventileer tijdens het stoken voldoende de ruimte. Voor een goede trek van de schoorsteen is er
voldoende aanvoer van verse lucht in de ruimte
nodig. Dit blijft noodzakelijk, zelf bij lage-energiewoningen of passiefhuizen!
• Gebruik je haard niet als grill.
Maar bovenal:
kies het juiste toestel voor je ruimte!

FOTO: Pierre-Henri Demeyere
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3. Wat als je toch een schoorsteenbrand hebt?
• Waarschuw de brandweer via 112.
• Doof het vuur in de haard of kachel met zand of
zout. Zo voorkom je rook in huis.
• Sluit meteen de schoorsteenklep en de luchttoevoer van de kachel of de deur van de inbouwhaard.
• Maak de ruimte rond de kachel of haard vrij van
brandbaar materiaal zoals tapijten, meubilair,…
• Ventileer de ruimte of verlaat de ruimte waar te
veel rook hangt.
• Voor je eigen veiligheid: laat na de brand je
schoorsteen grondig controleren door een vakman voor je ze terug in gebruikt neemt.
LET OP: Doof bij een schoorsteenbrand je kachel
of open haard NOOIT met water. Het water wordt
onmiddellijk stoom en te veel stoom in het smalle rookkanaal kan leiden tot een explosie of een
scheur in het rookkanaal.

TIP !
PLAATS EEN ROOKMELDER
IN DE RUIMTE WAAR
DE OPENHAARD
OF KACHEL STAAT

SPORT

MIDDENSTAND

WELZIJN

SPINNING

LENTEBEURS 24 EN 25 FEBRUARI 2018

HEBT U OOK ZIN IN EEN ‘KLAPKE’?

• maandag, dinsdag en donderdag:
19u-20u / 20u15-21u15
• woensdag: 18u45-19u45 / 20u-21u
Sporthal De Ark
Reserveren: sportdienst@ardooie.be

SPORTKAMPEN

Organisatie: Middenstandsraad Ardooie

Op zaterdag 24 en zondag 25 februari 2018 vindt
voor het eerst een Lentebeurs plaats in de evenementenhal ‘De Ark’. Maar liefst 32 lokale handelaars demonstreren er u hun producten en diensten gaande van mode, dierenzorg, eten en drank,
verzorging, tuingereedschap, bouwsector, interieur en meubels, electro, fietsen, autodetailing...
De toegang is gratis.
Zaterdag van 15u tot 20u
Zondag van 10u tot 17u
Voor de kinderen komt er
een ballonartiest langs en
staat er een springkasteel.

Brandpreventieadvies - Brandweerzone Midwest
hangrookmelders@zonemidwest.be

GOED ZICHTBARE HUISNUMMERS
Een goed zichtbaar huisnummer is van cruciaal
belang om je woning in geval van nood te kunnen
terugvinden. Er zijn nog te veel woningen die geen
of een slecht zichtbaar huisnummer hebben.
Ook in het donker moet een huisnummer goed
leesbaar zijn. In geval van nood telt elke seconde.
Brandweer, politie en ambulanciers stellen regelmatig vast dat er woningen zijn die niet voorzien
zijn van een goed leesbaar huisnummer wat nochtans levens kan redden.
Wij doen daarom een oproep aan alle inwoners
van onze gemeente om hun huisnummer op een
zichtbare plaats te bevestigen.
Voor uw eigen veiligheid raden wij u aan om ervoor
te zorgen dat uw huisnummer duidelijk leesbaar is
voor hulpdiensten van op de openbare weg.
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• Kerst-omni-sportkamp
3-daagse: 3-4-5 januari
Leerlingen lager onderwijs
Inschrijven: sportdienst@ardooie.be
of t.vanelslander@ardooie.be
• Krokus-omni-sportkamp
3-daagse: 13-14-15 februari
Leerlingen lager onderwijs
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• Interscolair trefbaltornooi
28 maart - aanvang 13u30
Leerlingen lager onderwijs, 2de graad
Sporthal De Ark
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De cadeaubonnen hebben
een waarde van € 10, € 25 of € 50.

