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Infoblad
Ardooie-Koolskamp

> Uitneembare brochure ‘Wat te Doen?’ zomervakantie
> Lenteschoonmaak: zaterdag 21, zondag 22 en woensdag 25 april
> Opening OC De Tassche zondag 1 juli
>

BURGERZAKEN
BEVOLKINGSSTATISTIEK
PER 1 JANUARI 2018

HET GEMEENTEBESTUUR ZOEKT EEN

Aantal inwoners
Mannen
Belgen
Vreemdelingen

8988
4489
4319
170

Vrouwen

4499
4367
132

Belgen
Vreemdelingen

Inwoners per deelgemeente
Ardooie
Mannen
Vrouwen
Koolskamp
Mannen
Vrouwen
Gezinnen
Ardooie
Koolskamp

6791
3347
3444
2197
1142
1055
3822
2908
914

NIEUWE MEDEWERKERS
We verwelkomen 2 nieuwe collega’s!
Tonia Depoortere
Tonia ondersteunt het beleid
en de boekhouding, om de efficiënte en optimale werking van
de organisatie en het bestuur
te garanderen.

Marieke Damme
Marieke is verantwoordelijk voor de dienst burgerlijke
stand: geboorten, huwelijken,
echtscheidingen, overlijdens,
nationaliteit, vreemdelingen
en de organisatie van de verkiezingen. Marieke volgt Luc
Vanneste op die op 1 mei met
pensioen gaat.
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Het betreft een deeltijdse functie (15/38) in niveau
E1-3 in contractueel verband.
Je taken:
De kinderen van de basisscholen op een veilige manier begeleiden tijdens de busrit van hun
woning naar school (heen en terug) en tijdens de
schooluren bij het vervoer van en naar de sporthal
Je profiel:
- bereidheid om dagelijks te werken
voor en na de schooluren
- kunnen omgaan met kinderen
Ons aanbod:
- deeltijdse functie (15/38) vanaf 1/09/2018
- bezoldiging overeenkomstig weddeschaal E1-3
- maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering
en fietsvergoeding
info en volledige functiebeschrijving:
personeelsdienst
051 74 40 40 - personeel@ardooie.be
Inschrijven vóór 30 april 2018
met sollicitatiebrief, CV en uittreksel
uit het strafregister Model 2, op volgend adres:
Gemeentebestuur Ardooie
Polenplein 15, 8850 Ardooie
Indien u voldoet aan de vereisten,
zal u uitgenodigd worden voor een gesprek.

INVULLEN BELASTINGAANGIFTEN
De Federale Overheidsdienst Financiën houdt terug
zitdagen voor het invullen van de aangiften personenbelasting van het aanslagjaar 2018 (inkomsten
2017) voor de inwoners van Ardooie (loontrekkenden en gepensioneerden).
Wanneer:
donderdag 17 mei en vrijdag 18 mei,
telkens van 9u tot 12u en van 13u tot 16u
Locatie:
gemeentehuis Ardooie

OPGELET: ENKEL OP AFSPRAAK!
Nieuw dit jaar is dat - op eis van de FOD
Financiën - er met een afsprakensysteem (10
minuten per aangifte) wordt gewerkt. Wie dus
wil langskomen om z’n aangifte te laten invullen, dient vooraf een afspraak te maken (vanaf
woensdag 2 mei) met het secretariaat van het
gemeentehuis.
Dit kan door telefonisch contact op te nemen
via 051 74 40 40 of langs te komen naar het
gemeentehuis (dienst secretariaat). Dan wordt
vastgelegd wanneer u kan langskomen.

Voor het invullen van de belastingaangifte met
Tax-on-Web heeft de burger de PIN code nodig
van zijn identiteitskaart. Voor diegenen die niet
meer in het bezit zijn van hun PIN/PUK code of die
hun PIN code vergeten zijn, raden wij aan zo vlug
mogelijk een duplicaat van de PUK code aan te
vragen bij de dienst Bevolking. Wil er rekening mee
houden dat de toezending van de codes twee tot
drie weken kan duren.

Om een Kids-ID aan te vragen bij uw gemeente,
moet u:
- het ouderlijk gezag hebben over het kind
- SAMEN MET HET KIND
naar de dienst bevolking komen
- een recente pasfoto (maximum 6 maand oud),
in kleur en met heldere effen achtergrond
De levertijd van een Kids-ID bedraagt 2 weken.
051 74 03 56
bevolking@ardooie.be
www.ibz.rrn.fgov.be

ADRESWIJZIGING FOD FINANCIËN
Wie niet kan langskomen tijdens de zitdagen te
Ardooie, kan ook langsgaan (zonder afspraak) naar
volgende kantoren vanaf 2 mei tot en met 28 juni
van 9u tot 12u (in de maand juni tot 15u) om te
helpen bij het invullen van de belastingaangifte:
Dienstgebouw F.O.D. Financiën
Rondekomstraat 24 te ROESELARE

PIN/PUK CODE

IDENTITEITSKAART VOOR KINDEREN

Dienstgebouw F.O.D. Financiën
Tramstraat 50 te TIELT
(OPGELET: uitsluitend op 28/29 mei
en 04/05/07/11/12/18/19/21 juni 2018!!!)
Dienstgebouw F.O.D. Financiën
G. Vincke-Dujardinstraat 4 te BRUGGE
Dienstgebouw FOD Financiën
Het Pand 305 te WAREGEM

Vanaf 27 april zullen de beheerdiensten en hun
dossierbeheerders van de Algemene administratie
van de Fiscaliteit van de FOD Financiën gehuisvest
zijn in het Federaal Administratief Centrum (FAC)
KAM te 8200 Sint-Michiels-Brugge, Koning Albert
I-laan 1/5 bus 3, achterkant NMBS-station.
U kunt er op werkdagen (9u-12u) in het Infocenter
terecht voor informatie over uw fiscale toestand. U
dient uw identiteitskaart bij te hebben!
U kunt ook gebruik maken van de e-service
MyMinfin via http://myminfin.fed.be waarop o.a.
het aanslagbiljet kan worden geraadpleegd en
afgedrukt, een bezwaarschrift kan worden ingediend, een rekeningnummer kan worden gewijzigd
of de aangifte via Tax-on-web kan worden ingediend.
Voor algemene fiscale vragen
kunt u het Contactcenter via het webformulier
of via 0257 25757 contacteren. U kunt hiervoor
ook terecht op de website van de FOD Financiën:
https://financien.belgium.be
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OPENBARE WERKEN

