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Infoblad
Ardooie-Koolskamp

> 1 juli: opening nieuw OC De Tassche
> 20 juli: opening De Waterbek
> 16 augustus: BinckBank Tour
> 17 en 18 september: gratis ophaling grofvuil
>

BURGERZAKEN

RUIMTELIJKE ORDENING

DIENST BEVOLKING
Kids-ID: identiteitskaart voor kinderen

Een kaartlezer vind je in de meeste computerzaken
en supermarkten.
Vergeet niet de nieuwste software te downloaden.
Je vindt deze software op www.eid.belgium.be

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.
www.ibz.rrn.fgov.be
Ouderlijke toestemming minderjarige kinderen
Als minderjarige kinderen meereizen met andere
personen dan de ouders, moet je als ouder een
ouderlijke toestemming geven. Dit kan ook als
het kind met één van de ouders reist. Het is voldoende als één van de ouders langskomt bij de
dienst bevolking met de naam van de reispartners,
of de reisorganisatie, de periode en het land van
bestemming.
Elektronische handtekening eID
Jongeren die 18 jaar worden, kunnen vanaf hun
verjaardag de certificaten van hun elektronische
identiteitskaart laten aanpassen zodat zij een elektronische handtekening kunnen plaatsen.
Gelieve u daarvoor aan te melden aan het loket
bevolking met uw eID en uw PIN/PUK codes
Op reis met je eID: elektronische identiteitskaart
Informeer bij het boeken naar de inreisvoorwaarden. Voor bepaalde landen moet je eID nog minstens 6 maanden geldig zijn.
Je kan een eID ook online gebruiken, vb. voor Taxon-web.
Over het online gebruik van de eID samen met de
kaartlezer kan je www.eid.belgium.be raadplegen.
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Verlies, diefstal of vernietiging
identiteitsdocument
Vanaf 1 juni 2018 zal een eID of Kids-ID bij verlies,
diefstal of vernietiging onmiddellijk geannuleerd
worden en zullen de elektronische functies van het
identiteitsdocument niet meer geschorst worden
gedurende zeven dagen, maar onmiddellijk ingetrokken worden.
Bijgevolg moet betrokkene zo vlug mogelijk een
nieuw identiteitsdocument aanvragen. De burger
meldt zich daarvoor bij de dienst bevolking voor de
aanvraag van een nieuw identiteitsdocument.
U dient hiervoor een recente pasfoto* mee te
brengen, in kleur en met heldere effen achtergrond.
Vereisten pasfoto:
- mag maximaal 6 maanden oud zijn
- het aangezicht moet 70 tot 80% van de oppervlakte van de foto innemen
- neutrale gelaatsuitdrukking: geen gefronste
wenkbrauwen, de mond gesloten, tanden niet
zichtbaar, geen grote glimlach
- het aangezicht moet volledig zichtbaar zijn,
zonder ‘accessoires’, behalve om medische of
godsdienstige redenen. De ogen, de kin en de
gezichtsomtrek moeten altijd zichtbaar zijn.
- de achtergrond van de foto moet licht, effen en
zonder schaduw zijn.
051 74 03 56 - bevolking@ardooie.be

DIENST BURGERLIJKE STAND
Verkiezingen 2018: inschrijving gemeenteraadsverkiezingen voor niet-Belgen
Burgers van vreemde origine die in Ardooie verblijven, kunnen zich inschrijven als kiezer voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
Indien u zich al hebt ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 moet
u zich voor de verkiezingen van 2018 niet opnieuw
inschrijven. De inschrijving blijft gelden zolang u
voldoet aan de voorwaarden en u niet afziet van
uw hoedanigheid als kiezer.
Voorwaarden:
- U bent onderdaan van een EU-lidstaat of u hebt
minstens vijf jaar lang ononderbroken uw wettelijke hoofdverblijfplaats in België.
- U bent ingeschreven in het bevolkings- of
vreemdelingenregister van Ardooie op 1 augustus 2018.
- U bent minstens 18 jaar op de dag van de verkiezingen (14 oktober 2018).
- U bent niet uitgesloten of geschorst van het
kiesrecht op 14 oktober 2018.

RUP Onze-Lieve-Vrouwstraat
Startnota en procesnota goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen van
Ardooie keurde op maandag 18 juni 2018 de starten procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Onze-Lieve-Vrouwstraat’ goed.
Publieke raadpleging
Tijdens de periode van de publieke raadpleging
wordt de mening van de burger over de starten procesnota gevraagd. De publieke raadpleging
loopt van woensdag 4 juli 2018 tot en met zaterdag
1 september 2018.
Op zaterdag 7 juli 2018 wordt er een participatiemoment georganiseerd tussen 10u en 12u in het
gemeentehuis te Ardooie (Polenplein 15 te 8850
Ardooie).
Doelstelling RUP
Het RUP ‘Onze-Lieve-Vrouwstraat’ wordt opgemaakt met de bedoeling om in de woonprojectzone Onze-Lieve-Vrouwstraat 19-21 meer woongelegenheden te voorzien in plaats van kantoorruimte.

Procedure:
Indien u zich wil inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, moet u
zich vóór 31 juli 2018 aanmelden bij de dienst
burgerzaken in het gemeentehuis met uw identiteitskaart en een ingevuld aanvraagformulier. Dit
formulier kan u gratis verkrijgen op het gemeentehuis of downloaden via de website van de gemeente Ardooie.
Onze dienst onderzoekt of u voldoet aan de voorwaarden. Indien positief, wordt u erkend als kiezer
via een beslissing van het College van Burgemeester
en Schepenen. U wordt persoonlijk van deze beslissing op de hoogte gebracht.
Opgelet:
Als u eenmaal ingeschreven bent als kiezer, bent
u verplicht om te gaan stemmen. De inschrijving
blijft geldig voor de volgende verkiezingen, op
voorwaarde dat u aan de kiesvoorwaarden blijft
voldoen. Wenst u niet langer deel te nemen aan de
verkiezingen, dan moet u schriftelijk afstand doen
van uw hoedanigheid als kiezer.

De start- en procesnota kunnen ook op
de gemeentelijke website www.ardooie.be
geraadpleegd worden.
Verdere informatie kan u bekomen
op de dienst Omgeving, Polenplein 15, Ardooie
of telefonisch via 051 74 03 53.

