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BURGERZAKEN
WWW.ARDOOIE.BE
VANAF 1 OKTOBER IN HET NIEUW!

Digitaal loket
We hebben massaal ingezet op gebruiksgemak.
Daarom is er een Digitaal loket zodat inwoners
makkelijk thuis documenten kunnen aanvragen.
Het Digitaal loket wordt tegen begin november
verder uitgebreid, zodat volgende documenten
volautomatisch afgeleverd kunnen worden:

De voorbije maanden werd er, samen met onze
websitebouwer EFORUM uit Zottegem, hard
gewerkt aan een nieuwe website voor de gemeente Ardooie. Het resultaat is een website met een
frisse, moderne look.
100% responsive
Een volledige make-over was na al die jaren nodig.
De website moest niet alleen moderner worden,
hij moest ook 100% responsive zijn. En dat is
gelukt! Desktop, tablet of smartphone, onze website blijft overzichtelijk en past zich automatisch
aan uw toestel aan.
Slimme zoekfunctie
Op de nieuwe homepagina staat een sterke zoekfunctie centraal. U vindt dus onmiddellijk wat u
zoekt, dankzij deze slimme zoekfunctie.
Snel naar de juiste plek
Wat de bezoeker het meest bezoekt zal automatisch worden weergegeven in de “meest bezocht”
lijst. Eveneens staan de openingsuren centraal
weergegeven zodat de bezoeker deze snel kan
terugvinden.
Ook kan men sneller het meldpunt terugvinden op
de homepagina. Hier kan men online iets melden
aan de gemeentediensten. Hier kan men dan eventuele extra documenten of foto’s mee verzenden
en kan men via een kaart gemakkelijker een locatie
aanduiden.
Wil men het laatste gemeentelijke nieuws bekijken
of een uitstap plannen in Ardooie dan kan men
deze bovenaan de homepagina terugvinden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uittreksel historiek burgerlijke staat
Uittreksel bewijs van woonst
Uittreksel samenstelling van het gezin
Uittreksel levensbewijs
Uittreksel nationaliteitsbewijs
(enkel voor Belgen)
Uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister met info wettelijke samenwoonst
Getuigschrift van woonst voor huwelijk
Getuigschrift van woonst met historiek alle
adressen
Uittreksel uit het strafregister model 1 (art. 595
en 596.1)

Naast de attesten en uittreksels bevolking, burgerlijke stand en strafregister geeft het e-loket tevens
de mogelijkheid aan de burger om verschillende
aanvragen in te dienen zoals een aanvraag adreswijziging, een aanvraag wettelijk samenwonen…
zodat de ambtenaar de procedure kan opstarten.
Hou onze website dus zeker in de gaten!
Feedback
Wilt u de gemeente laten weten wat u van de
nieuwe website vindt? Of heeft u een vraag over
de nieuwe site? Dan kunt u contact opnemen via
webmaster@ardooie.be

NIEUWE WAGEN BIJ HET OCMW

VOORNAAMSWIJZIGING

In 2017 werden 20.769 maaltijden bediend aan de
inwoners van Ardooie-Koolskamp.
Eén van de wagens die in 2007 werd aangekocht,
was dringend aan vernieuwing toe.
Het OCMW is milieubewust en kocht daarom een
CNG wagen aan voor het bedelen van de maaltijden.

Sinds 1 augustus 2018 moet een aanvraag tot
voornaamswijziging ingediend worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand en niet meer bij de
minister van Justitie.

OPENING 2 APPARTEMENTEN VOOR
LOI (LOKAAL OPVANG INITITIATIEF)

Wat moet je meebrengen?
• Je identiteitskaart
• Je geboorteakte
(indien niet beschikbaar binnen België)
• De schriftelijke aanvraag tot voornaamswijziging (modelformulier beschikbaar op de dienst
burgerlijke stand).
• Uittreksel uit het strafregister model 1

Het OCMW liet de woning in de Mgr. Roelensstraat 12 afbreken om er 2 appartementen te bouwen.
In de loop van oktober zullen deze officieel geopend worden.
Per appartement kunnen er 2 personen of een
gezin met 1 kind wonen.
In deze appartementen zullen vluchtelingen verblijven zolang hun asielprocedure loopt.

BLOEMSTUKKEN BEGRAAFPLAATS

GRATIS IN ARDOOIE
bs@ardooie.be - 051 74 03 55
https://justitie.belgium.be/nl

NIEUWE SCHOOLDIRECTEUR
GBS DE ZONNEBLOEM
Vanaf 1 oktober 2018
wordt dhr. Jan De Decker
aangesteld als directeur
van de gemeentelijke
basisschool De Zonnebloem.
Foto: Martine Lambert

Alle bloemstukken en bloemen op de begraafplaats
van Ardooie en Koolskamp worden vanaf maandag
3 december weggenomen.
Personen die hun eigen bloemstukken willen afhalen, gelieve dit te doen vóór 3 december.
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Hoe verloopt de procedure?
Een voornaamsverandering moet je schriftelijk
aanvragen bij de dienst burgerlijke stand van je
woonplaats. Vervolgens heeft de burgerlijke stand
vanaf de datum van aanvraag drie maanden tijd
om een beslissing te nemen. De aangevraagde
voorna(a)m(en) mag (mogen) niet tot verwarring
leiden en uzelf noch een ander schaden.
Indien de beslissing positief is, wordt deze overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand
en wordt er een melding gemaakt op elke akte
die op jou betrekking heeft. Nadien zal je ook een
uitnodiging krijgen om je oude identiteitskaart te
vervangen.

Hij volgt hierbij dhr. Luc Werbrouck op die vanaf 1
oktober 2018 op pensioen gaat.
Jan is er reeds enkele maanden werkzaam als
waarnemend directeur.
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PROVINCIE- EN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN ZONDAG 14 OKTOBER 2018

Op zondag 14 oktober 2018 vinden de verkiezingen
plaats van de gemeente- en provincieraden. De
stembureaus zullen ingericht worden in evenementenhal De Ark (Melkerijstraat 2/A, Ardooie) en
zullen geopend zijn van 8u tot 13u. U begeeft zich
op de verkiezingsdag met uw oproepingskaart en
identiteitskaart naar het stembureau dat vermeld
staat op uw oproepingskaart.
Naar aanleiding van deze verkiezingen zal het
gemeentehuis, dienst bevolking, open zijn voor het
kiespubliek van 9u tot 12u en dit voor het afhalen
van duplicaten van stembrieven, de afgifte van
volmachtformulieren, schuldvorderingverklaringen
in verband met reiskosten en voor alle inlichtingen
betreffende de verkiezingen.

Stemmen bij volmacht
In bepaalde omstandigheden kan u als kiezer niet
zelf naar het stemlokaal gaan om te stemmen. U
moet in dat geval een andere kiezer in uw naam
laten stemmen door hem een volmacht te geven.
U bent de volmachtgever, hij is de volmachtkrijger.
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U heeft twee documenten nodig
om een volmacht te geven:
• Het volmachtformulier A95 (terug te vinden op
de website www.vlaanderenkiest.be of bij de
dienst Bevolking in het gemeentehuis)
• Een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het
stemlokaal kan gaan. Welk attest hangt af van
de reden waarom u een volmacht geeft.