MILIEU

HINDER DOOR WERKEN

AANVRAGEN VAN EEN OMGEVINGS
VERGUNNING VOOR HET VELLEN
VAN BOMEN “KAPVERGUNNING”

In de gemeente Ardooie zal men de komende
maanden wat hinder ondervinden naar aanleiding
van volgende werken:
1 Afbraak gebouw Motestraat/Prinsendreef:
De afbraak zal plaatsvinden in de paasvakantie,
zijnde van maandag 9 april tot en met vrijdag 13
april. Dit betekent dat de Motestraat van aan
de hoek (Prinsendreef) tot aan De Spar tijdelijk
afgesloten zal worden.
2 Heraanleg voetpaden Cardijnlaan:
Halfweg maart startten de werken. Ten gevolge hiervan wordt de Cardijnlaan, telkens op
de plaats van de werkzaamheden, afgesloten
(enkel toegankelijk voor bewoners).
3 Heraanleg slechte vakken Zwevezeelsestraat:
Een aantal vakken in de Zwevezeelsestraat
wordt uitgebroken en heraangelegd. Hierdoor
zal de Zwevezeelsestraat volledig afgesloten
worden van 9 april tot en met 20 april. De nodige wegomleidingen worden voorzien.
4 Herstel riooldeksels Kloosterstraat:
Een deksel, midden op het kruispunt
Kloosterstraat/Oude Ardooisestraat dient hersteld te worden. De werken worden uitgevoerd
tijdens de tweede week van de paasvakantie, zijnde van 9 april tot en met 13 april. De
Kloosterstraat wordt hiervoor tijdelijk afgesloten. De nodige wegomleiding wordt voorzien.

Sedert 1 januari 2018 moet een vergunning voor
het vellen van bomen met een stamomtrek van
meer dan 1 m (gemeten op 1 m hoogte) aangevraagd worden via het omgevingsloket.
Het vellen van hoogstammige bomen die geen
deel uitmaken van een bos en gelegen zijn in een
woongebied, een industriegebied of een agrarisch
gebied zijn vrijgesteld op voorwaarde dat ze op
minder dan 15 m staan van een vergunde woning
of een bedrijfsgebouw.

NEEN TEGEN SLUIKSTORTEN!!!
Zwerfvuil blijft bij veel burgers een doorn in het
oog. De talrijke meldingen op sociale media en bij
de gemeentediensten zijn hier het bewijs van. Het
ontsiert het straatbeeld en het opruimen ervan
is tijdrovend. Het afvoeren van zwerfvuil kost
bovendien handenvol geld. Het zorgt ervoor dat
het groenonderhoud trager verloopt, bemoeilijkt
het maaien van de bermen en ook de landbouwers
ondervinden er veel nadeel van. Zwerfvuil blijft
overigens zeer lang in het milieu aanwezig; tientallen tot honderden jaren later zullen we nog blikjes,
peuken of plastic terug vinden.

Hoe aanvragen?
Voor de aanvraag log je in met uw identiteitskaart
op www.omgevingsloketvlaanderen.be. Je kiest
best voor snelinvoer.
Je volgt een stappenplan, er zal ook gevraagd worden een liggingsplan en enkele foto’s te uploaden.
Als de aanvraag volledig is, moet je op de knop
‘indienen’ klikken. De aanvraag wordt automatisch
doorgestuurd naar de gemeente.
De gemeente heeft 30 dagen de tijd om het dossier
te controleren op volledigheid en ontvankelijkheid,
en kan indien nodig extra informatie vragen. Na de
controle van het dossier wordt er advies gevraagd
aan de Ardooise Milieuraad (=Amar). Het College
van Burgemeester en Schepenen moet binnen de
60 dagen beslissen.
Tegen deze beslissing kan binnen de 30 dagen
beroep aangetekend worden bij de Bestendige
Deputatie van de provincie.

Regelmatig worden er zakken met restafval rond
de glasbollen achter gelaten. Om dat tegen te gaan
heeft IVIO beslist camerabewaking te plaatsen.
Iedereen die betrapt wordt op het achterlaten van
afval op openbare plaatsen krijgt een GAS-boete
van max € 350. De opruimkosten worden ook aangerekend aan de vervuiler.
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milieudienst: 051 74 03 64 - milieu@ardooie.be
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HONDENPOEP OP JE STOEP! STRONTVERVELEND!
Hondenpoep op de straat of in groenzones zorgt voor heel wat ergernis bij de bevolking. Jammer genoeg
houdt niet elke hondenbezitter zich aan deze regels, met alle vervelende gevolgen van dien.
Uitgangspunt:
• Hou je hond op de openbare weg of op openbare plaatsen onder controle aan de leiband.
• Zorg dat je altijd zakjes bij de hand hebt om de hondenpoep op te ruimen.
Wij rekenen op de verantwoordelijkheidszin van iedere eigenaar van een hond. Ruim het hoopje van je
hond op en deponeer dit in een vuilbak van de gemeente of bij je eigen huisvuil.
Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een GAS-boete. Deze kan oplopen tot € 350.

n
nde
a
h
Vele aken
m
erk!
w
t
lich

ONMAAK
O
H
C
S
E
T
N
E
L
GROTE
O 25 A P R IL
W
+
2
2
O
Z
+
1
ZA 2

helpen?
Wil je ook mee
schrijven:
Graag vooraf in
03 64
ie.be - 051 74
o
o
rd
a
@
u
e
ili
m
-------------lkom!
Iedereen is we

Wij houden immers wel van de hond, maar niet van zijn stront
4

5

WELZIJN
WEEK VAN DE PROVINCIEDOMEINEN
DISK GOLF IN ‘T VELD

Foto: Luc Lambert

Van 9 t.e.m. 15 april vindt in Vlaanderen de Week
van de Provinciedomeinen plaats. Hierbij vinden
er tal van activiteiten plaats in de provinciedomeinen. Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart zal in
het provinciedomein ’t Veld in Ardooie een Disk
Golf parcours opstellen in het speelbos. Bezoekers
kunnen het parcours van 9 t.e.m. 15 april (tweede
week van de Paasvakantie) uitproberen.
Hiervoor kan je frisbees van
thuis meebrengen of gratis frisbees ontlenen in de cafetaria
De Keunepupe.
deelnamebrochure (reglement en scoreblad):
De Keunepupe of
www.westvlaamsehart.be/diskgolf.html