051 74 03 55 - bs@ardooie.be
www.vlaanderenkiest.be
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Op initiatief en kosten van de gemeente Ardooie
zal nogmaals grofvuil (groot huisvuil) worden ingezameld op maandag 17 september en dinsdag 18
september 2018.
Wat is grofvuil?
Grofvuil is alle huishoudelijk afval dat niet selectief
wordt ingezameld en dat door zijn afmetingen te
groot is om als restfractie te worden meegegeven.
Dit houdt in dat afval van niet-particuliere afkomst
(winkels, eenmanszaken, vrije beroepen, KMO’s en
alle andere bedrijven) niet kan worden aangeboden.
Alle afval dat selectief wordt ingezameld (huis aan
huis of op het recyclagepark) wordt niet als grofvuil
beschouwd. Voorbeelden hiervan zijn: tuinafval,
PMD, papier & karton, bouwafval (bv. een wc, een
lavabo, houten planken van vaste constructies),
vlak glas (spiegels of ruiten), ….
Alles wat in een restafvalzak kan, wordt niet als
grofvuil beschouwd. Daarom wordt afval dat in
een zak of kartonnen doos wordt aangeboden niet
opgehaald. Enkel grotere stukken zijn grofvuil.
Hoe selecteer je grofvuil?
Herbruikbare materialen
Vooraleer je de materialen die je wenst aan te
bieden als grofvuil buiten zet, dien je na te gaan of
die al dan niet nog bruikbaar zijn. Bruikbare zaken
kan je dan gratis aanbieden bij de Kringwinkel
te Izegem. Eventueel komen zij die zelf ophalen.
Kringwinkel
Lodewijk de Raetlaan 20, Izegem - 051 31 34 81

Recycleerbare materialen
Alle materialen die selectief worden ingezameld
(huis aan huis of via recyclagepark) horen niet thuis
in het grofvuil. Deze kunnen enkel op het recyclagepark of voor bepaalde soorten via de huis aan
huis ophaling worden aangeboden.
Enkele voorbeelden van
vaak voorkomende fouten:
Soort afval

Juiste verwijderingswijze

Tuinafval

Recyclagepark

Bouwafval (lavabo’s, wc-potten, borden, bakstenen,
Recyclagepark
aarden bloempotten, …)
Timmerhout
(palletten, houtresten, …)

Recyclagepark

Papier & karton

Recyclagepark
of huis aan huis

PMD

Huis aan huis

Niet vervuilde plastiekfolies

Recyclagepark

KGA (verfpotten, autobatterijen, TL-lampen, …)

Recyclagepark

Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten
(AEEA)

Recyclagepark of
de verkoper (bij
aankoop van een
zelfde nieuw toestel)

Vlak glas (ruiten, spiegels, …) Recyclagepark
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Kleine materialen
Alle materialen die niet recycleerbaar zijn (restafval) maar in de normale restafvalzak passen, worden niet meegenomen met de grofvuilophaling. Ze
dienen bij de wekelijkse restafval-ophaling (wekelijkse ophaling van het gewoon huisvuil) te worden
aangeboden in de gele restafvalzak. Voorbeelden
hiervan zijn o.a. klein onbruikbaar speelgoed, plastieken potjes, …
Hieruit volgt dat zakken of kartonnen dozen gevuld
met dergelijke kleine materialen niet worden meegenomen met het grofvuil.
Enkel mobiele huisraad (bv. zetels) wordt opge-

haald als grofvuil.
Ramen, goten zijn niet gelijk aan grofvuil en worden bijgevolg niet opgehaald.
Grofvuil zelf
Alle huishoudelijk brandbaar afval (versleten huisraad) dat niet onder één der vorige categorieën
kan worden geplaatst mag beschouwd worden als
grofvuil.
Tevens wordt ook het schroot van particuliere
afkomst bij deze gelegenheid apart opgehaald.
Tijdstip van aanbieden
Het grof vuil mag slechts worden buiten geplaatst
vanaf de avond vóór 17 september 2018.
Alle afval dat vroeger wordt buiten geplaatst wordt
aanzien als een sluikstort.
Hoe aanbieden?
Het brandbaar grofvuil en de oude metalen dienen goed gescheiden te worden aangeboden. Het
behoort niet tot de taak van de ophaaldiensten uw
afval aan de deur te sorteren. Het sorteren wordt
door de burger uitgevoerd.
Steeds op het voetpad/berm voor eigen woning
plaatsen. Verzamelplaatsen zijn uit den boze en
worden niet opgeruimd!! Deze geven enkel aanleiding tot het sluikstorten van niet reglementair
afval.
Steeds aanbieden in een makkelijk hanteerbare
vorm. Hierbij zijn kartonnen dozen, zakken voor de
brandbare fractie op het recyclagepark of andere
zakken uit den boze. De ophaler moet steeds direct
visueel kunnen vaststellen of het aangeboden afval
voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Wie mag grofvuil aanbieden?
Enkel particulier afval uit Ardooie mag als grofvuil
aangeboden worden. Afval geplaatst bij bedrijven
of andere zelfstandigen en afkomstig van deze activiteit wordt niet opgeladen en wordt als sluikstort
beschouwd: dit soort afval kan op het recyclagepark worden aangeboden.
Enkele probleemgevallen
Sommige materialen worden niet als grofvuil
beschouwd, maar worden ook niet meegenomen
bij de wekelijkse huis-aan-huis ophalingen of kunnen ook niet op een recyclagepark worden aangeboden.
Een voorbeeld hiervan zijn treinbielzen. De enige
verwijderingswijze hiervoor is via een vergunde
private inzamelaar. Het afval dient door de burger

zelf naar deze plaatsen te worden afgevoerd.
Ook worden geregeld autobanden aangeboden.
Deze kunnen naar een handelaar van banden worden gebracht. Via grofvuil of recyclageparken kunnen deze banden onmogelijk worden verwijderd.
Streng toezicht door de ophalers
Aan de ophalers werd gevraagd om de beschreven
reglementen voor de grofvuilophaling streng toe te
passen. Alle aangeboden afval dat niet voldoet aan
de reglementeringen zal niet worden opgeladen.
Wat blijft liggen na de ophaling wordt als sluikstort
beschouwd en beboet. Daarom is het zeer belangrijk de opgegeven richtlijnen te volgen.
Wenst u nog verdere info over de grofvuilophaling of twijfelt u bij de selectie van uw afval aarzel dan zeker niet de gemeente te contacteren.
051 74 03 64 - milieu@ardooie.be

BLIJF ALERT EN RED JE BUXUS!