Kent u iemand die alleen thuis woont? Iemand die
zich eenzaam voelt? Of zit u zelf vaak alleen thuis
en zou je graag wat meer mensen horen? Dan kan
’t Klapke een oplossing bieden.
Een vrijwilliger van De Loods, het inloophuis van
Open Kring vzw, belt wekelijks iedere deelnemer
op om een ‘klapke’ te doen. Ons doel is sociaal
contact. We willen de thuiswonende ouderen van
Ardooie en Koolskamp die de stap naar een vereniging niet (durven/kunnen) zetten, op die manier
toch bereiken.
Om deel te nemen aan ’t Klapke hoeft men enkel
thuis te zijn op woensdagvoormiddag vanaf 9u.
Tijdens deze voormiddag wordt er opgebeld door
een vrijwilliger om een babbeltje te slaan. Er
staan 2 vaste vrijwilligers klaar die elkaar wekelijks
afwisselen, dit zorgt voor een nauwe band met de
deelnemers. De coördinator volgt de situatie van
de oudere ook mee op. Als er bijvoorbeeld iemand
niet opneemt, kan de coördinator nagaan hoe dit
komt en bij problemen de juiste instanties inlichten
of even op huisbezoek gaan.
Deelnemen aan ’t Klapke is volledig gratis,
men hoeft enkel contact op te nemen met
de coördinator van De Loods: Jessie Bruggeman.
051 74 02 89 - jessie.bruggeman@openkring.be
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VARIA

NIEUWE ZAKEN

DE JEUGD VAN ARDOOIE-KOOLSKAMP
JAARGANG 1933 WORDT IN 2018
85 JAAR !

Wenst u als nieuwe zaak
opgenomen te worden in Infoblad,
gelieve een mailtje te sturen naar
infoblad@ardooie.be

Wij vieren dit op zaterdag 28 april 2018 in het restaurant Buiten Gewoon te Koolskamp
Wij nodigen de jongens en meisjes uit, die in 1933
te Ardooie-Koolskamp of elders geboren zijn. Om
het even waar zij nu wonen, te Ardooie of elders.
Wij hebben niet al de adressen.
Wie er zeker wil van zijn dat zij of hij
een uitnodiging krijgt, neem contact op met
Louis en Rosa Goethals:
Oude Lichterveldsestraat 90, Ardooie
051 74 41 62
Er volgt nog een uitnodiging
met het programma.

*terugkerende activiteit

JANUARI

CAFÉ DE KORTEKEER

Sint- Maartensveldstraat 2
Femma Ardooie

David Galle ‘Erover’ (try-out)
Cultuurkapel De Schaduw
€ 10
www.deschaduw.be

ZO 07/01 • 10u30-12u30

Crea- atelier
€ 5 - lid € 1
0479 60 40 67

VR 26/01 • 19u

Winter BBQ

Evenementenhal De Ark
KLJ Koolskamp
€ 17 - kind -10j € 10
www.klj-koolskamp.be

Nieuwjaarsreceptie

VR 26/01 • 20u

gratis toegang

GVB De Boomgaard
Ouderraad GVB De Boomgaard

De Boomgaard Quizt
5 deelnemers per ploeg

Parking ‘t Hofland
Gemeentebestuur Ardooie

Ma 08/01 • 20u

Dans met Griet

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1
femmaardooie@gmail.com

Mieke Tant
Oude Heirweg 15, Koolskamp
Facebook: Café De Kortekeer

DI 09/01 • 14u30

FEESTZAAL DE TASSCHE

GC ‘t Hofland
Vlaamse actieve senioren
Ardooie - Koolskamp

Miguel en Cynthia
Voor al uw feesten, vergaderingen, communie’s,
receptie’s, rouwtafels, evenementen,
kinderfeestjes enz...
Roeselaarsestraat 155, Ardooie
0477 43 76 79 of 0472 24 59 00
Facebook: Feestzaal De Tassche

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie

Nieuwjaarsfeest

VR 19/01 • 20u30

Roeselaarsestraat 72, Ardooie (De Tassche)
0472 39 40 15
stephanievanhoorne@hotmail.com

Evi Debruyne
dr. Biomed.- psychotherapeut
Therapie en begeleiding voor kinderen,
jongeren en volwassenen
Groenboomgaardstraat 21, Ardooie
Op afspraak
0470 36 95 59
evi@therapiedebruyne.be
www.therapiedebruyne.be
Facebook: therapie Debruyne

DO 25/01 • 19u-21u30

€ 15 - lid € 10
femmaardooie@gmail.com
0474 66 61 43

LOGOPEDIE STEPHANIE VANHOORNE

THERAPIE DEBRUYNE

VR 19/01 • 19u30

Voordracht ‘De dynastie
van de Kennedy’s’
door Marc De Bie

€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com

ZO 14/01 • Start 12u-15u

ZA 20/01 • 15u-18u

1000 ronden Urban Run
t.v.v. Kom op tegen Kanker
GVB De Boomgaard
IHK Ardooie

Inschrijving: vrije bijdrage
feys.siegfried@telenet.be
www.100kmrun.be/team/
team-lucrece