CAMPAGNE ‘NOGAL WIEDES ZONDER
P
P
53% gebruikt geen pesticiden meer in de tuin.
Bestrijdingsmiddelen zijn zeker geen must om het
onkruid in je tuin, terras of oprit te lijf te gaan. Er
zijn goedwerkende alternatieven die onschadelijk
zijn voor je gezondheid en het milieu.
Vanaf zaterdag 21 april 2018 kunnen alle inwoners
uit het IVIO-werkingsgebied de (restjes) pesticiden
binnenbrengen aan de KGA-stand op de IVIOrecyclageparken en krijg je in ruil van ons een voegenborstel (zolang de voorraad strekt).
GRATIS
INFOSESSIES

NOGAL WIED

• 3 mei:
PCLT,
Zuidstraat 25,
Roeselare

ES,

ZO N D E R
!
PE S T ICI D E S

cides
/zonderpesti
amsehart.be
www.westvla

- 11 juni: Europahal, Generaal Maczekplein 5, Tielt
Benieuwd naar deze milieuvriendelijke technieken? Je krijgt heel wat tips waarmee je thuis
meteen aan de slag kan.
Graag vooraf inschrijven op info@ivio.be

KIPPENACTIE AMAR
Haal uw eigen afvalverwerker in huis. Kippen zijn dol op tafelrestjes, onkruid en gras. Met de nodige ruimte in uw tuin én de juiste verzorging zullen deze dames heel wat afval verwerken. Eén kip kan jaarlijks tot
50 kg keuken- en tuinafval verorberen. Je kan via de Ardooise milieuraad AMAR 2 kippen aanschaffen voor
de prijs van € 6,50 per kip, vanaf de 3° kip betaal je € 8,50. Het gekakel en de eitjes krijg je er gratis bij.

CULTUUR

WEEK VAN DE VALPREVENTIE
BLIJF IN BEWEGING, DOE HET VEILIG

BUFFERBEKKEN
De komende maanden
wordt het bufferbekken
tussen de
Berlingmolenstraat,
Groenboomgaardstraat
en Eekhoutstraat
omgetoverd tot
‘De Waterbek’.

Frans, 75 jaar, is opgenomen in het ziekenhuis met
een gebroken schouder. Er staat hem nadien nog
een lange revalidatie te wachten. Toen hij vorige
week op zijn kousen nog snel iets uit de keuken
wou gaan halen, is hij gestruikeld.

Er komt een schapenweide,
Foto: ©Studio 100
speelzone, picknickruimte, looppiste en vogelkijkhut. De site wordt ook voorzien van een parking
die toegankelijk is via de Groenboomgaardstraat.
Foto: Martine Lambert

Frans is niet de enige. Eén op drie 65-plussers valt
minstens 1 keer per jaar. En wist je dat ouderen 10
keer meer kans hebben om op spoed te belanden
als gevolg van een val dan na een verkeersongeval?
Gelukkig kan je heel wat doen om het risico op zo’n
val te verkleinen. De allerbelangrijkste tip: Blijf in
beweging, met aandacht voor je veiligheid. Begin
er vandaag nog aan!
• Blijf in beweging
• Ga voor een veilig huis
• Kies veilige schoenen en zorg voor je voeten
• Kijk uit met je ogen
• Voorkom duizeligheid bij het rechtstaan
• Let op met medicijnen
• Eet evenwichtig en gezond

VRIJDAG 20 JULI 2018
WORDT DE WATERBEK
OFFICIEEL GEOPEND

Bestellen vóór 5 april: jo.amar@telenet.be
Afhalen zaterdag 7 april van 9u tot 12u:
Filip Verkindere, Beverensestraat 72, Ardooie
Gelieve te betalen bij inschrijving met vermelding
van het aantal kippen: Amar BE35 8007 2398 4537

Haast je want op is op!
✄
✄Adoptieaanvraag voor afvalkippen (leghennen)
Naam en voornaam
Adres
Telefoon
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Handtekening:

E-mail

Aantal kippen:

Heb je moeite met je evenwicht?
Heb je angst om te vallen?
Ben je onlangs gevallen?
Vraag dan advies aan je huisarts. Meer tips en
informatie vind je op www.valpreventie.be

Foto: Pieter Verhaeghe

In dit sfeervolle kader wordt een gratis muziekevenement georganiseerd, met onder meer K3,
Radio Guga en Dennis Cartier. De muzikale acts
worden aangevuld met kinderanimatie, foodtrucks
en sfeerinstallaties.
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BOUW EN FEESTELIJKE OPENING
NIEUW OC DE TASSCHE

Vanaf half april zullen ook de omgevingswerken
starten. De werken zijn gegund aan Penninck
aannemingen uit Roeselare. Zij staan in voor de
rioleringswerken, de aanleg van een terras en van
de toegangspaden tot de zaal en de beplanting. Bij
de ingang van de zaal komen er 4 parkeerplaatsen
voor mindervaliden en een fietsenstalling.

BIBLIOTHEEKNIEUWS

• De keuring gaat door op
zaterdag 7 juli tussen 8u30 en 16u.
• Aanwezigen op de prijsuitreiking 2017 zijn reeds
ingeschreven en dienen niet meer in te schrijven.
• Herinschrijving: de deelnemers 2017 die niet
aanwezig waren op de prijsuitreiking 2017, alsook nieuwe deelnemers, dienen wel in te schrijven uiterlijk tegen eind mei 2018 via onderstaand inschrijvingsformulier.
Ook deelnemers die willen veranderen van categorie dienen opnieuw in te schrijven.

In samenwerking met IVIO zullen de glasbollen een
nieuwe plaats krijgen achter het bushokje en zullen
ze ondergronds geplaatst worden.
De bouw van het nieuw ontmoetingscentrum De
Tassche is de afwerkingsfase ingegaan. De bouwwerken, verwarming, sanitair en elektriciteitswerken zijn afgerond. Binnenkort zal de keuken
geplaatst worden.

De werken zullen eind juni afgerond zijn en vanaf
1 juli kan het nieuwe OC De Tassche worden
gebruikt.