Foto buxusrups: Martine Lambert

De buxusmot verspreidt zich in sneltempo door
Vlaanderen. Tuinliefhebbers zijn erg bezorgd over
de vraatschade die de rupsen toebrengen. Om
de verspreiding van deze plaag onder controle te
houden, is correcte informatie nodig over een efficiënte beheersing.
Alles wat je moet weten over de buxusmot
vind je op: www.SOSbuxusmot.be
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ONKRUIDBESTRIJDING
De gemeente beheert het
openbaar patrimonium
pesticidenvrij. Enkel op
het kerkhof van Ardooie
wordt er nog chemische
onkruidbestrijding ingezet.
Bij het aanleggen van
nieuwe groenzones wordt
er gekozen voor planten
die op termijn de bodem
volledig bedekken en
wordt er waar mogelijk
worteldoek en sierschors
gebruikt.

Voor het onkruidvrij
maken van paden,
goten en parkings
heeft de gemeente
een borstelmachine
aangekocht
die
door middel van
stalen borstels het
onkruid uit de voegen veegt.
Voor het onderhoud van de dolomietpaden wordt
een freesmachine gehuurd die de bovenlaag los
maakt.

foto onkruid voor en na
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JEUGD

ONDERHOUD VOETPADEN EN
REINIGEN STRAATKOLKEN

NIEUWE LOGO’S

Deze zomer gaan er opnieuw themakampen door
in gemeenteschool De Zonnebloem, zowel voor
kleuters als voor kinderen uit het lager onderwijs.

De gemeente staat in voor herstellingen aan de
voetpaden of aanleg van nieuwe voetpaden.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij
voor volgende kampen:
- 02/07 tot 06/07 en 23/07 tot 27/07
- 30/07 tot 03/08 en 13/08 tot 17/08

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de stoep voor zijn of haar huis. Dit geldt
ook voor onbebouwde terreinen. Wees hoffelijk
en zorg in elk seizoen voor het nodige onderhoud.
Verwijder onkruid en wilde begroeiing. Snoei je
planten en bomen tijdig, zo hinderen ze niemand
en blijven alle verkeerborden en -lichten duidelijk
zichtbaar.
Het is altijd belangrijk om de bladeren samen te
harken. Na een regenbui vormen deze een gladde
laag en zijn ze gevaarlijk voor voetgangers. Zorg
er ook voor dat je bij vriesweer geen water giet of
laat lopen op openbaar domein. Een glad voetpad
is gevaarlijk voor voorbijgangers.

Alle detailinfo en inschrijvingen vindt u via
www.ardooie.be/inschrijvingen.

WAT TE DOEN?
Een overzicht van alle gemeentelijke
zomeractiviteiten voor
kinderen vindt u in de
uitneembare brochure
‘18
‘Wat te doen?’ van de
zomervakantie
vorige editie van het
gemeentelijke Infoblad.

De straatkolken “rioolputjes” worden tweemaal
gereinigd door een externe firma. Het is belangrijk
dat straatkolken goed functioneren. Niet goed
functionerende straatkolken kunnen wateroverlast
veroorzaken.
Het is dus ten strengste verboden om afval (o.a.
frituurvet, afvalolie, verfresten, verfreinigingsmiddelen) in de straatkolken te deponeren.

ONDERHOUDSWERKEN
Volgende onderhoudswerken worden vóór het
bouwverlof (half juli) nog afgerond:
- Motestraat (parking)
- Groenboomgaardstraat + verbindingsweg
Groenboomgaardstraat-bufferbekken
- Eekhoutstraat: frezen, deksels verhogen
en asfalteren
- Koker Izegemsestraat: herstellen

THEMAKAMPEN

U kan de brochure
ook downloaden:
www.ardooie.be

Wat
te

do
?
en

Op de bestaande beplanting wordt oenosan
gebruikt, een biologisch product dat de plantengroei stimuleert zodanig dat het onkruid de strijd
verliest tegen de bestaande planten.
Op plaatsen met een overwoekering van heermoes
(kattenstaarten) is de grond in de winter behandeld met kalk, een hogere pH helpt deze plant te
bestrijden.

OPENBARE WERKEN

Speelplein
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NIEUW INSCHRIJVINGSFORMULIER
SPEELPLEINWERKING ’T RAVOTTERKE

NIEUW SPEELTOESTEL POERBUSSTRAAT

De zomervakantie komt er aan en dat wil zeggen:
startschot van speelpleinwerking ‘t Ravotterke!
Door de aankoop van een nieuw inschrijvingsprogramma en de nieuwe privacywetgeving, hebben
we van alle kinderen een nieuw inschrijvingsformulier nodig.
We vragen om het inschrijvingsformulier zo veel
mogelijk vooraf in te vullen. Zo zult u zeker niet
moeten wachten bij de inschrijvingstafel.
U kunt het formulier downloaden via
www.ardooie.be/speelplein en mailen naar
jeugddienst@ardooie.be
of
ingevuld meebrengen, de eerste dag dat uw
kinderen naar de speelpleinwerking komen.

In april werd een nieuw speeltoestel geplaatst. Op
de groenzone langs de Poerbusstraat vind je een
nieuwe klimstructuur in robiniahout. Het toestel
is ideaal voor kinderen tussen 4 en 9 jaar. Veel
speelplezier!
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CULTUUR
BIBLIOTHEEK
LUISTERCD’S IN DE ARDOOISE BIBLIOTHEEK
Leden van de bibliotheek kunnen kosteloos luistercd’s ontlenen in de Ardooise bibliotheek. Ideaal
om te beluisteren tijdens een lange autorit deze
zomervakantie! Deze cd’s kunnen ook beluisterd
worden door mensen met een leesbeperking.
EEN GREEP UIT HET AANBOD
80 jeugd-cd’s en 80 volwassenen-cd’s:
IQ140

JEUGD
Age 14

Kikker om te kussen

INSCHRIJVINGEN KUNSTACADEMIE
ART’IZ • S
‘18 1

War horse

Protpark

Inschrijven kan:
- dinsdag 26 juni van 17u tot 19u: Kaaistraat 80
- op de Happening Art’Iz in Izegem:
woensdag 27 juni tussen 13u en 19u
- via de site
- eerste lesdagen september bij de leerkrachten
Kunstacademie filiaal Ardooie, Kaaistraat 80
www.artiz-izegem.be