U kan een volmacht geven
in de volgende gevallen:
• U bent omwille van medische redenen niet in
staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan u ernaartoe brengen.
U voegt dan een medisch attest bij de volmacht.
Opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag dat
attest niet geven.
• U bent om beroeps- of dienstredenen in het
buitenland.
U voegt bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat u op 14 oktober
2018 om beroeps- of dienstredenen niet kan
gaan stemmen.
Ook de leden van uw gezin of uw gevolg die met
u in het buitenland verblijven, kunnen op basis
van dat attest een volmacht geven.
• U bent in België, maar u moet op de dag van de
verkiezingen werken.
U voegt dan bij de volmacht een attest van de
werkgever met de bevestiging dat u op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet
kan stemmen.
• U oefent het beroep van schipper, marktkramer
of kermisreiziger uit.
U voegt dan bij de volmacht een attest waaruit
de uitoefening van uw beroep blijkt.
Dat attest (formulier A96b) wordt afgegeven
door de burgemeester van de gemeente waar
u in het bevolkingsregister bent ingeschreven.
Ook de leden van uw gezin die met u samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.
• U verkeert ten gevolge van een rechterlijke
maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming.
U voegt dan bij de volmacht een attest van de
directie van de inrichting waar u zich bevindt.
• U kan niet naar het stembureau gaan om redenen in verband met uw geloofsovertuiging.
U voegt dan bij de volmacht een attest van de
religieuze overheid met de bevestiging dat u op
14 oktober 2018 onmogelijk naar het stembureau kan gaan.
• U bent student en kan om studieredenen niet
naar het stembureau gaan.
U voegt dan bij de volmacht een attest van de
directie van de instelling waar u studeert.
• U verblijft tijdelijk in het buitenland om andere
redenen dan hierboven vermeld.
U voegt dan bij de volmacht een attest van de
burgemeester of van zijn gevolmachtigde waarmee deze de onmogelijkheid om op 14 oktober

2018 naar het stembureau te gaan, vaststelt.
U vraagt dat attest (formulier A96a) aan bij de
dienst bevolking uiterlijk op 13 oktober 2018. Bij
uw aanvraag voegt u de nodige bewijsstukken.
Als u geen bewijsstukken kan voorleggen, moet
u op het formulier A96a een verklaring op erewoord ondertekenen.

Wat moet de volmachtkrijger doen?
Op de verkiezingsdag geeft de volmachtkrijger het
volmachtformulier en het attest af aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever
moet stemmen.
Hij moet aan de voorzitter ook nog volgende documenten voorleggen:
• zijn eigen identiteitskaart
• zijn eigen oproepingsbrief
• de oproepingsbrief van de volmachtgever

GELDIG STEMMEN OP VERKIEZINGSDAG

Wie voor het eerst mag stemmen, voelt misschien wat stress.
Het kan nooit kwaad om zich vooraf goed te informeren over hoe u geldig stemt.
Lijst- en voorkeurstemmen, hoe werkt het?
Er zijn een aantal mogelijkheden om geldig te stemmen:
EEN LIJSTSTEM
UITBRENGEN
Daarmee verklaart u zich
akkoord met de volledige lijst
en de volgorde
van de kandidaten.

EEN OF MEER VOORKEURSTEMMEN UITBRENGEN
Daarmee geeft u een stem
specifiek voor een of meer
kandidaten van dezelfde lijst.

EEN LIJSTSTEM ÉN EEN OF
MEER VOORKEURSTEMMEN
UITBRENGEN
In dat geval tellen alleen
uw voorkeurstemmen mee.

LET OP
een lijststem op twee
verschillende lijsten uitbrengen,
is ongeldig.

LET OP
voorkeurstemmen mag je niet
aan kandidaten van
verschillende lijsten geven.

LET OP
als je een lijststem uitbrengt,
dan mag je geen voorkeurstemmen aan kandidaten van een
andere lijst uitbrengen.

• Kleur het bolletje volledig rood zodat uw voorkeur duidelijk is.
• U kan ook blanco stemmen.
Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee bij de zetelverdeling.
LET OP
Uw stem is ongeldig als u teksten of merktekens aanbrengt op het stembiljet.
Wat als u zich vergist hebt?
Merkt u op uw stembiljet dat u niet de kandidaat of lijst naar wens hebt aangeduid? Geen paniek. U verlaat
het stemhokje en geeft uw stembiljet af aan de voorzitter van het stembureau. U zegt dat u zich vergist heeft
en dat u opnieuw wilt stemmen.

Afbeeldingen: Agentschap Binnenlands Bestuur, vlaanderenkiest.be
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MILIEU
SAMEN MAKEN WE JE ENERGIEREKENING LAGER EN GROENER

Ook dit jaar kan je opnieuw besparen op je energiefactuur. Schrijf je in voor de groepsaankoop 100%
groene stroom van de provincie West-Vlaanderen.
Voor de achtste keer wordt deze groepsaankoop
georganiseerd. Onze gemeente ondersteunt deze
campagne.
Inschrijven kan tot en met 5 februari 2019 via de
website www.samengaanwegroener.be (doorklikken op provincie West-Vlaanderen). Neem een
jaarlijkse afrekening voor elektriciteit en/of gas bij
de hand en schrijf je online in, of bel 0800 18 711.
Heb je geen toegang tot internet, dan helpt de
gemeente je graag verder. Vanaf december 2018
kan je op woensdagvoormiddag terecht van 9u tot
12u in het gemeentehuis.
Begin februari 2019 is er een veiling en kunnen de
energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna
krijg jij een voorstel op maat met een duidelijk zicht
op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al
dan niet te veranderen van energieleverancier.
Let op: als je hebt deelgenomen aan een vorige
groepsaankoop van de provincie ben je niet automatisch opnieuw ingeschreven. Schrijf je zeker
opnieuw in om een jaar lang te profiteren van lage
tarieven.
Contactgegevens gemeente en loket:
Woonloket, Polenplein 15, 8850 Ardooie
open op woensdagvoormiddag tussen 9u en 12u
Vragen: 0800 76 101 of
samengaanwegroener@west-vlaanderen.be

CULTUUR
STROOMVERSNELLERS

Het Vlaams Energieagentschap wil via de actie
“stroomversnellers” een lokale dynamiek creëren
rond duurzame energietrajecten.
De gemeente Ardooie heeft 2 projecten ingediend
die naast het duurzame aspect (energiebesparing)
ook een sociale of maatschappelijke meerwaarde
bieden: aanbrengen van LED-verlichting in de kleine sportzaal en het isoleren van 2 woningen in de
Walstraat.
Als er minstens 75 inwoners van Ardooie stemmen op 1 van beide projecten, krijgt de gemeente
€ 6.772,50 subsidie om het winnende project uit
te voeren.
Stemmen kan tot zondag 7 oktober
op www.stroomversneller.be.

VERKOOP MAZOUTTANK EN 20 TAFELS
Het gemeentebestuur van Ardooie verkoopt:

1) Een stookolietank Titan Eko, dubbelwandig,
1500 liter.
Conform milieuwetgeving. In zeer goede staat
2) Lot van 20 tafels
Indien interesse in één van deze producten kan
een bod gedaan worden vóór 20 oktober. Het bod
mag verstuurd worden per post (gemeentebestuur
Ardooie t.a.v. Charlotte Vanhecke, Polenplein 15,
8850 Ardooie) of via mail (td@ardooie.be) of mag
binnengebracht worden in het gemeentehuis.
Wenst u de materialen vooraf te bezichtigen?
Contacteer de technische dienst: 0495 58 35 41.
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ONGEDIERTEBESTRIJDING

SENIORENMATINEE

Waarom bruine ratten bestrijden?
De bruine rat (rioolrat) is een intelligent knaagdier. Een rat is geslachtsrijp na 5 weken en werpt
gemiddeld 7 tot 9 jongen. Hij richt aanzienlijke
schade aan: knaagschade aan kabels, overbrengen
van ziektes, vervuilen van voedselvoorraden,… Het
is dus belangrijk als je ze opmerkt om ze zo snel
mogelijk te bestrijden.

Maandag 8 oktober 2018 - 14u30 - ’t Hofland
Een echte aanrader voor wie jong van hart is!