Foto: Martine Lambert

Dvd’s kan je kostenloos ontlenen in de Ardooise
bibliotheek.
Het lidmaatschap bedraagt € 3 per jaar.
Wie jonger is dan 18 jaar of ouder is dan 60 jaar kan
gratis lid worden.
Voor een volledig overzicht van de nieuwe aanwinsten: zie www.ardooie.be (doorklikken naar
‘bibliotheek’: nieuwste aanwinsten). Je kan er ook
de Ardooise catalogus raadplegen, je boeken verlengen, of een boek reserveren.
Wenst u in de toekomst enkele dagen op voorhand
per mail verwittigd te worden van het verstrijken
van de uitleendatum? Bezorg ons dan uw mailadres. Wij doen het nodige.
Tip voor de studenten: wie in alle stilte, samen
met andere studenten wil studeren, kan dat in
de leeszaal van de bib, tijdens de openingsuren.

De deelname is gratis.
Gelieve vóór eind mei het inschrijvingsformulier in
het gemeentehuis in te dienen of af te geven aan
één van de volgende bestuursleden:
Declerck Georges, Kaaistraat 14, Ardooie, 051 74 45 85
Demuynck Walter, Hoogbeverenstraat 11, Ardooie, 051 74 56 59
Hollevoet Noël, Beverensestraat 27, Ardooie, 051 74 41 12
Lievens Jean-Pierre, Hoogbeverensestraat 17, Ardooie, 051 74 67 33
Soenens Krist, Kloosterstraat 9, Koolskamp, 051 74 65 30
Spiessens Davy, Oude Lichterveldsestraat 64, Ardooie, 051 48 57 84
Vande Maele Antoon, Sint-Maartensstraat 13, Koolskamp, 051 74 45 94
Vanhecke Koen, Azaleastraat 9, Ardooie, 051 74 80 96

✄✄✄
BEBLOEMINGSWEDSTRIJD 2018
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam........................................................................
Voornaam.................................................................

BEBLOEMINGSWEDSTRIJD

Adres........................................................................
Gelieve met een X uw deelnemingscategorie
aan te duiden:

Gemeentebestuur Ardooie, Feestcomité De Tassche en de plaatselijke handelaars
nodigen alle inwoners uit voor de officiële opening van het nieuwe OC De Tassche
op zondag 1 juli, tussen 10u en 12u.
Iedereen welkom!
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❑ Gevelversiering
❑ Kleine voortuinen
❑ Middelgrote voortuinen
❑ Grote voortuinen (groter dan 150 m2)
❑ Hoeve-ingangen
❑ Tuinen niet zichtbaar van op de
openbare weg (kleiner dan 150 m²)

❑ Tuinen niet zichtbaar van op de

openbare weg (groter dan 150 m²)
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JEUGD

VEILIGHEID
1. Poorten Ark: toegangspoort

SPEELPLEINWERKING ’T RAVOTTERKE
Oproep monitoren
Heb je verantwoordelijkheidsgevoel en creatieve
ideeën? Ben je graag met kinderen bezig? 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.
Enkel wist-je-datjes:
• Een animator is minimum 16 jaar.
• We verwachten in eerste instantie dat je de
kinderen kan animeren en je aandacht kan
verdelen over een groep (allerhande spelletjes
spelen, kinderen een veilig en geborgen gevoel
geven, ingaan op spelimpulsen, …).
• Je collega-animatoren zijn stuk voor stuk jonge,
gemotiveerde en sympathieke teamspelers.
• De speelpleinwerking gaat dagelijks door van
13u tot 18u30. Je hebt dus alle tijd om ’s morgens iets anders te plannen. Of om nog even te
blijven liggen…
• De kostenvergoeding is vastgesteld op € 30 per
halve dag voor gebrevetteerde animatoren,
€ 20 per halve dag voor niet-gebrevetteerde
monitoren (brevet = attest animator).
• Je vergoeding als animator staat volledig los
van een vakantiejob, dus je kan/mag deze twee
gerust combineren tijdens de vakanties.

WORD VRIJWILLIG BRANDWEER
P

Toegankelijkheid

Aan het speelplein ’t Ravotterke werd een elektronisch slot geplaatst. Op die manier is toegang
tot het terrein voor iedereen mogelijk tijdens de
openingsuren.
218 x 60cm: Dibond te monteren dmv klinknagels op tralies van poort

be
sign & prints
brand of chanterie

E3-Laan 55 9800 DEINZE T09 386 04 09
www.chanterie.be www.chantum.be
info@chanterie.be info@chantum.be

Alle kleuren op deze presentatie zijn louter ter indicatie.
Uw akkoord geldt enkel voor de plaatsing, correcte tekst en vorm.
Heeft u bepaalde wensen voor het aanhouden van kleur, gelieve
pantonenummers of ralnummers door te geven als referentie.

ontwerp voor akkoord:
naam: .................................................
handtekening: .................................................

akkoord via email, te vermelden:
- naam van persoon die controle uitvoerde
- ok voor uitvoering

Vrij toegankelijk op:
Woensdag van 14u tot 18u
Zaterdag van 14u tot 18u
Zondag van 14u tot 18u

Tijdens de zomervakantie is het terrein niet toegankelijk op woensdagnamiddag, gezien er dan
speelpleinwerking georganiseerd wordt.
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Een hart voor hulpverlening? Dan ben je misschien wel meer brandweer dan je denkt en is een
job in bijberoep bij de brandweer wel iets voor
jou. Want de West-Vlaamse brandweer zoekt
jou! Geen uitzonderlijke helden of bovenmenselijke sporters, maar wel gemotiveerde mensen
die graag helpen waar ze kunnen. In een team dat
voor elkaar door het vuur gaat.
Zo word je brandweerman/-vrouw

Stationsstraat 152D, Ardooie

BUITENSPEELDAG WOENSDAG 18 APRIL
Het gemeentebestuur neemt deel aan:

Op de site van speelplein ‘t Ravotterke en De
Ark worden allerhande kinderactiviteiten georganiseerd: initiatie skateboarden, springkastelen,
hindernissenparcours, volksspelen, ...
Op jouw favoriete televisiezenders valt er alleszins helemaal niets te beleven. Die gaan een hele
namiddag op zwart. Je hebt dan ook geen enkel
excuus om binnen te blijven.
Ook aan de (groot)ouders wordt gedacht!
Toegang via de parking van
De Ark (Melkerijstraat 2A)
Open 13u-18u30 - Activiteiten 14u-17u

Zin om het eens uit te proberen?
Aarzel dan niet en neem contact op via
jeugddienst@ardooie.be of 051 74 40 40.