HOE VRAAG JE EEN STUDIETOELAGE
AAN?
Vijftig tinten

Onschuldig

VOLWASSENEN
Onrustig hart

Min 1

Getuigenissen

Zij en ik

- ofwel online indienen: www.studietoelagen.be
(klik op ‘online diensten’) met een federaal
token of met je elektronische identiteitskaart en
kaartlezer.
- ofwel per post opsturen (poststempel geldt
als bewijs) naar de afdeling Studietoelagen,
Hendrik Conciencegebouw, Koning Albert II-laan
15, 1210 Brussel. Je kan de aanvraagformulieren downloaden op www.studietoelagen.be of
afhalen op de Sociale Dienst.
Je kan een aanvraag doen (bij voorkeur aangetekend versturen) voor het academiejaar 20182019 vanaf 1 augustus 2018.
Om in aanmerking te komen, moet je je aanvraag uiterlijk 1 juni 2019 verzenden. Na deze
datum kan je geen aanvraag meer indienen voor
het academiejaar 2018-2019!
www.studietoelagen.be
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Onze gemeente heeft er een pareltje bij. Op zondag 1 juli opent het
langverwachte nieuwe OC De Tassche haar deuren.

Is Muziek nog die saaie notenleer?
Neen hoor! Die tijden zijn voorbij!
In de lessen ervaar je alles in de praktijk. Je zingt,
beweegt, klapt en speelt op instrumenten!
Woord? Dat is spreken en spelen!
Klanken, woorden, zinnen, versjes, dialoogjes en
toneeltjes! We keren ze binnenste buiten en onderste boven! Je leert ook spreken voor een publiek en
een verzorgde taal hanteren.

Schat van de duikelende dakhazen

OPENING NIEUW ONTMOETINGSCENTRUM DE TASSCHE

De inschrijvingen zijn begonnen
bij Art’Iz, kunstacademie regio
Izegem, filiaal Ardooie. Wees er
tijdig bij en laat je kind genieten
van muziek en/of woord!

Voor de opening voorziet het gemeentebestuur een stijlvolle receptie,
in nauwe samenwerking met Feestcomité De Tassche
en de lokale middenstand.
Alle geïnteresseerden zijn uitgenodigd om
de nieuwe zaal te bezichtigen op 1 juli van 10u tot 12u.

TASSCHEKERMIS
2018
Het Feestcomité De Tassche wil met
de start van het nieuwe ontmoetingscentrum Tasschekermis op 3, 4
en 5 augustus nieuw leven inblazen.
In samenwerking met het gemeentebestuur wordt ook gezorgd voor
verschillende
kermisattracties
(autoscooters, visspel, rups, schietkraam, draaimolen,…)

PROGRAMMA

VRIJDAG 3 AUGUSTUS
33ste Jogging van De Tassche
Inschrijving verplicht (vanaf 16u45)
ZATERDAG 4 AUGUSTUS
14u-17u: rondrit oldtimers
meeting aan OC De Tassche

met

17u30: H. Mis in het OC met daarna
zegening van de voertuigen
19u30: Eetfestijn met daarna gratis
drank en muziek (kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden en kranten- en kruidenierszaak Martine)
ZONDAG 5 AUGUSTUS
Terras OC De Tassche open ter gelegenheid van de kermis vanaf 14u.

FOTO’s OC DE TASSCHE

Alle praktische info, technische fiche,
prijzen en huurvoorwaarden
vindt u via www.ardooie.be
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DE WATERBEK
De provincie West-Vlaanderen
heeft een waterbufferbekken
aangelegd in Ardooie, tussen
de Berlingmolenstraat,
Groenboomgaardstraat en
Eekhoutstraat. Door deze functionele
werken werd een idyllische groenzone
gecreëerd. Met een knuppelpad, heuvels, vijver en beekjes is het een mooie
locatie om te wandelen
en even tot rust te komen.
Het gemeentebestuur heeft de groenzone, op
wandelafstand van het centrum, opgewaardeerd
en omgedoopt tot ‘De Waterbek’. Er is een schapenweide, speelzone, picknickruimte, looppiste en
vogelkijkhut.
Ook de ontsluiting werd aangepakt. De toegangswegel via de Groenboomgaardstraat werd verhard.
Daarnaast werd een parking voorzien, toegankelijk
via de Groenboomgaardstraat. Tijdens de festiviteiten op 20 juli 2018 wordt deze toegang uitzonderlijk afgesloten.

OPENING DE WATERBEK:
VRIJDAG 20 JULI 2018
Op vrijdag 20 juli wordt ‘De Waterbek’ officieel
geopend. Het sfeervolle kader leent zich perfect
voor een muzikaal familie evenement. Met onder
meer K3, Radio Guga en Dennis Cartier zijn de verwachtingen alvast hooggespannen.
Helemaal gratis, de perfecte manier om het verlof
in te vliegen!
K3 (19u30)
K3 is een leuke meidengroep met blije, enthousiaste en pakkende
liedjes! Hanne, Marthe
en Klaasje zijn elkaars
beste vriendinnen en
maken allerlei grappige
en knotsgekke avonturen mee. Naast muziek,
houden de meisjes
zich ook bezig met het
maken van musicals,
televisieprogramma’s
en bioscoopfilms rond hun liedjes en boeiende
leven!

Dennis Cartier (22u30)
100 % made in Ardooie.
Dennis is hot. Van Spanje
tot Bulgarije, van laundry day tot tomorrowland. Zijn eigen sound
doorspekt met afro en
latin invloeden bezorgt
je een unieke ervaring.
Laat het je ondergaan
en dans, beweeg en
geniet!
Foto: Ben Wylin

Kinderzones
Diverse springkastelen, ballenbad, klim en klauterparcours, schminkstand, gekke fietsen, reuze-gezelschapspelen, circustechnieken en zoveel meer!
Animatie (doorlopend)

De optredens worden
aangevuld met verschillende straattheateracts. Soms ludiek, soms
muzikaal, maar altijd
onverwacht!
Daarnaast zijn er doorlopende kinderanimaties en foodtrucks.