Waar zit de bruine rat?
De bruine rat zit graag op een vochtige, beschutte
plaats waar voldoende voedsel en water aanwezig
is. Favoriete nestplaatsen zijn houtopslagplaatsen,
afvalhopen, riolen, stallen. Hij is vooral actief in de
schemerperiode: na zonsondergang en voor zonsopgang.
Hoe voorkomen?
Het is belangrijk er voor te zorgen dat ze zo weinig
mogelijk voedsel en beschutting vinden:
• Laat geen etensresten rondslingeren
• Bewaar voedselvoorraden in afgesloten verpakkingen
• Voeder ’s ochtends spaarzaam en neem het resterende voeder ’s avonds weg.
• Let op met gekookte etensresten op de composthoop, gebruik bij voorkeur een afgesloten
compostvat
• Ruim schuilmogelijkheden op: houtopslag, rommel, bouwpuin
• Dicht gaten en spleten in gebouwen
Hoe bestrijden?
1. Pas de preventietips toe: zorg dat ze geen voeder en een veilige schuilplaats vinden
2. Plaats klemmen of vangkooien langs de looppaden. Ratten zijn gewoontedieren die dezelfde
weg nemen.
3. Plaats giftig lokaas volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Zorg dat het niet bereikbaar is voor kinderen en huisdieren. Je kan het
in buizen plaatsen, in de handel zijn ook rattenbakken verkrijgbaar.
4. Verwijder oud en beschimmeld vergif en blijf
voldoende lokaas aanbieden zolang er opname
is.
Wie doet de rattenbestrijding?
De gemeente doet de rattenbestrijding langs de
waterlopen en in de gemeentelijke gebouwen.
Op privéterrein moet de bewoner instaan voor de
bestrijding van ongedierte.

The Vanco Brothers
Een stomende blues, een swingend rocknummer,
een streep folkmuziek, een overbekende popsong,
een nederlandstalige meezinger,... Steeds de betere klassiekers. Radio Nostalgie? Misschien wel,
maar dan live akoestisch gebracht.
Johan Vancoillie: zang en gitaar
Wim Vancoillie: gitaar
Animolly
“Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd”.
Animolly brengt band- en showparodie en
stand-up-comedy in de stijl van André van Duin.

VVK: € 4 - ADD: € 6 - Toegang vanaf 13u30
Info en kaarten:
cultuur@ardooie.be of 051 74 40 40

OPROEP CULTUURPRIJS
Kent u een persoon of een vereniging die een culturele prestatie van een hoog niveau of met een
uitzonderlijk karakter heeft bewerkstelligd? Dan
komt die in aanmerking voor de cultuurprijs van de
Culturele Raad!
De cultuurprijs wordt uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur. Om deel te
nemen als vereniging moet de zetel in Ardooie
gevestigd zijn, om deel te nemen als individu moet
de kandidaat in onze gemeente wonen. Het dagelijks bestuur van de Culturele Raad zal uit de ingediende kandidaturen de laureaat kiezen.
Graag de kandidaturen en motivatie
binnenbrengen vóór 1 december bij de cultuurdienst (’t Hofland) of via cultuur@ardooie.be.
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SINT-MAARTENSTOET
SINT-MAARTENSFEESTEN
www.sintmaartensstoet.be
Organisatie: Sint-Maartenscomité
m.m.v. het gemeentebestuur Ardooie

ZATERDAG 10 NOVEMBER:
38STE SINT-MAARTENSSTOET
KINDERNAMIDDAG - PROGRAMMA
In de tent op het Polenplein - aanvang om 13u30
• 13u30: verwelkoming door Mike de clown
• 13u45-14u: optreden trommelkorps
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Ardooie
• 14u-15u: bietenwedstrijd
Inrichting: Jeugdraad. Afgifte van de bieten.
Deelname voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
• 14u15: intrede van Sint-Maarten
• 14u45: De KetnetBand
Charlotte, Matthew, Maureen, Sien en Giovanni
reizen het hele jaar door het land om overal
een onvergetelijke, swingende en knettergekke
show te brengen. In hun nieuwe show gaan de
KetnetBand-vrienden samen met het publiek op
zoek naar een superheld. Zullen ze hem vinden?
En wie zou het zijn?
• 16u: signeersessie KetnetBand
• 16u: prijsuitreiking Bietenwedstrijd
• en verder: kinderschminkstanden, stoepkrijtenfestival (ook op straat), cadeautjes, …

VRIJDAG 9 NOVEMBER - 19DE
SINT-MAARTENSAVONDWANDELING
KAARTEN IN VOORVERKOOP VIA DE WEBSITE
• 18u-20u30: vertrek in de tent Polenplein
Een culinaire wandeling van ongeveer 8 km
doorheen landelijk en donker Ardooie. Verspreid
over verscheidene stopplaatsen wordt aan de
deelnemer een volledige maaltijd met bijhorende dranken aangeboden en zorgt plaatselijk
talent voor de nodige sfeer.
• 22u: optreden van Sax And The City
Foto: Luc Lambert
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INTERNATIONALE STRAATANIMATIE
IN DE OMGEVING VAN EN OP DE MARKT
vanaf 16u30: Unieke straattheateracts
van een uitzonderlijk niveau:
• Jumbo de Olifant (Nederland)
Deze levensgrote ondeugende pluche olifant
paradeert vrolijk door het publiek op zoek naar
plezier en avontuur. Zijn begeleiders hebben de
grootste moeite om deze drie meter hoge viervoeter in bedwang te houden. Hij vindt het leuk
om Jan en alleman te laten schrikken. Toch is hij
héél lief voor de kinderen.
Foto: KetnetBand

• Steamdream (Nederland)
Twee pioniers uit de victoriaanse tijd zijn in het
heden beland. Ze zijn op zoek naar hun tijdmachine die ergens boven Ardooie aan het zweven
is. Deze tijdmachine komt zichtbaar door massa’s vuur te absorberen. Wedden dat het warm
wordt op de markt?
• Paardjes (Nederland)
Deze volbloed schimmels zijn een streling voor
het oog. De twee overblijvende van een voorhistorisch paardenras vinden in de duisternis hun
geliefkoosde habitat. Kan jij ze aaien of doe je
ze steigeren?
• Marcel Cyclette
Marcel verplaatst zich met zijn bevreemdend
voertuig dat vol zit met fantasierijke snufjes.
Hij is een artiest, fantast pur sang die zich laat
inspireren door het publiek en het moment. Hij
rookt zowaar een ‘vuurpijp’ en danst op een
jazzy beat. Met u?
• Ampersandt
Pure straatanimatie, typetjes op zoek naar contact. Laat je niet bedotten.
• Field Marshal Haig’s Own Pipes & Drums
Aan de vooravond van het honderdjarig jubileum
van de wapenstilstand brengt deze Roeselaarse
band een krachtig eerbetoon.
• Straatanimatietent - Marktplein
Je kunt er terecht voor koude en warme dranken en voor vlugge hapjes. Je ziet de stoet van
op de eerste rij en hoort er dezelfde muziek als
in de hoofdtent.
• 19u30-20u30:
optreden van de Kempense zangeres Sabine
Sabine brengt met een ongekende virtuositeit
de alleroudste meezingers en de betere zingbare dansnummers. Ben je klaar voor het eerste
feestje van de avond?

START VAN DE 38STE SINT-MAARTENSSTOET
17u: in de Motestraat
De Ardooise belleman opent de stoet.
PARCOURS

Motestraat / Kortrijksestraat / Prinsendreef
Mgr. Roelensstraat / Marktplein / Stationsstraat
Cauwestraat / Boncquetstraat / Van Geluwestraat
Watervalstraat / Stationsstraat / Marktplein
’t Jaekensplein
Ontbinding stoet: ’t Jaekensplein
Onze-Lieve-Vrouwstraat / Brabantstraat
Choco- en koekenbedeling voor de kinderen,
op de markt, omgeving van het OCMW-Sociaal
Huis

Foto: Luc Lambert
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Foto: Luc Lambert

SINT-MAARTENSFEEST
VOLKSPARK
• 21u00: verbranding van Pietje Pek
door het Ardoois brandweerkorps
• 21u15: vuurwerkshow
TENT POLENPLEIN
• Vanaf 17u: muzikale omlijsting met Discovery
• 20u15: Gregory
• 21u40: Michael Lanzo
• 22u30: prijsuitreiking: de mooiste wagen,
de mooiste groep en de publieksprijs
• 22u45: De Romeo’s
• 23u30: DJ Bob
• 00u30: DJ Dennis Cartier

Alle activiteiten GRATIS toegang
Foto: Luc Lambert

PARKINGS

HERDENKING EERSTE WERELDOORLOG

• grote parking op de terreinen van
de firma OVA, Roeselaarsestraat-Sprietstraat
• grote parking evenementenhal / sporthal
De Ark, Melkerijstraat 2/A
• kleine parking nabij de Albertzaal,
Koning Albertstraat
• kleine parking aan het kerkhof, Pittemsestraat

Op zondag 11 november 2018 is het exact 100
jaar geleden dat er een einde kwam aan WO 1.
Die oorlog was tussen 1914 en 1918 allesbepalend
in onze gemeente. Het gemeentebestuur en de
Heemkundige Kring willen dit historisch drama dan
ook gepast herdenken.