MA 22/01 • 20u30

12° TheaterTournee in ‘T café
‘Voor u geknipt’ kamertheater
door Bart Claeys
Café OPCD, Stationsstraat 4
AMA-producties

Startwandeling - 6, 8 of 12 km
Criterium KWB
‘Leeuw van Vlaanderen’

€8
bart.clb.claeys@ing.be
0476 30 63 24
www.facebook.com/amaproducties

€ 1,50 - lid € 1,20 - kind -12j gratis
051 74 61 13
www.kwbkoolskamp.be

DO 25/01 • 14u-16u30

OC ‘t Zonneke
KWB Koolskamp

Crea- atelier

Fabriekstraat 6
Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1
0486 34 64 74

€ 25, inclusief 5 consumpties
brecht.delaere@arkorum.be
www.gvbdeboomgaard.be

VR 26/01 + ZA 27/01
+ ZO 28/01

Damiaanactie
campagneweekend ‘Samen
een écht leven redden’
Pakje van vier stiften: € 6

ZA 27/01 • 20u30

12° TheaterTournee in ‘T café
‘Voor u geknipt’ kamertheater
door Bart Claeys
OC De Tassche
AMA-producties

€8
bart.clb.claeys@ing.be
0476 30 63 24
www.facebook.com/amaproducties

WO 31/01 + 14/02 + 28/02 +
14/03 • 14u-17u & 19u-22u

Bomberjack maken*
GC ‘t Hofland
Femma Ardooie

€ 15 - lid € 10 / prijs per avond
femmaardooie@gmail.com
0474 66 61 43

FOTO’S: Martine Lambert
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*terugkerende activiteit

FEBRUARI
DO 01/02 • 19u30

Voordracht ‘Verdriet en
Verlies’ door Dr. Manu Keirse
Feestzaal IHK Ardooie
Wezestraat 2
Gezinsbond - Femma - IHKA
€5
greet.driessens@telenet.be
0499 26 07 85

VR 02/02 • 20u

‘Eetbare bloemen’
door Johan Deblaere

OC ‘t Zonneke
Davidsfonds Koolskamp
www.df-koolskamp.be

VR 02/02 • 20u

Quiz avond

Evenementenhal De Ark
Ouderraad Basisschool
De Horizon Koolskamp

€ 20/groep (max 5 pers./groep)
ockoolskamp@vbdehorizon.be

MA 05/02 • 20u

Infosessie ‘Wat doet licht met
ons lichaam en welzijn?’
Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1
femmaardooie@gmail.com
0474 66 61 43

DO 08/02 • 17u-20u

Bloedgifte

VR 09/02 + ZA 10/02 • 20u30

12° TheaterTournee in ‘T café
‘Voor u geknipt’ kamertheater
door Bart Claeys
Cultuurkapel De Schaduw
AMA-producties

€8
bart.clb.claeys@ing.be
0476 30 63 24
www.facebook.com/amaproducties

ZA 10/02 • 14u

Kindernamiddag ‘Het Web
van de Suikerspin’ - theater
Evenementenhal De Ark
Peloezecomité
€3

ZA 10/02 • 19u (diner)
21u (optreden)

Valentijnsavond met
optreden van Matthias Lens
en Andrei Lugovski
GC ‘t Hofland
Pasar Ardooie-Koolskamp

diner + optreden € 40
enkel optreden € 20
pasarardooiekoolskamp@skynet.be
0497 38 37 74
www.pasar.be/Ardooie-Koolskamp

ZO 11/02 • 12u30

MTB-cyclocrosswedstrijd
‘Ardo Wezecross’

Domein firma Ardo, Wezestraat
Landelijke Renners en Crossers
(LRC)
gratis toegang

OC ‘t Zonneke
Contactgroep ‘Help ons helpen
bloedgeven’ - Rode Kruis

DI 13/02 • 14u30

DO 08/02 • 20u

GC ‘t Hofland
Vlaamse actieve senioren
Ardooie - Koolskamp

EHBO in het gezin

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
KWB Ardooie
Dyna Donna Ardooie

Voordracht
‘Plastiek in de oceaan’
door Fons Lammertyn

€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com

DO 15/02 • 17u-20u

Bloedgifte

GC ‘t Hofland
Contactgroep ‘Help ons helpen
bloedgeven’ - Rode Kruis
VR 16/02 • 16u