Mobiliteit
Foto Les Figurettes Fénoménales
• Kom met de fiets naar De Waterbek!
Er is een uitgebreide en kwalitatieve FIETSENSTALLING aan de ingang via de Berlingmolenstraat 30.
• Te voet? Toegang via de Berlingmolenstraat 30 en Eekhoutstraat 11 (woonzorgcentrum Hardoy).
• Met de auto? Volg de parkeerroute vanuit de Stationsstraat richting Melkerijstraat.
P1 - De Ark, Melkerijstraat 2A (900 m) // P2 - Melkerijstraat 23 (600m)
P3 - Berlingmolenstraat 59 (200m)
// P4 - Stationsstraat 98 (200m)
Uit veiligheidsoverwegingen wordt de Groenboomgaardstraat van 17u tot 00u afgesloten
voor alle weggebruikers (zowel auto’s, fietsers, voetgangers, …).

Foto K3: ©Studio 100

Radio Guga (21u)
Radio Guga is de straffe festivalband rond
maestroloog
Guga
Baul.
Guga is een begenadigd stemmenimitator
en weet uit die gave
al langer charmante comedy te puren.
Geruggensteund door
een fantastische liveband trekt Guga nu
volledig de muzikale

kaart.
Het concept dat Radio Guga neerzet, houdt het
midden tussen een coverband en een tribute-band.
Verwacht je aan een straffe live festivalband, maar
uiteraard mét zangimitatie én de nodige humor.
Foto: Luc Lambert

Foto Radio Guga: Pieter Verhaeghe

Infostand
Hier vind je gratis oordopjes, een luiertafel en verdwaalpunt voor verloren gelopen kinderen.
Laat je lichaamslengte meten aan de
ingang. Kleiner dan 1m40? Dan krijg je
een bandje om vooraan te staan tijdens
het optreden van K3.
Duurzaam
We willen de natuurlijke schoonheid van
De Waterbek zo veel mogelijk behouden.
En daarom rekenen we op jou! Gooi je
afval in de vuilnisbak en je sigarettenpeuk in de peukenemmers. Wie 20 lege
bekers inzamelt, krijgt 1 gratis jeton aan
de infostand of bonnenstand. Een kleine
moeite voor jou,
maar een grote impact voor De Waterbek.
Bedankt op voorhand!
Vrijwilligers bedankt!
Dit evenement zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van vele helpende handen. Bedankt aan alle verenigingen en vrijwilligers voor jullie inzet. Dankzij jullie steun wordt dit ongetwijfeld een topavond!
Tobias Callewaert - 051 74 40 40 - cultuur@ardooie.be
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SPORT

BINCK BANK TOUR

DONDERDAG 16 AUGUSTUS

De BinckBank Tour trekt ook in 2018 weer dwars
door Nederland en België. De enige UCI WorldTour
wielerronde in de Lage Landen gaat op maandag
13 augustus in Nederland van start in Heerenveen.
Op zondag 19 augustus kennen we in het Belgische
Geraardsbergen de opvolger van Tom Dumoulin.
De gemeente Ardooie heeft zich voor de 11de maal
geëngageerd om mee te stappen in dit topsportevenement. Alle WorldTour ploegen doen mee aan
dit evenement. De nieuwe hoofdsponsor heeft
zich voor vijf jaar als naamgever aan het topsportevenement verbonden. Het betekent dat ook in
de komende jaren ’s werelds beste wielrenners in
Nederland en België te bewonderen zijn.
De wielerronde is in 13 jaar tijd uitgegroeid tot één
van de grootste terugkerende sportevenementen
in België en Nederland.

Het parcours staat ook nu weer helemaal in het
teken van de filosofie van Golazo: een perfecte rittenwedstrijd aanbieden voor de echte “klassieke”
renner. Vele honderdduizenden wielerliefhebbers
staan jaarlijks langs het parcours. Onder de etappe- en eindwinnaars vinden we tal van ronkende
namen als Tom Boonen, Mark Cavendisch, André
Greipel, Peter Sagan en Niki Terpstra.
Op donderdag 16 augustus vindt de klassieker,
Blankenberge-Ardooie plaats. Vorig jaar was
wereldkampioen Peter Sagan er de winnaar. Voor
de elfde maal wordt een VIP-arrangement georganiseerd in en rond de evenementenhal de Ark.
Dit VIP-gebeuren in evenementenhal De Ark start
om 12u met een uitgebreide receptie, gevolgd
door een feestelijk buffet en dessert.
Vanaf 13u gaat het VIP-tourcafé open met uitgebreide eet- en drankgelegenheid. Kaarten hiervoor
kunnen op het gemeentehuis aangekocht worden
bij Charlotte Vanhecke.
Charlotte Vanhecke
051 74 03 54 - td@ardooie.be

SPORTKAMPEN
02-06/07 Omni-sportkamp

3de kl-6de lj
VOLZET

09-13/07 Omni-sportkamp

3de kl-6de lj
VOLZET

09-13/07 Tiener sportkamp 1ste-3de middelbaar
20-24/08

Bal sportkamp

1ste-6de lj
VOLZET

20-24/08

Danskamp

1ste-6 de lj
VOLZET

27-31/08

Specialisatie

1ste-6de lj

Alle info sportkampen,
zie brochure ‘Wat Te Doen?’

SUMMER DANCE
Op 24 augustus, laatste dag van het dans sportkamp, is er een treffen onder de 10 gemeenten
van het Regionaal Sportoverleg intergemeentelijke verenigingen (RSO-iv). In de voormiddag zijn
er workshops en op het einde van de dag brengt
iedere gemeente zijn eigen nummer op de planken
onder het oog van een vakjury. Welke gemeente
gaat met de trofee aan de haal?

SEPTEMBER,
MAAND VAN DE SPORTCLUB
Tijdens deze maand kunnen de sportclubs hun club
speciaal in de kijker stellen. Vooral bij de opstart
van een nieuw sportseizoen
Via de sportdienst kunnen ze deelnemen aan dit
initiatief. Er wordt een globale folder opgemaakt
met overzicht waar men terecht kan voor het
beoefenen van de diverse sporten op de gemeente. Iedere geïnteresseerde club kan zich inschrijven
tot deelname. Daar in de meeste gevallen een
nieuw sportseizoen aanvangt, is dit de ideale gelegenheid om je “sportwaar“ uit te stallen!
De week van de sportclub loopt over de volledige
maand september.

VLAAMSE VELDLOOPNAMIDDAG
26 SEPTEMBER
De leerlingen van het lager en het middelbaar
onderwijs komen aan de start van de jaarlijkse Vlaamse Veldloopnamiddag op woensdag 26
september. Er wordt gelopen in diverse reeksen
volgens de leeftijd. Tevens komen de leerkrachten
aan de start en geven zo het goede voorbeeld.
Alles gaat door op het Volksplein.