HEEMKUNDIGE KRING
ARDOOIE-KOOLSKAMP - JAARBOEK 2018

OPROEP: ALLE VERENIGINGEN
OF GEÏNTERESSEERDEN
DIE WENSEN DEEL TE NEMEN AAN
DE SINT- MAARTENSSTOET
DIENEN ZICH UITERLIJK TEGEN
15 OKTOBER IN TE SCHRIJVEN:

De Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp stelt
haar veertiende jaarboek voor. In dit jaarboek
staan heel wat artikels over gebeurtenissen, verhalen, feiten die zich in Ardooie-Koolskamp in het
nabije of verre verleden hebben afgespeeld.
Onderwerpen die aan bod komen, zijn:
• 1918 Ardooie in Wereldoorlog I (Hendrik Viaene)
• Koolskampse kerkhofkapellen (Jan David)
• Het bevrijdingsoffensief van WOI (1918) (Walter
Cnudde)
• Koolskampse missionarissen na 1950 (Jan David)
• Het station van Ardooie-Koolskamp (Hendrik
Viaene-Luc Vanneste)

• via het inschrijvingsformulier:
www.sintmaartensstoet.be
• door een inschrijvingsformulier aan
te vragen en ingevuld terug te bezorgen aan het secretariaat van het
Sint-Maartenscomité:
Polenplein 29 bus 31, 8850 Ardooie
of info@sintmaartensstoet.be
INFORMATIEVERGADERING
De informatievergadering voor de deelnemers aan
de 38ste Sint-Maartensstoet wordt gehouden op
vrijdag 26 oktober om 19u30 in het gemeentehuis.
Alle verantwoordelijken zijn welkom voor de praktische afspraken.

Foto: GEDEV

Foto’s: Luc Vanneste

In Koolskamp wordt een tentoonstelling opgebouwd in de Sint-Martinuskerk. De tentoonstelling richt zich specifiek op de gebeurtenissen in
Koolskamp en is toegankelijk, aansluitend op de
misviering (om 9u), van +/- 10u tot 12u.
In de namiddag leggen we de klemtoon op Ardooie.
Er wordt tussen 14u en 19u een tentoonstelling
georganiseerd in de gebouwen van de voormalige
brouwerij Vandenbussche (Marktplein 7).
De tentoonstelling in Ardooie is na 11 november
nog toegankelijk op maandag 12, dinsdag 13 en
woensdag 14 november, telkens van 14u tot 17u.
DE TENTOONSTELLINGEN
ZIJN VRIJ TOEGANKELIJK
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Hebt u materiaal met een link tussen onze
gemeente en de gebeurtenissen van WO 1 en
bent u bereid om dit (éénmalig) ter beschikking
te stellen voor één van beide tentoonstellingen?
Aarzel dan niet om contact op
te nemen met de gemeentelijke cultuurdienst
via 051 74 40 40 of cultuur@ardooie.be.

Om 19u worden de klokken van de Sint-Martinuskerk geluid. De misviering (om 19u) krijgt ondersteuning van de belleman en de harmonie van
Ardooie. Na de misviering is er een huldiging aan
het oorlogsmonument ter ere van de strijders.

• Gemeentelijke obligatieleningen te Ardooie in
de crisisjaren 1841-1847 (Lucien Van Acker)
• Oude straatnamen en plaatsnamen van Ardooie
(Gabriël Houthoofd)
• 1914-1918 achterna (Lucien Van Acker)
Wij nodigen u graag uit naar de officiële voorstelling van het veertiende jaarboek op zondag
2 december om 11 uur in het gemeentehuis.
Na de voorstelling kan het jaarboek aan € 12 aangekocht worden. Vanaf 3 december is het jaarboek
te koop in het gemeentehuis, dienst bevolking.
Of storten op BE55 7380 1497 9044 - KREDBEBB
van de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp,
met vermelding ‘Jaarboek 2018’. Het jaarboek
wordt u dan toegestuurd.
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SPORT
BEELDENBANK
De Beeldenbank is een website van de Heemkundige
Kring met oude foto’s over Ardooie en Koolskamp,
opgedeeld in vier rubrieken: dorpszichten, klasfoto’s, groepsfoto’s en cafés.
Oproep
Hebt u een unieke klas- of groepsfoto en wenst u
deze foto te laten opnemen in de Beeldenbank,
mail de gescande foto (in JPG of JPEG) met wat
bondige informatie naar de Heemkundige Kring.
De foto moet meer dan vijfentwintig jaar oud
zijn. Privé familiefoto’s komen niet in aanmerking.
Verenigingen die in hun archief nog oude groepsfoto’s hebben, roepen we op om deze foto’s door
te mailen.

BUREN BIJ KUNSTENAARS 2018

ACTIVITEITEN GEMEENTELIJKE
SPORTDIENST

Ook in 2018 is er een nieuwe
editie van Buren bij kunstenaars!
Op vrijdag 19, zaterdag 20
en zondag 21 oktober 2018
zetten kunstenaars in heel
West-Vlaanderen de deuren
van hun ateliers open voor
het grote publiek. Zorg dat
je dit bruisend weekend vol beeldende kunst zeker
niet mist!

Herfst omni-sportkamp
Maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 oktober

Dit jaar nemen er meer dan 2700 kunstenaars
deel aan het open atelierweekend!
Ontdek de deelnemende kunstenaars uit onze
gemeente via https://www.burenbijkunstenaars.
be/zoeken/index.phtml.
Buren bij kunstenaars is er voor amateurs en professionelen, vanuit om het even welke discipline
uit de beeldende kunsten (tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, kunstambachten, mixed media…). Voor iedereen dus met een
passie voor beeldende kunst.

BIBLIOTHEEKWEEK

Broederschool-1960, 5e leerjaar, geboortejaar 1949

1. Grote boeken- en dvd-verkoop
Grote boekenverkoop in de Ardooise bibliotheek van zaterdag 20 tot en met zaterdag 27
oktober. Voor de spotprijs van € 2 koopt u een
bib-zak, die u volledig mag vullen.
2. Lezing in samenwerking met
Davidsfonds Ardooie en Koolskamp

Koolskamp meisjesschool, 1968-1969

info@heemkringarko.be
https://www.heemkringarko.be/beeldenbank

Een kijkje in de achterkeuken van een schrijver.
Wat komt er kijken bij het
schrijven van een roman?
Wat maakt een boek
boeiend? Hoeveel werk is
er aan een roman? Welk
soort werk?
Marc Buelens schreef vijftien non-fictieboeken,
een thriller en een humoristische roman.
De lezing gaat door op 16 oktober om 20u in de
leeszaal van de bibliotheek.
Toegang is gratis.
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• Tarief
€ 35/kind/3-daagse
€ 5 korting vanaf een tweede kind van eenzelfde
gezin

Netbaltornooi - 21 november
De leerlingen van de 3de graad van het lager
onderwijs nemen het tegen elkaar op in een netbaltornooi.
Iedere deelnemende school kan maximaal 4 ploegjes afvaardigen. Loting bepaalt het wedstrijdschema en de te spelen wedstrijden. Na de reekswedstrijden wordt een klassement opgemaakt die het
eindresultaat bepaalt.