P1-9

Kinderen jonger dan 8 jaar
dienen vergezeld te zijn van begeleiding.
Bij slecht weer gaat alles door
in evenementenhal De Ark.

EMMELINE.
CIPIER.
De brandweer. Ook

iets voor jou?

/-vrouw
d brandweerman oep
or
W
1. Voorwaarden ig brandweer in bijber
ill
vrijw

- EU-burger
- Meerderjarig
- Rijbewijs B
- Je geniet van burgerlijke rechten
- Je dienstplichtwetten zijn in orde
- Attest goed gedrag en zeden
Kan je bovenstaande allemaal afvinken?
Dan kan je doorgaan naar stap twee:
het behalen van het Federaal
geschiktheidsattest.
2. Federaal geschiktheidsattest
Om je kandidaat te stellen als brandweervrijwilliger, behaal je eerst het federaal geschiktheidsattest (FGA). In West-Vlaanderen organiseert brand-

weerschool WOBRA uit Zedelgem deze proeven,
die volgende omvatten:
- cognitieve proef: peiling naar je algemene
en parate kennis
- handvaardigheids- en fysieke proef:
indien geslaagd voor de cognitieve proef
Deelnemen?
Op donderdag 03/05/2018 stelt de brandweerschool de inschrijvingen open. Registeren kan via
www.ikwordbrandweer.be. Op die website kan je
ook een duidelijke richtlijn terugvinden rond de
proeven. Voor de proeven kan je kiezen tussen
verschillende data.
- De cognitieve proef:
29/05/18 of 02/06/18 of 06/06/18
- De handvaardigheids- en fysieke proef:
15/06/18 of 16/06/18
Meer info?
Op donderdag 03/05/2018 organiseert
Hulpverleningszone Midwest een infosessie in de
kazerne van brandweer Roeselare. Er wordt nog
meer info gegeven over de inhoud van de proeven en de werking van de brandweer. Tijdens
deze infosessie krijg je ook de mogelijkheid om je
meteen in te schrijven.
(donderdag 3 mei 2018 - 19u30 - Brandweerpost
Roeselare, Koning Albert I laan 4 – inschrijven
via de website van Hulpverleningszone Midwest
(www.zonemidwest.be))
3. Aan de slag
bij de brandweer
Het FGA-attest
behaald? Proficiat!
Dan kan je aankloppen bij een
hulpverleningszone in je buurt. In
West-Vlaanderen
zijn dat brandweer
Westhoek, Zone 1,
Midwest en Fluvia..

www.ikwordbrandweer.be
FB: Werken bij de
West-Vlaamse brandweer
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SPORT
SPORTKAMPEN

BADMINTONTORNOOI
De sportdienst en BC Arkobad organiseren hun
jaarlijks badmintontornooi.
Wie worden dit jaar (2018) de winnaars van de
diverse recreatieve badmintoncategorieën en wie
mag zich voor een jaartje (recreatief) badmintonkampioen van Ardooie noemen?
Ook jij kunt hieraan deelnemen. Op 18 april, 25
april, 2 mei en 9 mei worden de reekswedstrijden
en de finaleplaatsen, één discipline per avond,
afgewerkt. Voor deelname betaal je € 2,50/ discipline.

SPORTRAAD
Wa
tt
e

zomervaka

ntie ‘18

en?
do

• Paasvakantie
VOLZET !!!
Omni-sportkamp
9 t.e.m. 13 april
• Zomervakantie
zie uitneembare
brochure
‘Wat te doen?’

Speelpl

ein ’t R
av o tte r
ke
P4
K l e u te r
ka m p e n
P6

De statutaire Algemene vergadering van de sportraad gaat door op maandag 7 mei 2018 in
de cafetaria van sportcentrum De Ark, aanvang
19u30.
De sportclubs worden schriftelijk uitgenodigd.
Op deze Algemene vergadering worden de laureaten van de Sport gehuldigd.

S p o r t ka
mpen
P10

K i n d e ro
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DONDERDAG 17 MEI
De Sportdienst start met een voorjaars Start-ToRun sessie: van 0 tot 5 km in 10 weken
De deelname bedraagt € 20,00. (incl. verzekering)
Er wordt tevens verondersteld dat elke deelnemer
over een paar goeie loopschoenen beschikt.
Inschrijven vooraf is verplicht.
• Let wel: het aantal inschrijvingen
dient minimum 10 te bedragen.
• Frequentie: 2 x per week,
op maandag en woensdag
• Aanvang: 18u30
• Schema:
Maandag

09-16-23-30/04
07-14-21-28/05
04-11/06
Woensdag 11-18-25/04
02-09-16-23-30/05
06-13/06
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PRAKTISCHE INFORMATIE
• Vooraf inschrijven kan t.e.m. 1 mei 2018
• Wijzigingen/aanvullende inschrijvingen
na 1 mei kunnen ter plaatse gebeuren.
• Inschrijven en betalen:
gemeentelijke sportdienst Ardooie
051 57 50 20, sportdienst@ardooie.be
• Deelname sportnamiddag: € 6
(incl. 1 koffie, 1 aandenken)
• Deelname sportnamiddag met maaltijd: € 14
(incl. 1 koffie, 1 aandenken, streekbier, warme
beenhesp met frietjes, muzikale animatie met
dans)
• Voor het avondmaal worden max. 950 personen
toegelaten
• Iedere deelnemer is verzekerd.
Alle inschrijvingen en info:
Sportdienst - Sportcentrum De Ark
Melkerijstraat 2A, Ardooie - 051 57 50 20
sportdienst@ardooie.be - www.ardooie.be

In opvolging van de edities in Ardooie in 1995
en 2006, wordt de seniorendag West-Vlaanderen
Blijft Bewegen voor de derde keer georganiseerd
op onze gemeente.
Naar jaarlijkse traditie worden er opnieuw zowat
1000 sportende senioren verwacht met uiteraard
een sterke vertegenwoordiging van onze lokale
senioren.
• PROGRAMMA
13u00: Ontvangst met
koffie in de sporthal
(petanqeurs in kantine
KVC Ardooie)
13u45: officiële opening
14u00: Start sportactiviteiten
17u30: einde sportactiviteiten
18u00: warme beenham
met frietjes, verse
groentjes en streekbier
19u00: muzikale animatie