Summerdance gaat dit jaar door in het sportcomplex van Pittem.
De ouders van de kinderen worden uitgenodigd
het optreden van hun kind bij te wonen.

OPSTART LESSENREEKSEN
Dansschool Starlight
De data van de opstart van de lessen en de planning voor volgend dansseizoen kun je terugvinden
op de website: www.dansschoolstarlight.be
BC Arkobad
Alle info i.v.m. de opstart en het programma
via www.bcarkobad.be
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Sportdienst: Sporthal De Ark
Melkerijstraat 2A, Ardooie - 051 57 50 20
sportdienst@ardooie.be
Sluitingsperiode sporthal: 16 juli tot 5 augustus
13

VEILIGHEID

WELZIJN

ZOMERSE BRANDWEERINTERVENTIES

Foto wespennestverdelging

Wespen
Het wespenseizoen is opnieuw volop van start
gegaan. Hoewel deze beestjes je heel wat last kunnen bezorgen, zijn ze toch heel erg nuttig. Wespen
spelen immers een belangrijke rol in de natuur en
fungeren als insectenbestrijder. Zo kan één wespennest instaan voor het opkuisen van duizenden
muggen in slechts enkele uren tijd. Een wespennest hoef je dus niet per se te verwijderen.
Zit het wespennest toch op een hinderende plaats,
dan kan je het laten vernietigen door de brandweer.

HEB JE GENOTEN VAN DE NATUUR?

Hiervoor kan je bellen naar 051 80 60 00. Let op,
het verwijderen van een wespennest is niet gratis.
Na de verdelging ontvang je een factuur van €40
excl btw (= €48,40 incl btw). Indien de brandweer
een tweede of volgende maal moet langskomen
voor hetzelfde nest in hetzelfde kalenderjaar, is dit
gratis.
Nesten van hommels en bijen daarentegen mag de
brandweer niet verwijderen. Hiervoor verwijzen
we je graag door naar een imker in jouw buurt.
Indien de brandweer voor de vernietiging van een
wespennest ter plaatse komt en vaststelt dat het
niet om wespen, maar om hommels en bijen gaat,
zal er geen actie worden ondernomen en zal er bijgevolg geen factuur opgemaakt worden.
Meer info over deze en andere insecten
vind je op www.natuurpunt.be.
Watervoorraden
De brandweer vult geen watervoorraden aan zoals
zwembaden, regenputten enzoverder.
Algemeen
Voor dringende oproepen, bel 112
Voor niet-dringende interventies, bel 051 80 60 00

DE TAALBRUG
Samen werk maken van een sterke integratie
Nadja, een 39-jarige Poolse arbeidsmigrante,
woont hier met haar 2 dochtertjes. Nederlands
leren gaat moeizaam; naast werk en gezin rest
haar weinig tijd voor taallessen. Ze raakt er geen
wijs meer uit: de papiermolen, de schoolwerking,
afval sorteren,... De gewoonste dingen zijn voor
haar één kluwen van onduidelijke afspraken &
regels. Door de taalkloof begrijpt ze niet alles even
goed en heeft ze bovendien weinig contacten.
Nadja is niet
alleen. In “De
Taalbrug” slaan
Ardooise vrijwilligers de brug
tussen
onze
gemeente en de
nieuwkomers
om zo hun integratie te bevorderen. Iedereen wint immers bij
een vlotte en sterke integratie. Zo ondersteunt de
Taalbrug ongeveer 25 personen.
Wat doet de Taalbrug?
- praattafels (Nederlands oefenen)
- buddy’s (langdurige begeleiding)
- taaloefeningen met kinderen
- algemene vorming (vb. uitleg brandweer, deelname zwerfvuilactie, verkeersles, …)
Voor wie?
Elke anderstalige nieuwkomer
in Ardooie die
Nederlands wil
oefenen en werk
wil maken van
zijn/haar integratie.
Waar en wanneer?
27 juni + 11 juli + 12 & 26 september
telkens van 18u30 tot 20u30
OCMW Ardooie, Marktplein 1, Ardooie

P
OP ZOEK NAAR PLEEGGEZINNEN
Voorstelling Pleegzorg West-Vlanderen
Veel kinderen wonen bij hun mama en hun papa,
anderen wonen bij één van de twee. Sommigen
wonen een tijdje in een ander gezin, een pleeggezin. Zij zorgen voor hen wanneer dat voor de ouders
(even) niet lukt. Pleegzorg bestaat in heel veel verschillende vormen. Sommigen wonen zeven dagen
in de week bij hun pleeggezin, anderen af en toe
een weekend of tijdens de vakantie. Dat hangt af
van wat het beste is voor het pleegkind, pleegjongere of pleeggast.
Wist jij dat er 7 pleeggezinnen wonen in Ardooie?
7 keer een onmisbaar engagement. Toch wachten
in onze provincie nog heel wat kwetsbare kinderen
en jongeren en ook volwassenen met een beperking op een gezin. Pleegzorg West-Vlaanderen is
constant op zoek naar nieuwe kandidaat-pleeggezinnen. Zij kunnen daar alle hulp gebruiken om
Pleegzorg mee bekend te maken.
Zelf pleeggezin of gastgezin worden?
Of je nu getrouwd, single, een nieuw samengesteld gezin, holebi of hetero bent, een fulltime of
parttime job. Iedereen met een hart voor kwetsbare kinderen of volwassenen en met respect voor
ouders die het moeilijk hebben, kan zich opgeven
als kandidaat-pleeggezin of gastgezin. Je volgt
een voorbereidingstraject en gaat op zoek naar
de vorm van pleegzorg die het beste past bij jouw
gezin.