Diepvriesfrietkaarting
GC ‘t Hofland
Groep 82

Inleg € 1,25 - drank vrij

VR 16/02 • 20u

Interverenigingenquiz

Evenementenhal De Ark
KWB Ardooie
Inkom gratis
claus.koen@telenet.be

ZA 17/02 • 19u

Streekbierenavond
t.v.v. Kom op tegen Kanker
OC ‘t Zonneke
i.s.m. Dynna Donna Ardooie
DO 22/02 • 17u-20u

Bloedgifte

GC ‘t Hofland
Contactgroep ‘Help ons helpen
bloedgeven’ - Rode Kruis
VR 23/02 • 19u30

Toeristische avond ‘Australië,
Hong Kong en Nieuw-Zeeland
OC ‘t Zonneke
KWB Koolskamp
€ 18 - lid € 13
051 74 54 93

ZA 24/02 • 15u-20u
ZO 25/02 • 10u-17u

Lentebeurs

Evenementenhal De Ark
Middenstandsraad Ardooie

*terugkerende activiteit

MAART
DO 01/03 • 19u

Infoavond
voor nieuwe peuters

ZA 10/03 • 14u30

MA 19/03 • 19u30

Evenementenhal De Ark
Arkorum 14 De Boomgaard

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie

Schoolfeest
‘Eurovisiesongfestival’

GVS De Horizon Koolskamp

€ 5 - kind -12j gratis
www.gvbdeboomgaard.be

ZA 03/03 • 19u

DI 13/03 • 14u30

Kaasavond

Evenementenhal De Ark
051 74 49 16
www.gbsardooie.be

ZA 03/03 • 19u30

MoorTdinee

GC ‘t Hofland
Cultuurraad

€ 57
cultuur@ardooie.be

ZO 04/03 • 13u-16u

Tweedehandsbeurs
kindergerief 0 tot 16 jaar
GC ‘t Hofland
Gezinsbond Ardooie

Inschrijving standplaats:
lindsayvandewiele@live.be
051 74 78 85
www.gezinsbondardooie.be

MA 05/03 • vanaf 13u30

Speelmoment
voor peuters en kleuters

Voordracht ‘De koningskwestie’ door Erik Dewitte
GC ‘t Hofland
Vlaamse actieve senioren
Ardooie-Koolskamp
€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com

Theatermonolooog
‘Elfde gebod’
door Nicky Langley

OC ‘t Zonneke
Davidsfonds Koolskamp
www.df-koolskamp.be

GC ‘t Hofland
KWB Ardooie

Bibliotheek

Eerlijke handel ‘chocolade’

Verteltheater ‘Mevrouwtje
Mevrouw vertelt’

claus.koen@telenet.be

051 74 73 08

VR 16/03 + ZA 17/03
+ WO 21/03 + VR 23/03
+ ZA 24/03 • 20u
+ ZO 18/03 • 17u30

DO 22/03 • 20u

Toneel ArKodorpstheater
met de tragikomedie
‘In de miroir’
GC ‘t Hofland
ArKodorpstheater

MA 05/03 • 20u

ZO 18/03 • 10u-17u

claus.koen@telenet.be
femmaardooie@gmail.com
0474 66 61 43

DI 20/03 • 20u

WO 21/03 • 14u-15u30

GVS De Horizon Koolskamp

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
KWB Ardooie - Femma Ardooie

€ 8 - lid € 5
0474 66 61 44
femmaardooie@gmail.com

DO 15/03 • 20u

€ 8 - kind -12 jaar gratis
info@arkodorpstheater.be
0499 81 01 02

Workshop
‘Veilig op een veilige fiets’

Crea ‘Handlettering, creatief
en sierlijk met letters’

Opendeurdag
‘Dag van de zorg’

Residentie Hardoy,
Eekhoutstraat 11
051 59 18 00
www.orpea.be

Concert ‘Väsen’

Cultuurkapel De Schaduw
€ 12 - ADD € 14
www.deschaduw.be

VR 23/03 • 19u30

Reisverhalen
Albertzaal
KWB Ardooie

claus.koen@telenet.be

DO 29/03
14u-17u & 19u-22u

Bloemschikken
‘Lentestuk maken’
Albertzaal
Femma Ardooie

lievevackier@hotmail.com
0479 60 40 67

gratis toegang

claus.koen@telenet.be
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