Kerst-omni sport 2-daagse
Donderdag 27 en vrijdag 28 december 2018
+ donderdag 3 en vrijdag 4 januari 2019
Er kan aan beide kampen afzonderlijk deelgenomen worden.
• Tarief
€ 25/kind/2-daagse
€ 5 korting vanaf een tweede kind van eenzelfde
gezin.
• Algemeen
Telkens 9u15-12u/13u15-16u
• Voor wie?
Voor kinderen van het lager onderwijs. De indeling van de groepen gebeurt volgens leeftijd,
zodat iedereen bij zijn vriendjes en z’n leeftijdsgenoten zit.
Betaling (vooraf) per overschrijving na ontvangst
van de factuur. Pas ingeschreven na betaling.
IJsschaatsnamiddag - 12 december
• Voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van het lager onderwijs.
• Locatie: ijspiste Gullegem
• Vertrek: op de parking van De Ark om 13u15,
terug om 16u30.
• Deelname: € 12. Vooraf inschrijven is noodzakelijk via de sportdienst.

Locatie: sporthal De Ark
aanvang om 13u30.
Spinning - Startdatum: maandag 1 oktober

Tijdens de maand oktober zijn er sessies op maandag, woensdag en donderdag om vervolgens vanaf
november opnieuw 4 avonden sessies te laten
doorgaan: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
De sessies zijn om 19u-20u en 20u15-21u15 en
vinden plaats in sporthal De Ark.
Reserveren via de sportdienst.
Sportdienst - Melkerijstraat 2/A, Ardooie
051 57 50 20 - sportdienst@ardooie.be
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VEILIGHEID
CYCLOCROSS - 18 OKTOBER
12u00
13u00
14u15
15u45

De Stationsstraat wordt afgesloten voor alle verkeer vanaf 9u en dit vanaf de Biekorfstraat tot aan
de Kortestraat alsook de Berlingmolenstraat (te
bereiken via de Hogeschuurstraat).
Er werd eveneens bepaald dat er niet mag geparkeerd worden in de Watervalstraat, Stationstraat
en Berlingmolenstraat vanaf 8u.
Tussen 9u en 20u wordt het éénrichtingsverkeer in
de Watervalstraat opgegeven om de vlotheid van
het verkeer te garanderen; het verkeer zal geschieden in beide richtingen.

Masters B-C-D
Amateurs en masters A
Dames Elite
Heren Elite

Kaarten € 8 (vvk), € 10 (add)
Verkrijgbaar in de Ardooise cafés
www.cyclocrossardooie.be
info@cyclocrossardooie.be
FOTO: Luc Lambert

Deelname van Wereldkampioen Wout Van Aert,
Wereldkampioen Beloften Eli Iserbyt, Michael en
Dieter Vanthourenhout en vele anderen, ook bij
de dames zullen verschillende toppers aan de start
staan

NATIONAAL RUITERTORNOOI
LANDELIJKE RIJVERENIGINGEN (LRV)
ZONDAG 7 OKTOBER 2018

KOM ER BIJ EN DANS

‘VICTOR VEILIG’

Veel mensen zitten te veel en bewegen te weinig.
Dat is bijna het onvermijdelijke gevolg van ons
modern leven: met de auto naar het werk, zittend
werk, ’s avonds op Facebook of voor de tv blijven
hangen. Toch kunnen we kiezen om het anders
en gezonder aan te pakken. Zo zijn duizenden
Vlamingen al helemaal gewonnen voor de 10.000
stappen per dag. Ondertussen is duidelijk dat daarnaast ook andere beweging belangrijk is: alles wat
je helpt om lenig te blijven, om je evenwicht te
verbeteren en om krachtige spieren te krijgen of te
behouden. Een danspasje wagen, maakt je dus niet
alleen vrolijk, maar ook gezond!
Om een goed idee te krijgen van wat een gezonde
levensstijl betekent op vlak van bewegen, is de
bewegingsdriehoek een prima hulpmiddel. Die
driehoek helpt je bepalen welke beweging je dagelijks en wekelijks kan inschakelen om je gezondheid
te boosten. Meer lezen over de bewegingsdriehoek? Surf naar www.bewegingsdriehoek.be.

Parcours:

Foto: Martine Lambert

Bij de start van het nieuwe schooljaar zag je
waarschijnlijk de “gele mannetjes” verschijnen in
het straatbeeld. “Victor Veilig” werd geplaatst ter
hoogte van alle scholen, buitenschoolse kinderopvang en ter hoogte van de sportaccomodatie.
De gemeente hoopt hiermee de schoolomgeving
verkeersveiliger te maken voor de schoolgaande
jeugd.

GASGEUR IN HUIS?
Ruik je gas? Dit is wat je moet doen bij een gaslek.
Bij gasgeur in je huis komt veiligheid op de eerste
plaats! Weet dat elektrische apparaten, lampen en
je gsm vonken kunnen veroorzaken als je ze aanof uitschakelt. Die vonken kunnen het gas doen
ontvlammen.

• Start ter hoogte van Stationsstraat 145
• Aankomst ter hoogte van Delicatessen Nicole,
Stationsstraat 120
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Op 7 oktober 2018 gaan de 1.000 beste ruiters, beste amazones, beste menners van LRV
Vlaanderen de sportieve strijd aan met elkaar. De
hele zomer lang ijveren ruiters en amazones in
gewestelijke en provinciale tornooien om uiteindelijk geselecteerd te worden voor dit nationale
evenement.
Locatie: Kleine Boterweg, Ardooie

Moet je voor die evenwichts-, lenigheids- en
krachtoefeningen naar een fitnesscentrum of een
sportclub? Absoluut niet! Je kan de oefeningen
tussendoor thuis doen, of zelfs terwijl je tv kijkt.
Maar je kan natuurlijk ook terecht bij een van de
sportclubs van je gemeente.
Op zoek naar eenvoudige oefeningen om je
kracht, evenwicht en lenigheid te verbeteren?
Surf naar www.gezondleven.be/themas/
beweging-sedentair-gedrag/beweegoefeningen.

• Bij een sterke gasgeur (je hoort duidelijk een
gaslek, je ruikt een doordringende geur) ga je
zo snel mogelijk naar buiten. Je laat de deuren
open en opent alle ramen die je tegenkomt. Is
de meterkraan binnen handbereik? Draai hem
dan dicht. Ga buiten naar een plaats waar je
de gaslucht niet meer ruikt. Daar kun je je gsm
veilig gebruiken.
Bel het noodnummer 0800 65 0 65.
• Is de gasgeur eerder beperkt (je ruikt af en toe
gas, maar niet permanent)? Draai de hoofdkraan
van de gasleiding dicht en zet ramen en deuren
open. Ga naar buiten en bel, op veilige afstand,
het noodnummer 0800 65 0 65. Oproepen naar
dit nummer krijgen voorrang. Het gasinterventieteam komt zo snel mogelijk.
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WELZIJN
Eerste hulp bij gasgeur of gaslek
Bij gasgeur in je huis
volg je de veiligheidsvoorschriften.

①
Maak geen vuur.

②
Doe lampen of elektrische apparaten
niet aan of uit.

③
Draai de hoofdkraan van de gasleiding dicht.

④
Open ramen en deuren.

⑤
Ga naar buiten, naar een plaats
waar je geen gasreuk meer ruikt.