Heb jij zin gekregen in pleegzorg?
Vraag een infopakket: info@pleegzorgwvl.be of
www.pleegzorgvlaanderen.be/west-vlaanderen

Je inzetten als vrijwilliger?
Iemand doorverwijzen? Vragen of ideeën?
Lefevere Brecht
051 74 03 80 - b.lefevere@ocmw-ardooie.be
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*terugkerende activiteit

0
Liep jij in je jeugdjaren school in één van de scholen
van Ardooie of Koolskamp...?
Ben je geboren in 1978, dus werd of word je 40 jaar
dit jaar...?
Dan zijn wij naar jouw op zoek! Benieuwd... en wil
je verder op de hoogte gehouden worden?
Mail dan je gegevens naar
geborenin1978@gmail.com dan kunnen wij
u toevoegen aan onze gastenlijst!
Foto: Eddy Huughe

Op zaterdag 2 juni vond de jaarlijkse verkeerswedstrijd, 49° editie, plaats in en rond de Albertzaal.
31 leerlingen van het 6° leerjaar van de Ardooise
lagere scholen namen deel.
Na het afleggen van een behendigheidsproef, theoretische en praktische proef werden 12 leerlingen
geselecteerd voor de finale.
Tijdens de finale dienden de leerlingen nogmaals
het verkeerspark; met fiets en go-cart, af te leggen
waarna de winnaar bekend kon gemaakt worden.
Wout Vergote van de gemeentelijke basisschool ‘De
Zonnebloem’ won de wedstrijd voor Devisschere
Lieselot en Cloet Jasper (beiden ook leerlingen van
‘De Zonnebloem’)
Alle deelnemers kregen een geschenkpakket; de
finalisten kregen hierbovenop nog een fietshelm
cadeau geschonken door de PZ Regio Tielt
De gemeentelijke basisschool ‘De Zonnebloem’
kreeg de wisselbeker voor de scholen.

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

De laureaat kreeg uit handen van de burgemeester
een fiets overhandigd op de receptie.
Dank aan de gemeente Ardooie en de PZ Regio
Tielt voor de steun en medewerking.

ONTVANGST NIEUWE INWONERS
Op zaterdag 16 juni werden onze nieuwe inwoners
uitgenodigd op het gemeentehuis. Ze werden er
ontvangen door het college van burgemeester en
schepenen. Na een welkomsttoespraak door de
burgemeester volgde een gezellige receptie en
kreeg iedereen een welkomstgeschenk.

JULI
ZO 01/07 • 10u-12u

Opening nieuw OC De Tassche
OC De Tassche
Roeselaarsestraat 157
Iedereen welkom!

ZO 01/07 • 11u30

BBQ Harmonie Koolskamp
OC ‘t Zonneke
KMM St. Cecilia Koolskamp

€ 18 - kind -12j € 12 - kind -6j € 6
secretaris@harmoniekoolskamp.be
0499 38 93 14
www.harmonie.harmoniekoolskamp.be

ZO 01/07 • Start 14u-15u

Hoevefietstocht:
Gezinsfietstocht van 25 km
met 5 stopplaatsen met BBQ
Luc Neyens - Sabine Lannoy
Hoeve, Wetveestraat 6
Landelijke Gilde Koolskamp
KVLV Koolskamp

€ 20 - kind t/m 12j € 10
t/m 3de kleuter: gratis
lgkoolskamp@gmail.com
0479 38 01 09
www.koolskamp.landelijkegilden.be

MA 02/07 • 20u

Kijken naar kunst

Marleen Lemeire
Roeselaarsestraat 41
Femma Ardooie

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

Di 03 + 10 + 17 + 24 + 31/07
19u30

Gezinsfietstocht en gezinsvriendelijke wandeltocht
langs landelijke wegen*
Vertrek: parking Albertzaal
Gezinsbond Ardooie

Foto Luc Lambert
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€ 2 - lid € 1 - kinderen gratis
desmet.bauwens@telenet.be
0479 44 02 02
www.gezinsbondardooie.be

WO 04 + 11 + 18 + 25/07
20u-21u

Fietsen is goed voor
de gezondheid*

Marktplein 1 ( bij de fontein)
Femma Ardooie
€ 1 - lid € 0,50
051 74 71 54

ZO 29/07 • vanaf 14u30

Tabakommegang
Vedettenparade:
Barbara Dex, Jo Vally,
Sandra Kim, Bart Kaëll

Wijk Sint-Antonius ‘t Veld
Bloemgatstraat
Feestcomité ‘t Veld

ZA 14/07 • 18u

Volledig programma, zie:
www.tabakommegang.be
gratis toegang

IBO ‘t Filoetje, Klaverstraat 8
Wijkcomité Heuvelhove

MA 30/07 t/m 13/08

Vive le Congé

€ 15 - kind -12j € 10
wijkcomite-heuvelhove@hotmail.
com
0494 23 47 03
https://heuvelhovekoolskamp.wixsite.com/heuvelhovekoolskamp

Pannasoccer

OC De Tassche
Stad Roeselare (cultuur)

gratis inkom
www.spelenmetdestad.roeselare.be

ZA 14/07 • 19u

N-VA 11 juli barbecue

Hoeve Poignie-Van Huylenbrouck
Sint- Maartensstraat 15
N-VA Ardooie - Koolskamp
€ 15
ignace.poignie@telenet.be

VR 20/07 • vanaf 18u

Familiefestival ‘De Waterbek’
18u: kinderanimatie
19u30: K3
21u: Radio Guga
22u30: Dennis Cartier
Bufferbekken ‘De Waterbek’
Berlingmolenstraat
Gemeentebestuur Ardooie
gratis inkom
051 74 40 40
www.ardooie.be

ZA 28/07 • 17u

Tabakommegang
Kermisvinkenzetting

Wijk Sint-Antonius ‘t Veld
Bloemgatstraat
Feestcomité ‘t Veld
Volledig programma, zie:
www.tabakommegang.be

AUGUSTUS
WO 01 + 08 + 15 + 22
+ 29/08• 20u-21u

Fietsen is goed voor
de gezondheid*

Marktplein 1 (bij de fontein)
Femma Ardooie
€ 1 - lid € 0,50
051 74 71 54

DO 02/08 • 17u-20u

Bloedgifte

OC ‘t Zonneke
Contactgroep Help ons helpen
en Rode Kruis
VR 03/08 • vanaf 16u45

Tassche Kermis:
33ste Jogging van De Tassche
Wijk De Tassche
Feestcomité De Tassche
Inschrijving verplicht

ZA 04/08 • vanaf 13u

Sterrenwacht Festival

Volkspark Eekhoutstraat

€ 10
www.sterrenwachtfestival.be
17
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ZA 04/08
vanaf 14u30 - 17u30 - 19u30

Tassche Kermis:
Rally oldtimers
Kerselaretreffen,
Heilige mis met autozegening,
Eetfestijn met muzikale
omlijsting
OC De Tassche

Feestcomité De Tassche

ZO 05/08 • vanaf 14u

Tassche Kermis:
Terras OC De Tassche is open
ter gelegenheid van de kermis.
OC De Tassche
Feestcomité De Tassche