3. Petanque (tripletten heren en gemengd)
Deelnemers melden zich om 13u aan in de kantine
van KVC Ardooie (achterkant sporthal/doorgang
sas). Is ook te bereiken via de lift inkom sporthal.
Namen van de tripletten en individuele deelnemers worden verplicht meegedeeld bij inschrijving.
4. Dans (keuze uit 2 dansvormen)
• Line Dance (2 sessies: 14u15 & 15u45)
• Zumba Gold (4 sessies: 14u15, 15u,
15u45, 16u30)
Na de sessie kan er
eventueel nog
deelgenomen worden
aan een andere activiteit:
sport carrousel,
fitheidstesten,
volkssporten …

• ACTIVITEITEN
1. Wandelen (keuze uit 4 tochten)
- Fotozoektocht 4 km
- Wandeltocht 6 km
- Wandeltocht 10 km
2. Fietsen (keuze uit 3 tochten)
- 25 km - maximum 150 deelnemers
- 35 km - maximum 150 deelnemers
- 45 km - maximum 150 deelnemers
Alle wandel- en fietstochten zijn
begeleide tochten met
een stopplaats,
uitgezonderd de
fotozoektocht.

5. Sport carrousel
Men kan vrij rondlopen en kiezen uit: Fitheidstesten
o.l.v. het Sportelteam van Sport-Vlaanderen,
volksspelen, curling, Kubb, Mölcki, golf, Laser
Kleiduifschieten...eventueel in combinatie met
dansen.
De folder wordt verspreid onder de bonden en is
eveneens ter inzage op de website en facebook
pagina sportdienst Ardooie.
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NIEUWE ZAKEN

VARIA
KVC ARDOOIE JEUGD ZOEKT TRAINERS
KVC Ardooie zet alles in op de jeugd en probeert
zijn jeugdwerking jaar na jaar te verbeteren. Men is
dringend op zoek naar nieuwe jeugdtrainers.
Heb je interesse,
neem dan gerust
contact op met
Dieter Jacobs via
dieter.j@skynet.be

GEBOREN IN HET JAAR 1933
WORDT IN 2018: 85 JAAR !

Tijdig opsporen is belangrijk.
Doordat de ziekte of het risico erop eerder worden
vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling worden vermeden en is de kans
op volledige genezing groter.

P

Wij vieren dit op zaterdag 28 april te Koolskamp.
Wij nodigen uit:
De jongens en meisjes die in 1933 geboren zijn
• te Ardooie / Koolskamp, om het even waar zij nu
wonen: te Ardooie / Koolskamp of elders
• En ook: al wie nu in Ardooie / Koolskamp woont
en die elders geboren is, in 1933!
Wij hebben niet al de adressen!
Wie een uitnodiging met feestprogramma
wenst te ontvangen:
neem contact op met Louis en Rosa Goethals,
Oude Lichterveldsestraat 90, 8850 Ardooie
051 74 41 62

BEVOLKINGSONDERZOEK
DIKKEDARMKANKER
Vroegtijdige opsporing biedt de beste bescherming
tegen dikkedarmkanker. Doe van je 55ste tot en
met je 74ste elke twee jaar de stoelgangtest.
In oktober 2013 startte de Vlaamse overheid met
een Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Het
onderzoek moedigt mannen en vrouwen van 55
tot en met 74 jaar aan om elke twee jaar gratis een stoelgangtest te doen. Een laboratorium
onderzoekt of je stoelgangstaal bloedsporen bevat.
Te veel bloed in de stoelgang kan wijzen op dikkedarmkanker of op poliepen, dit zijn de voorlopers
van dikkedarmkanker.
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en verwijderd voordat er kankercellen worden
gevormd. Daardoor is dikkedarmkanker één van de
ziekten die in aanmerking komen voor een bevolkingsonderzoek.

Dikkedarmkanker ontstaat heel langzaam.
Bovendien kunnen poliepen worden opgespoord

Wil je weten wanneer je een uitnodiging in de
brievenbus mag verwachten?
Dat kan heel eenvoudig door via het gratis software-systeem ‘Patient Health Viewer’ gegevens
over de bevolkingsonderzoeken te raadplegen.
Download het programma via www.bevolkingsonderzoek.be. Je hebt een eID, kaartlezer en je pincode nodig.
In onze gemeente Ardooie liet 67,8% van
de mannen en vrouwen van 56* tot en met
74 jaar zich in 2016 preventief onderzoeken
en zo scoren we hoger dan de deelname in onze
provincie. We zijn als gemeente trots op dit
cijfer en streven ernaar om dit gunstige cijfer
te behouden en zelfs nog te verhogen
in de toekomst.

ZOEKT U EEN AANGENAME
Enquêteurs & jobstudenten voor onderzoek
bij fietsers op het West-Vlaamse Fietsnetwerk.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Centrum voor Kankeropsporing
Bel gratis: 0800 60160 (9-12u en 13u-16u)
info@bevolkingsonderzoek.be
www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker

SCHILDERWERKEN GLENN VERLINDE

Westtoer organiseert een onderzoek bij fietsers
op het West-Vlaamse fietsnetwerk van maart tot
november 2018. Op verschillende locaties doorheen West-Vlaanderen zullen korte enquêtes afgenomen worden van recreatieve fietsers.

Oude Lichterveldsestraat 76, Ardooie
0472 57 13 14
info@schilderwerkenverlinde.be
www.schilderwerkenverlinde.be

Taken:
• Zoveel mogelijk korte enquêtes random afnemen van het doelpubliek: De vooropgestelde
enquêteermomenten en locaties worden vooraf
gecommuniceerd en onderling overeengekomen.

TENTEN LAPERE

Vereisten:
• Minimum 18 jaar zijn/worden in 2018;
• Betrouwbaar en nauwgezet werken;
• Voldoende assertief zijn en een vlot voorkomen
hebben.
• Kennis hebben van het Frans, Engels en Duits is
een pluspunt;
• Bereid zijn een briefing te volgen bij Westtoer.
Wij bieden u:
• De mogelijkheid om mee te werken aan een
interessant project dat het gebruik en de evaluatie van het Fietsnetwerk in kaart brengt;
• Vergoeding op basis van vrijwilligers- of zelfstandigenstatuut (in bijberoep).
Wenst u in aanmerking te komen?
Gelieve ons uw coördinaten en/of uw CV te bezorgen. Voor bijkomende vragen kunt u ook steeds
terecht op onderstaande contactgegevens.