⑥
Bel gratis naar 0800 65 0 65.
Oproepen naar dit nummer krijgen voorrang.
We komen zo snel mogelijk.
Gaslucht in je huis? Wij komen gratis!
Het gasinterventieteam rukt direct uit zodra je
oproep binnen komt. Ter plaatse meten ze de gaslucht en sporen ze het gaslek op. Zo lang de detectie- en herstellingswerken bezig zijn, blijf je zelf op
veilige afstand.
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Gaslek melden
Mensen met een spraak- en/of gehoorstoornis
Gasgeur? Ga naar een plaats waar je geen gas meer
ruikt en stuur een sms-codebericht naar 8635.
Typ het bericht als volgt in:
1. de code: voor het melden van een gasreuk is dat
de letter ‘G’
2. de postcode van de gemeente
3. de naam van de straat
4. het huisnummer.
Wat is aardgas? En hoe herken je gaslucht?
Aardgas is een fossiele brandstof. Het bestaat
vooral uit methaan, een gas dat voortdurend door
de natuur op aarde wordt gemaakt. Vandaar de
naam ‘aardgas’.
Bij verbranding van aardgas komt twee keer meer
water dan koolstofdioxide vrij. En vrijwel geen roet
of as.
Aardgas is niet giftig. Aardgas dat ontsnapt en niet
doelgericht wordt verbrand, geeft ontploffingsgevaar. Je herkent de typische doordringende geur
van aardgas dat vrijkomt onmiddellijk.
Eandis zorgt er als distributienetbeheerder voor
dat het aardgas via een vakkundig uitgebouwd
leidingennetwerk wordt verspreid naar alle gebruikers.
Gaslek voorkomen
• Lees de gebruiksvoorschriften van gastoestellen
in huis en leef ze na.
• Zelf aan gastoestellen sleutelen is onverstandig
en kan gevaarlijk zijn. Laat je gastoestellen (gasbrander, gaskachel, centrale verwarmingsketel,
gasfornuis) plaatsen en jaarlijks nakijken door
een vakkundig installateur. Zo ben je er zeker
van dat alle geldende veiligheidsvoorschriften
zijn nageleefd.
• Kijk regelmatig de vlammen van je gastoestellen
na. Zijn ze mooi blauw? Dan is er niets aan de
hand. Is de vlam oranje of geel? Is ze hoger dan
normaal? Dit wijst erop dat je toestel niet goed
werkt! Schakel zo snel mogelijk een vakman in!
• Om je gasketel goed en veilig te laten installeren en jaarlijks te onderhouden, werk je het
best met een deskundig-installateur. Dat is een
erkende professionele aardgasinstallateur.

DOE AAN BRANDPREVENTIE
Bij een brand of noodgeval
zal de brandweer altijd op
zoek gaan naar alle aanwezige mensen en huisdieren. Uiteraard begint
alles bij een brandveilige
woning. De belangrijkste
brandpreventietip is de
installatie van voldoende
rookmelders. De kans om
een brand te overleven
stijgt met meer dan 70%, zowel voor u als voor uw
huisdieren.
Sommige baasjes geloven dat hun huisdier rook
snel opmerkt en snel alarm kan slaan. Dat klopt
niet. Alleen rookmelders kunnen rookontwikkeling
op tijd detecteren.
Op het secretariaat van het gemeentehuis kan
men nog steeds rookmelders aankopen. Via een
groepsaankoop van Stichting Brandwonden kan
dit aan de voordelige prijs van € 16/stuk.

HUISDIERSTICKER
VOOR NOODGEVALLEN

ZORG DAT JE NIETS MIST DOOR GRIEP

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep
krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf
half oktober je griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts.
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van
longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico op
complicaties door griep veel hoger. Daarom laat je
je best vaccineren vanaf half oktober. Zo heb je de
beste kans om geen griep te krijgen in de winter.
Meer informatie: raadpleeg je huisarts of
neem een kijkje op www.griepvaccinatie.be

OKTOBER: MAAND VAN
HET BEVOLKINGSONDERZOEK
BORSTKANKER

De Vlaamse Overheid lanceerde een huisdiersticker.
Via deze sticker weten de
hulpdiensten hoeveel dieren in huis zijn in geval van
nood. U duidt op de sticker
aan hoeveel huisdieren u
hebt. Nadien kan u de sticker op uw raam kleven.
Huisdierstickers kan men gratis afhalen
op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.
Uiteraard is het nog belangrijker om voldoende
rookmelders te voorzien zodat u tijdig de hulpdiensten kan verwittigen.

Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming
tegen borstkanker. Laat van je 50ste tot en met je
69ste elke twee jaar een screeningsmammografie
nemen.
In juni 2001 startte de Vlaamse overheid met het
Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Het onderzoek
moedigt vrouwen van 50 tot en met 69 jaar aan
om elke twee jaar een screeningsmammografie
te laten nemen. Een screeningsmammografie kan
afwijkingen in je borsten vroegtijdig opsporen, lang
voordat je er zelf iets van merkt.
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VARIA
Borstkanker kan al in een vroeg stadium worden
ontdekt. Daardoor is het één van de ziekten die in
aanmerking komen voor een bevolkingsonderzoek.
Tijdig opsporen is belangrijk. Doordat de ziekte
vroeger wordt vastgesteld, kunnen verwikkelingen
of een zwaardere behandeling worden vermeden
en is de kans op volledige genezing groter.
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 62,5% van de vrouwen van 50 tot en met 69 jaar zich zich preventief
onderzoeken en zo scoren we lager dan de deelname in onze provincie.
Om tegen 2020 het streefcijfer van 75% te behalen, is er dus nog veel werk aan de winkel in onze
gemeente.
Heb je vragen?
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts.

*terugkerende activiteit

UW BERICHT AAN DE PERS MET ÉÉN
KLIK AAN ALLE PERSMEDEWERKERS

OKTOBER

Wie een mededeling wil doen aan alle persmedewerkers die voor Ardooie en Koolskamp actief zijn,
kan voortaan gebruik maken van de website van de
Ardooise perskring.

MA 1/10 • 20u

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie
www.perskringardooie.be

AWEL OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS
Meer dan 70% van de jongeren vindt hulp bij Awel,
de nederlandstalige hulplijn voor kinderen en jongeren in België.
“Af en toe neem ik contact op in moeilijke tijden.
En door Awel kon ik er weer door.” (Meisje, 11
jaar)
Maar de lijnen zijn zo drukbezocht dat nog heel
wat kinderen en jongeren met hun verhaal blijven
zitten.
Awel zoekt extra vrijwilligers.
Word een luisterend oor.
Iets voor jou? Surf naar www.awel.be

T.L.T.
Constructies en technisch onderhoud
Labaere Tom
Watervalstraat 77, Ardooie
0473 67 11 86
labaeretom@hotmail.com
Nonna’s
Broodjes, snacks, tearoom
Marktplein 8, Ardooie
051 69 53 64
Open 1 oktober 2018
Ma-vrij: 9u tot 18u - zat: 10u tot 17u
Wenst u als nieuwe zaak opgenomen
te worden in het Infoblad, gelieve een mailtje
te sturen naar infoblad@ardooie.be.
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€ 5 - lid € 1
femmaardooie@gmail.com

DO 4 + VR 5 + ZA 6/10
20u30

NIEUWE ZAKEN

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor
Kankeropsporing op 0800 60160
tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een
e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be,
of surf naar
www.bevolkingsonderzoek.be/borstkanker.

Voordracht
‘Brand- en inbraakpreventie’
door Rita Vancompernole

Het patroon

Cultuurkapel De Schaduw

VVK € 10 - ADD € 12
info@deschaduw.be		
www.deschaduw.be

VR 5/10 • 19u30

Sportieve Ladies Night

3 Groepslessen + pastabuffet +
top entertainment
De Ark
i-Fit

€ 15 - tickets enkel in voorverkoop
051 57 50 20
Sportdienst Ardooie
http://ifitsports.be

ZA 6/10 • 15u-18u30

Vers Geperst! in Ardooie
Voorstelling van het
Davidsfonds aanbod boeken
en activiteiten
GC ‘t Hofland
Davidsfonds Koolskamp
www.df-koolskamp.be

ZO 7/10

Nationaal Ruitertornooi LRV
Jumping, dressuur,
groepsdressuur, mennen
Terreinen Hans en Kathleen
Defour-Verhelle
Meulebeeksestraat - Kleine
Boterweg
Sint-Martinusruiters

€5
ardooie2018@gmail.com
www.nationaalruitertornooi2018.
be

ZO 7/10 • vanaf 8u

DI 09/10 • 19u30-21u30

De Ark		
KWB Ardooie		

Fietsen Scheldeman
Roeselaarsestraat 20
Gezinsbond Ardooie

Skobiakmountainbiketocht
keuze afstand 25-45-65 km
luc_allaert@telenet.be		

ZO 7/10 • 9u30-12u

Vers Geperst! in Koolskamp
Voorstelling van het
Davidsfonds aanbod boeken
en activiteiten
OC ‘t Zonneke		
Davidsfonds Koolskamp
www.df-koolskamp.be