DI 07 + 14 + 21 + 28/08
19u30

Gezinsfietstocht en gezinsvriendelijke wandeltocht
langs landelijke wegen*
Vertrek: parking Albertzaal
Gezinsbond Ardooie
€ 2 - lid € 1 - kinderen gratis
desmet.bauwens@telenet.be
0479 44 02 02
www.gezinsbondardooie.be

VR 10 + ZA 11 + ZO 12/08

55ste Wezefeesten
Wijk De Weze
Wezestraat 47
Wezecomité

WO 15/08 • 14u

SEPTEMBER

GC ‘t Hofland
Burgemeester Karlos Callens
en Groep 82

ZA 01/09 • vanaf 14u30

Seniorenfeest

Gratis toegang

DO 16/08

BinckBank Tour

Aankomst etappe Stationsstraat
td@ardooie.be
051 74 03 54
www.binckbanktour.com

ZO 19/08
vanaf 11u - 12u - 17u - 19u

Peloeze Fjèste:
zomerse bar met eetgelegenheid, kinderanimatie,
Goe Beezig, Replay, Steam!
Mgr. Roelenspark
Mgr. Roelensstraat 26
gratis inkom

ZO 19/08 • 12u

Gezinsbarbecue
CD&V Ardooie-Koolskamp
OC ‘t Zonneke
€ 16

DO 23 + 30/08 • 17u30-20u

Bloedgifte

GC ‘t Hofland
Contactgroep Help ons helpen
en Rode Kruis

davy.callewaert84@gmail.com
0473 11 00 25
Volledig programma, zie:
www.wezefeesten.be

VR 31/08 • 17u-21u

ZO 12/08 • 11u

tienerfuif voor tieners van 12-16
jaar onder toezicht van de medewerkers van Gezinsbond Ardooie
€ 10 - lid € 6
Sofie Demeyere: 0476 87 87 51
www.gezinsbondardooie.be

Eetfestijn met optreden
van 4 Beaufort
GC ‘t Hofland
Samana Ardooie

€ 16 - kind 4 tot 12j € 10
0486 91 40 98

10erparty

De Komeet
Gezinsbond Ardooie

41° stratenloop:
de 10 km van Koolskamp
Judozaal Koolskamp
Klaverstraat 8
Joggingclub Vrije Sporters
Koolskamp

Inschrijving verplicht
Deelnameprijs volgens categorie
dirk.popelier@scarlet.be
051 72 75 25
http://vskoolskamp.weebly.com

MA 10/09 • 14u

EHBO infonamiddag omtrent
EHBO i.s.m. De Loods
Albertzaal
Samana Ardooie
€ 4 - lid € 2
0486 91 40 98

DI 11/09 • 14u30

Voordracht ‘Jezus de Mens’
door Marc De Bie
GC ‘t Hofland
Vlaamse actieve senioren
Ardooie - Koolskamp

MA 17/09 + DI 18/09

Grofvuilophaling
milieu@ardooie.be
051 74 03 64

DO 27/09 • 14u

Crea- atelier:
Brei-, haak-, handwerk of
andere crea-bezigheden
Fabriekstraat 6
Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1
0486 34 64 74

DO 27/09 • 19u

Ma 03/09 • 19u30

€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com
0477 63 90 84

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie

VR 14/09 • 13u

Sint- Maartensveldstraat 2
Femma Ardooie

Dansen met Griet

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

DI 04/09 • starten 7u-15u

Ardooise weekdagtocht:
nazomerse wandeltocht,
afstand naar keuze

OC De Tassche
Spartastappers Ardooie vzw

€ 1,50
0475 47 27 23
https://www.spartastappers.be

VR 07 + ZA 08 + ZO 09/09

KWB Dorpsfeesten
VR 20u: Opening
met muzikale omlijsting
ZA 19u: Mosselfestijn
ZO vanaf 6u: Rommelmarkt
met tal van animatie

OC ‘t Zonneke, Ardooisestraat
KWB Koolskamp
ZA 08/09 • 14u30 - 17u30

Back to school-fuif

GVB De Boomgaard
Blekerijstraat 5
Ouderraad GVB De Boomgaard
€3
brecht.delaere@arkorum.be
www.gvbdeboomgaard.be
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103de Kampioenschap van
Vlaanderen
Koolskamp-centrum
Feest- en sportcomité
Koolskamp vzw

gratis toegang
www.kampioenschapvanvlaanderen.be

ZA 15 + 22/09 • 9u-11u

Proefles kleuterturnen:
09u-10u: 3de kleuterklas
10u-11u: 1ste en 2de kleuterklas (tot eind 05/19, niet
tijdens vakanties)
Sporthal De Ark
Gezinsbond Ardooie

€ 100 - lid € 70
veerle.goethals@telenet.be
051 69 38 59
www.gezinsbondardooie.be

ZA 15 + 22/09 • 11u-12u

Proefles balsporten
(tot eind 05/19, niet tijdens
vakanties)
Sporthal De Ark
Gezinsbond Ardooie

€ 100 - lid € 70
veerle.goethals@telenet.be
051 69 38 59
www.gezinsbondardooie.be

Crea- atelier:
Brei- haak- handwerk of
andere crea-bezigheden
€ 5 - lid € 1
0479 60 40 67

ZO 30/09 • 11u

Aperitiefconcert

OC ‘t Zonneke
KMM Sint-Cecilia Koolskamp

€5
0499 38 93 14
http://harmonie.harmoniekoolskamp.be

ZO 30/09 • 13u-16u

Tweedehandsbeurs:
baby- en kinderkleding tot
16 jaar, speelgoed, boeken,
baby-artikelen…
GC ‘t Hofland
Gezinsbond Ardooie

gratis toegang
lindsayvandeweiele@live.be
www.gezinsbondardooie.be

JOUW ACTIVITEIT
IN DEZE KALENDER?
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…
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
(oktober/november/december)
van het gemeentelijk Infoblad,
moeten alle activiteiten voor
1 september 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.

MEER INFO:
dienst cultuur
cultuur@ardooie.be
051 74 40 40
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PUBLICATIES GEMEENTELIJK INFOBLAD, EDITIE OKTOBER ‘18 (oktober/november/december):
• ARTIKELS mailen naar infoblad@ardooie.be vóór 1 september 2018
• ACTIVITEITEN IN DE UIT-KALENDER - Enkel voor verenigingen.
Ingeven via www.uitdatabank.be vóór 1 september 2018
MEER INFO: dienst cultuur - cultuur@ardooie.be - 051 74 40 40