*56 jaar omdat die cijfers van 2016 zijn.
Heb je vragen?
over je persoonlijke medische
situatie, neem contact
op met je huisarts.

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

Westtoer a.p.b.
Ingrid Vanheule
enquêteur@westtoer.be - 050 30 55 32
Koning Albert I-laan 120, Sint-Michiels

Rinus Lapere
Zwevezeelsestraat 93, Koolskamp
0498 29 42 31
info@tentenlapere.be
www.tentenlapere.be - FB:tentenlapere

IMKERIJ WITHOUCK
Honing en bijenproducten, verhuur van bijenkasten voor bestuiving, bedrijfsimker (plaatsen van
bijenkasten op uw bedrijf), workshops
Lijsterstraat 19, Ardooie - 0486 89 87 62
cwithouck@hotmail.com - FB: imkerijwithouck

Leem-, kalk- en kleipleisters:
voor een gezond binnenklimaat
Stucco/tadelakt/mortex:
douches-werkbladen-aanrecht-plinten-vloeren-...
Lijsterstraat 19, Ardooie - 0486 89 87 62
cwithouck@hotmail.com - FB: afresco.carl

KINESITHERAPIE JASMINE HAGHEDOOREN
Algemene kinesitherapie, oedeemtherapie,
manuele therapie
Onze-Lieve-Vrouwstraat 20, Ardooie
051 62 70 38 - 0478 69 78 58
jasminehaghedooren@hotmail.com

ZELFSTANDIG THUISVERPLEGING
- Lynn Lamsens
Referentieverpleegkundige wondzorg
Onze-Lieve-Vrouwstraat 5 bus 3, Ardooie
0473 22 80 99
- Ines Hallaert
Sprietstraat 68, Ardooie - 0485 98 04 44

15

TERUGBLIK

*terugkerende activiteit

1STE LENTEBEURS IN DE ARK
Op 24 en 25 februari 2018 organiseerde de Middenstandsraad
in samenwerking met het gemeentebestuur van Ardooie de eerste Lentebeurs.
32 lokale handelaars demonstreerden er hun producten en diensten.
De 1ste editie bleek dan ook een schot in de roos want op beide dagen
was er een grote opkomst!
Op naar een volgende editie!

APRIL
MA 2/04 • 8u30

Paasontbijt
met bezoek van de Paashaas
GC ‘t Hofland
Gezinsbond Ardooie

kind < 4 jaar: € 3 - lid gratis
kind 4j t/m 11 j: € 3 - lid € 3
volwassene en 12+: € 12 - lid €7
0479 44 02 02
desmet.bauwens@telenet.be
www.gezinsbondardooie.be

VR 13/04 • 20u

Vioolcencert & Piano
Michaël Bezverkhny
& Timur Segeyenia

Cultuurkapel De Schaduw
€ 15 - ADD € 18

Za 14/04 - 18/04
juiste datums en uren:
zie publiciteitsborden
Parking Albertzaal

€ 10 - stoel vooraan € 15
circuspepino@hotmail.com

MA 9/04 • 20u

Voordracht ‘jong-dementie’
door Het Ventiel

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

DI 10/04 • 14u30

Voordracht ‘Omdat
Nederlands belangrijk is.’
door Hector Van Oevelen
GC ‘t Hofland
Vlaamse actieve senioren
Ardooie-Koolskamp
€ 6 - lid € 4
0477 63 90 84
flammertyn@hotmail.com

WO 18/04 • 13u-18u30

Buitenspeeldag

De Ark - ‘t Ravotterke

Kamp-etentje Chiro Tijl
GC ‘t Hofland
Chiro Tijl Ardooie

€6
www.samen-plus.be

€6

€ 12 - lid € 8
dirk.coysman@telenet.be
051 74 78 48

ZA 21/04 • 18u30

GC ‘t Hofland
Samenplus Ardooie-Koolskamp

GC ‘t Hofland
Samana Ardooie

GC ‘t Hofland
Femma Ardooie

gratis

Steekbierenavond

Paasfeest
met goochelaar Frankini

Lepelhapjes en verrines

Circus Pepino

VR 06/04 • 19u

ZO 8/04 • 14u

DI 17/04 • 14u + 19u30

ZA 14/04 • Start 6u30-15u

11de Skobiaktocht
i.s.m. Walk-On Vayamundo
Evenementenhal De Ark
Spartastappers Ardooie vzw

Afstand: 5-9-12-15-20-25-30 km
€ 1,50 - lid € 1,10:
Hiervan gaat € 0,10 naar
het goede doel ‘Het Aksent vzw’
0478 19 53 78

ZA 14/04 • 19u

Cotswolds - Cultuur Geproefd!
OC ‘t Zonneke
Davidsfonds Koolskamp

€ 25 • www.df-koolskamp.be

ZA 14/04 • 20u30

€ 16 - kind -12j € 10 - kind -5j gratis
ouderraad.chiro.tijl.ardooie@gmail.com
www.chirotijl.be

ZA 21/04 • 20u

High Hi + Liz Aku

Cultuurkapel De Schaduw
€ 10 - ADD € 12
www.deschaduw.be

ZO 22/04 • 11u

Aperitiefconcert

GC ‘t Hofland
Koninklijke Muziekmaatschappij
Sint-Cecilia Ardooie
kind -12j gratis
€ 10 inclusief 1 aperitief
www.kmma.be

King Zepha

Cultuurkapel De Schaduw
€ 8 - ADD € 10

MA 16/04 • 13u30

Vraag- en draainamiddag
GC ‘t Hofland
Samana Ardooie
€3

ZA 21 + ZO 22 + WO 25/04

Lenteschoonmaak
051 74 03 64
milieu@ardooie.be
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*terugkerende activiteit

ZO 22/04 • 15u15

Wielerwedstrijd 95ste Grote Prijs
Theo Eeckhout ‘Petit Menin’
Stationsstraat

voor elite zonder contract en beloften

DO 26/04 • 14u

Crea- atelier ‘Brei- haakhandwerk en andere’*
Fabriekstraat 6
Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1
0486 34 64 74

DO 26/04 • 19u

Crea- atelier ‘Brei- haakhandwerk en andere’*
Sint-Maartensveldstraat 2
Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1
0479 60 40 67