ZO 7/10 • 14u

Dag van de chronisch zieken
Optreden van Guy Vranken
en Benny Song

Workshop Fietsherstel:
aanleren basisvaardigheden

€ 10 - lid € 5 - inclusief drankje
gudrunbauwens@telenet.be
0479 41 54 41

WO 10/10 • 19u-21u30

Kalligrafie basis
start cursus

Creatief Nest te Lande
Scharestraat 4
vzw De Ladder
€ 54
bossuytjp@gmail.com
0486 46 12 02

GC ‘t Hofland		
Samana Ardooie

VR 12/10 • 19u30

MA 8/10 • 14u30

€ 22 - lid € 15 - vooraf inschrijven
051 74 57 28 - Liliane Spruytte

€ 6 - 0486 91 40 98

Seniorenmatinee
The Vanco Brothers Animolly
GC ‘t Hofland		
Cultuurdienst Seniorenadviesraad
VVK € 4 - ADD € 6
cultuur@ardooie.be
051 74 40 40

MA 8/10 • 19u30

Workshop ‘Werken met
servettechnieken’

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie

€ 18 - lid € 12 - vooraf inschrijven
femmaardooie@gmail.com
0474 66 61 44 - Nele Desseyn

DI 9/10 • 14u30

Herfstfeest		

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie

ZA 13 + ZO 14 + MA 15/10

Ardooie Kermis

Marktplein-Polenplein
ZA 13 + ZO 14/10

Fototentoonstelling
en Digitale show

ZA 19u: fototentoonstelling
ZA 20u: projectie
ZO 14u: fototentoonstelling
ZO 15u + 18u30: projectie
GC ‘t Hofland		
Ar-difo
VVV € 3 - ADD € 4
info@ar-difo.be
0473 83 45 67 (na 18u)
www.ar-difo.be

Voordracht ‘Dansexperiment
met Palestijnse en Joodse jongeren’ door Katrien Seynaeve
GC ‘t Hofland		
Vl@s Vlaamse actieve senioren
€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com
0477 63 90 84
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*terugkerende activiteit

ZA 13/10 • 19u

Kippenfestijn 11.11.11
Wilt u 11.11.11 steunen?
OC ‘t Zonneke		
11.11.11- comité

€ 12		
Vooraf kaarten bestellen bij
Veerle Tack 0491 36 89 13
of bij leden 11.11.11-comité

ZO 14/10 • 6u-12u

Vogelbeurs - Verkoop van
allerhande vogels
Albertzaal		
De Vogelvrienden
gratis toegang		
051 74 83 31

ZO 14/10 • 8u-13u

Provincie- en
gemeenteraadsverkiezingen
Evenementenhal De Ark
ZO 14/10 • 8u-13u

Zondagsmarkt		
Parking Albertzaal		

MA 15/10 • 14u / 19u30

Éénpansgerechten
GC ‘t Hofland		
Femma Ardooie

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

DI 16/10 • 20u

Lezing door Marc Buelens
i.s.m. Davidsfonds Ardooie
en Koolskamp
Bibliotheek Ardooie
gratis toegang		
051 74 73 08

DO 18/10 • vanaf 12u

Cyclocross		

Ardooie-centrum
Stationsstraat
Kermiscrossers Ardooie

€8
info@cyclocrossardooie.be
www.cyclocrossardooie.be
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VR 19/10 • 13u30-18u

Opendeurdag

Geleide rondleiding, kennismaking met de schoolwerking,
leerkrachten en directie
Gemeentelijke Basisschool
De Zonnebloem
gratis toegang		
051 74 49 16

VR 19 + ZA 20 + ZO 21/10

KUNSTWERKT
Buren bij Kunstenaars

Lieve & Monica Bouvry Kenneth Callant - Wim De
Cauter - Creatief Nest te Lande Gino Declerck - Linda Deruyter Kunstkring Kontrast Koolskamp
Joke Maes - Jos Noyelle Celien Pêtre - Philippe Pêtre Nele Samyn - Rosita Santens Hilde Serruys - Dirk Verkain
gratis toegang
info@burenbijkunstenaars.be
Openingsuren atelier + info
kunstenaars:
www.burenbijkunstenaars.be

vr 19/10 • 20u30

Micheline Van Hautem &
Erwin van Ligten
met ‘A la Carte’ (een ode aan
Brel, Piaf & Trenet)
Cultuurkapel De Schaduw

VVK € 13 - ADD € 15
https://www.deschaduw.be/programma/micheline-van-hautem-erwin-van-ligten

ZA 20/10 • 20u

Herfstconcert met de harmonie, jeugdensemble F(l)ierefluiter en het trommelkorps

GC ‘t Hofland		
Koninklijke Muziekmaatschappij
Sint-Cecilia Ardooie
€ 10 - kind -12j gratis		
http://www.kmma.be

DO 25/10 • 14u-16u30

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

*terugkerende activiteit

NOVEMBER		
VR 02/11 • 14u-17u30

Bushcraft:
Initiatie vuurtechnieken
voor kinderen vanaf 10j
Volkspark
Gezinsbond Ardooie

ZA 10/11 • 20u30

Dries Heyneman
met de comedy
‘Uit respect voor de buren’
Cultuurkapel De Schaduw

VVK € 10 - ADD € 12
https://www.deschaduw.be/programma/dries-heyneman

DO 25/10 • 14u

€ 7 - lid € 4
gudrunbauwens@telenet.be
0479 41 54 41

ZO 11/11 • 10u-12u

GC ‘t Hofland		
Neos Ardooie-Koolskamp

ZA 3/11

Sint-Martinuskerk Koolskamp
Cultuurdienst - Heemkundige
Kring Ardooie-Koolskamp

Voordracht ‘Opa wil nog
groeien’ door José De Marez
€ 12 - lid € 7 - vooraf inschrijven
0495 90 93 26

Do 25/10 • 19u

Crea-atelier*
Brei- haak- handwerk
of andere crea- bezigheden
Sint- Maartensveldstraat 2
Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1		
0479 60 40 67

VR 26/10 • 19u

Mosselsouper

Evenementenhal De Ark
KVC Ardooie

Sint-Maartensvuur Koolskamp
15u: Sint-Maartensstappeling
met heksen (wandeling)
17u: Sint-Maartensfeest:

kindergrime, ballonnenclown,
workshop, animatie, SintMaartenslekkernijen,...

Evenementenhal De Ark
Pasar Ardooie-Koolskamp

gratis toegang
www.pasar.be/Ardooie-Koolskamp

ZA 3/11 • 20u30

Sophia Ammann plays
Leonard Cohen		

Cultuurkapel De Schaduw

www.kvcardooie.be

VVK € 10,00 - ADD € 12
www.deschaduw.be

VR 26 + ZA 27/10 • 20u30

MA 5/11 • 20u

Freddy De Vadder met
‘For president’ (try-out)

Cultuurkapel De Schaduw

VVK € 15 - ADD € 17		
https://www.deschaduw.be/programma/freddy-de-vadder

DI 30/10 • 14u / 19u30

Bloemschikken:
maken van een grafstuk
Albertzaal		
Femma Ardooie
0479 60 40 67

WO 31/10 • 17u-20u

Bloedcollecte		

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

Voordracht
‘Inleefreis naar India’
door Klaas Demeulenaere

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

ZA 10/11 • 17u

Sint-Maartensstoet		
Ardooie-centrum
Polenplein-Marktplein
Sint-Maartenscomité

www.sintmaartensstoet.be

Herdenking WOI
Tentoonstelling		

gratis toegang
cultuur@ardooie.be		

ZO 11/11 • 14u-19u
MA 12 + DI 13 + WO 14/11 •
14u-17u

Herdenking WOI
Tentoonstelling

Voormalige brouwerij Vanden
Bussche, Marktplein 7
Cultuurdienst - Heemkundige
Kring Ardooie-Koolskamp
gratis toegang
cultuur@ardooie.be		

MA 12/11 • 13u30

De grote thuiszorgquiz:
infonamiddag over
o.a. thuiszorgdiensten en
thuiszorgvoorzieningen
Albertzaal		
Samana Ardooie
€ 4 - lid € 2		
0486 91 40 98

MA 12/11 • 14u

Voordracht ‘Waardig levenseinde’ door Barbara Roose
GC ‘t Hofland
Vief
Ardooie-Koolskamp-Pittem
noeldesmet@hotmail.com

DI 13/11 • 14u30

Voordracht
‘1914-1918 De frontbeweging:
het verhaal van Vlaanderens
ontvoogding aan het
Ijzerfront’ door Guido Moons
GC ‘t Hofland		
Vl@s Vlaamse actieve senioren
€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com
0477 63 90 84

VR 16/11 • 19u

Muziek bij buren

Op verschillende locaties
in Koolskamp treden jonge
muzikanten op.
Start: OC ‘t Zonneke
Davidsfonds Koolskamp
www.df-koolskamp.be

VR 16/11 • 20u

Praatkaffee: Drie volwassenen met een fysieke handicap
brengen hun verhaal
Den Eethoek, Brugstraat 2
Femma Ardooie
€ 6 - lid € 4
femmaardooie@gmail.com

VR 16/11 • 20u30

Veerle Malschaert
met ‘Deel mij’

Cultuurkapel De Schaduw

VVK € 10 - ADD € 12
https://www.deschaduw.be/programma/veerle-malschaert

ZA 17/11 • 14u30

Workshop ‘Koken’ voor
kinderen van 7 tot 14 jaar
Keuken school IHK
Gezinsbond Ardooie

€ 15 - lid € 10
gudrunbauwens@telenet.be
0479 41 54 41

ZA 17/11 • 16u tot 20u

Wijnbeurs

Gbs De Zonnebloem
Hemelstraat 14
de Vriendenkring
tickets: 051 74 49 16
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*terugkerende activiteit

DI 20/11 • 13u30

Kooknamiddag		
GC ‘t Hofland		
Samana Ardooie
€ 8 - lid € 5		
0486 91 40 98

DI 20/11 • 15u / 19u

Workshop:
ZORA robot op bezoek
Residentie Hardoy
Eekhoutstraat 11

gratis toegang			

DO 22/11 • 14u

Voordracht ‘Traliemama’s’
door Sabine De Vos		
GC ‘t Hofland		
Neos Ardooie-Koolskamp

€ 12 - lid € 7 - vooraf inschrijven		
0495 90 93 26

DO 22/11 • 17u30-20u

Bloedcollecte		

GC ‘t Hofland		

Contactgroep ‘Help ons helpen
bloedgeven’ - Rode Kruis

DO 22/11 • 20u

Vishtèn

Cultuurkapel De Schaduw

VVK € 12 - € 14
https://www.deschaduw.be/programma/vishten-can

VR 23 + ZA 24 + WO 28
+ VR 30/11: 20u
ZO 25/11: 17u30		

Toneel komedie ‘O(p)paal’
GC ‘t Hofland
ArKodorpstheater

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

ZA 24/11 • 14u30

Sinterklaasfeest
Sinterklaasshow
‘De wereld rond’

Evenementenhal De Ark

Volwassenen en 12+: € 5 - lid € 3
kinderen niet-leden: € 3
kinderen leden gratis
inschrijven vóór 15 november
gudrunbauwens@telenet.be
0479 41 54 41

DECEMBER
ZA 1/12 • 20u

Toneel komedie ‘O(p)paal’
GC ‘t Hofland		
ArKodorpstheater

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

ZA 24/11 • 20u30

ZO 2/12 • 11u-12u30

Cultuurkapel De Schaduw

Gemeentehuis
Heemkundige Kring
Ardooie-Koolskamp

Literaire Living: de jaarlijkse
hoogmis van de poëzie
VVK € 10 - ADD € 12
https://www.deschaduw.be/programma/literaire-living

DO 29/11 • 14u-16u30

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

DO 29/11 • 17u30-20u

Bloedcollecte		

GC ‘t Hofland
Contactgroep ‘Help ons helpen
bloedgeven’ - Rode Kruis
Do 29/11 • 19u

Crea-atelier*
Brei- haak- handwerk
of andere crea- bezigheden
Sint- Maartensveldstraat 2
Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1		
0479 60 40 67

VR 30/11 • 20u

Tom Hoornaert
40 jaar organist
m.m.v. Orgelkring Chamade
Sint-Martinuskerk Ardooie

Voorstelling Jaarboek 2018
van de Heemkundige Kring

DI 11/12 • 14u30

Eindejaarsevocatie
met zang en poëzie		

GC ‘t Hofland
Vl@s: Vlaamse actieve senioren
€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com
0477 63 90 84

DI 11/12 • 20u

EHBO + AED
m.m.v. het Rode Kruis

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie
€ 9 - lid € 6 - vooraf inschrijven
femmaardooie@gmail.com
0474 66 61 44

gratis toegang
www.heemkringarko.be

VR 14/12 • 20u30

MA 3/12 • 20u

Cultuurkapel De Schaduw

Praatavond ‘Werken aan
veerkracht in hectische tijden’
Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1
femmaardooie@gmail.com
0474 66 61 44

DO 20/12

Crea- atelier*
Brei- haak- handwerk
of andere crea- bezigheden
14u-16u30: Fabriekstraat 6
0486 34 64 74

19u: Sint- Maartensveldstraat 2
0479 60 40 67

Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1

VR 21/12 • 20u30

Henk Rijckaert met Maker
(try-out)
Cultuurkapel De Schaduw

VVK € 10 - ADD € 12
https://www.deschaduw.be/programma/henk-rijckaert-try-out

Jtothec		

WO 26/12 • 14u30-16u30

VVK € 10 - ADD € 12
https://www.deschaduw.be/programma/jtothec

Parking De Waterbek
Groenboomgaardstraat
Natuurpunt De Torenvalk

ZO 16/12 • 6u-12u

Vogelbeurs
Verkoop allerhande vogels

Vogels spotten in...Ardooie

marc.cassaert@detorenvalk.be
https://www.natuurpunt.be/agenda/vogels-spotten-ardooie

ZA 29/12 • 19u

DI 4/12 • 14u / 19u30

GC ‘t Hofland		
De Vogelvrienden

GC ‘t Hofland
Femma Ardooie

ZO 16/12 • 13u30

Sint-Martinuskerk Koolskamp

Feestmenu

€ 15 - lid € 10
dirk.coysman@telenet.be
051 74 78 48

VR 7/12 • 20u

Voordracht ‘Geheimen van
de Hollywood musicals’
door Lieven Debrauwer

gratis toegang		
051 74 83 31

Kerstfeest met kerstshow
GC ‘t Hofland
Samana Ardooie
€ 6		
0486 91 40 98

WO 19 + DO 20/12 • 19u30

OC ‘t Zonneke
Davidsfonds Koolskamp

Workshop Bloemschikken
Thema ‘Kerst’

ZA 8/12 • 13u-18u

€ 35 - lid € 30
drankjes inbegrepen
gudrunbauwens@telenet.be
0479 41 54 41

€ 10 - DF Cultuurkaart € 8
www.df-koolskamp.be

Ardooise Kerstmarkt

Evenementenhal De Ark
€ 10			
					 Pasar Ardooie-Koolskamp
gratis toegang			
			
www.pasar.be/Ardooie-Koolskamp
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*terugkerende activiteit

Petite Fleur
Lichterveldsestraat 46
Gezinsbond Ardooie

Pia Voce in concert
Eindejaarsconcert i.s.m.
strijkensemble van
West-Vlaanderen

VVK € 10 - ADD € 12
kaarten: bij leden of 051 74 53 08

Noteer nu reeds
in uw agenda:
NIEUWJAARSRECEPTIE
GEMEENTEBESTUUR
voor alle inwoners
Zondag 6 januari 2019
10u30
Alle inwoners
van Ardooie en Koolskamp
zijn van harte uitgenodigd!

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
(januari/februari/maart)
van het gemeentelijk Infoblad,
moeten alle activiteiten voor
1 december 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

Meer info volgt in de
volgende editie van Infoblad.
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• ARTIKELS mailen naar infoblad@ardooie.be vóór 1 december 2018
• ACTIVITEITEN IN DE UIT-KALENDER - Enkel voor verenigingen.
Ingeven via www.uitdatabank.be vóór 1 december 2018
MEER INFO: dienst cultuur - cultuur@ardooie.be - 051 74 40 40
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