VRIJ 27/04 • 18u30

Pannenkoekenkaarting

Albertzaal
CD&V Ardooie-Koolskamp
VRIJ 27/04 • 20u

Loomstate en Black Mango
Cultuurkapel De Schaduw

Opbrengst ten voordele van
‘De Vorte Sporters’
€ 15 - ADD € 17
www.deschaduw.be
www.natuurpunt.be/agenda

ZA 28/04 • 20u

Lenteconcert

Evenementenhal De Ark
Kon. Muziekmaatschappij
St.-Cecilia Koolskamp

€ 10 kind -12j gratis
www.harmoniekoolskamp.be

MEI
WO 2/05 • 20u

Start reeks ‘Fietsen is goed
voor de gezondheid’ *
Marktplein 1 (bij de fontein)
Femma Ardooie
€ 1 - lid € 0,50
051 74 71 54

DO 3/05 • 17u-20u

Bloedgifte

OC ‘t Zonneke
Contactgroep
‘Help ons helpen bloedgeven’
Rode Kruis Vlaanderen
ZA 5/05 • 13u30

Van pallet tot meubel
Albertzaal
KWB Ardooie

claus.koen@telenet.be

ZA 5/05 • 20u30

Radio Guga (try-out)

Cultuurkapel De Schaduw
€ 15 ADD € 17
www.deschaduw.be

MA 7/05 • 20u

‘De wondere wereld
van de bijen’
door imker Dirk Despiegelaere
Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1
femmaardooie@gmail.com

DI 8/05 • 14u30

Voordracht ‘Smakelijk
gelachen, over de vrolijke
geschiedenis van honger en
dorst’ door Ilse Landuyt
GC ‘t Hofland
Vlaamse actieve senioren
Ardooie - Koolskamp
€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com
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DO 10/05 • 14u

Culinaire fietstocht
‘Fietssmoefelroute’

Start: Marktplein
Pasar Ardooie-Koolskamp

vooraf inschrijven
€ 17 - kind 3-12 jaar € 13
0497 38 37 74
pasarardooiekoolskamp@skynet.be
www.pasar.be/Ardooie-Koolskamp

VRIJ 11/05 • 20u30

Concert King Dalton
met ‘The Third’

*terugkerende activiteit

JUNI
MA 04/06 • 14u

Infonamiddag
‘Ouder worden met succes’
Albertzaal
Samana Ardooie
€2

GC ‘t Hofland
KWB Ardooie

Sporthal De Ark
Gezinsbond Ardooie

Fietstocht

Marktplein 1 (bij de fontein)
Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1
051 74 71 54
femmaardooie@gmail.com

Knuffelturnen

€ 3 - lid gratis
051 69 38 59
veerle.goethals@telenet.be
www.gezinsbondardooie.be

ZO 10/06

Kermisommegang

Marktplein - Polenplein

Zondagsmarkt

De Ark

ZO 10/06 • 8u30

DO 17+24/05 • 17u30-20u

GC ‘t Hofland
Femma Ardooie

Seniorensportdag ‘WestVlaanderen blijft bewegen’

Parking Albertzaal

€ 6 - € 14

Vaderdagontbijt

GC ‘t Hofland
Contactgroep ‘
Help ons helpen bloedgeven’
Rode Kruis Vlaanderen
VR 25/05 • 15u30-18u30

Opendeur
De Horizon Koolskamp
051 74 69 50

Verrassingsreis
Albertzaal
Femma Ardooie

Tententocht

weide Maes: Ardooisestraat 7
KLJ Koolskamp
gratis toegang

ZA 23/06 • 21u

Zomerfuif

weide Maes: Ardooisestraat 7
KLJ Koolskamp
€6

ZO 24/06 • 13u

Tuinenfietstocht ‘Kwb
beweegt voor cleane kleren’
GC ‘t Hofland
KWB Ardooie

dirk.vanbelle@skynet.be

ZO 10/06 • 8u-13u

DO 17/05 • 13u

Bloedgifte

VR 22/06 • 18u30

VR 22/06 • 19u

ZA 09/06 • 10u-11u

MA 14/05 • 13u30

Er is slechts 1 mogelijkheid om
jouw activiteit in deze kalender
te laten verschijnen: geef ze in
op www.uitdatabank.be! Ze verschijnt bovendien ook automatisch op de gemeentelijke website en ze wordt overgenomen in
tal van andere publicatiekanalen
zoals kranten, weekbladen, websites, enz…

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie

Uitwaaitocht

ZO 13/05 • 8u

claus.koen@telenet.be

Sint-Martinuskerk Koolskamp

Bedevaart
naar het bomkapelletje

€ 45 - lid € 30
051 74 71 54d

€ 8 - ADD € 10
www.deschaduw.be

Moederdagontbijt

JOUW ACTIVITEIT
IN DEZE KALENDER?

MA 04/06 • 20u

€ 5 - lid € 1
0474 66 61 43
femmaardooie@gmail.com

Cultuurkapel De Schaduw

WO 20/06 • 19u

0474 66 61 44
femmaardooie@gmail.com

Invoeren is vrij eenvoudig. Als je
het een paar keer gedaan hebt,
weet je snel hoe het werkt:
1 surf naar www.uitdatabank.be
2 maak een account aan
3 log in met je e-mailadres en je
paswoord
Voor publicatie in
de UIT-kalender
(juli/augustus/september)
van het gemeentelijk Infoblad,
moeten alle activiteiten voor
1 juni 2018 ingegeven zijn.
Bij elke activiteit of evenement
moet de locatie, datum, aanvangsuur, toegangsprijs en de
inrichtende vereniging vermeld
worden.
De activiteit of het evenement
moet plaatsvinden te Ardooie of
Koolskamp en toegankelijk zijn
voor alle inwoners. De activiteit
is gericht aan een breed publiek,
niet enkel en alleen voor de
leden van de eigen vereniging.

DI 12/06 • 14u30

Voordracht
‘De bende van Baekelandt’
door Jacques Lesage
GC ‘t Hofland
Vlaamse actieve senioren
Ardooie - Koolskamp
€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com

JULI
ZO 01/07
10u-12u

Opening
OC De Tassche

MEER INFO:
dienst cultuur
cultuur@ardooie.be
051 74 40 40
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• ACTIVITEITEN IN DE UIT-KALENDER - Enkel voor verenigingen.
Ingeven via www.uitdatabank.be vóór 1 juni 2018
MEER INFO: dienst cultuur - cultuur@ardooie.be - 051 74 40 40

