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Infoblad
Ardooie-Koolskamp
Beste wensen
voor 2017

> Nieuwjaarsreceptie - 8 januari - Polenplein
> Piv Huvluv Comedy - 18 februari - GC ‘t Hofland
> Plan nu reeds de zomervakantie voor uw kind(eren)
>

Burgerzaken
Foto’s: Luc Lambert en Martine Lambert

NIEUWJAARSWENSEN VAN DE BURGEMEESTER
Beste inwoners,
Zo erg snel is het voorbije jaar 2016 voorbijgegaan en toch is het weer een indrukwekkend jaar geweest. De
onmenselijke aanslagen in Brussel, de vooraf onwaarschijnlijke Brexit van Engeland en de niet verwachte
nieuwe president Donald Trump van Amerika, hebben vele mensen aangezet tot nadenken over de toekomst van onze samenleving.
Tevens kende onze eigen gemeente een bewogen jaar. Onze prachtige St.-Martinuskerk werd volledig vernieuwd en na een noodgedwongen sluiting werd deze aan het publiek voorgesteld tijdens de misviering van
8 oktober. De inwoners van de Stationsstraat hebben met veel geduld de rioleringswerken moeten ondergaan maar zijn intussen beloond met een mooi straatbeeld.
En van riolen gesproken: in het voorjaar zijn wij van wateroverlast niet gespaard gebleven en land- en tuinbouwers hebben dan ook veel schade geleden aan groenten en gewassen, zodat de schattingscommissie de
handen vol had om de vele verliezen vast te leggen.
Een ander opmerkelijk feit in 2016 was ook het financieel gesjoemel dat werd vastgesteld bij de financieel
beheerder. Deze wordt intussen vervolgd en gerechtelijke stappen zijn reeds gezet om de verdwenen gelden
op te vorderen.
Ardooie en Koolskamp kenden ook weer sportieve en culturele hoogdagen: Koolskamp Koers (101ste
Kampioenschap van Vlaanderen), Cyclocross en Eneco Tour konden vele toeschouwers charmeren met
grote namen aan de start en winnaars zoals Timothy Dupont met zijn 17de winst van het seizoen, Wout van
Aert, wereldkampioen en topper in de cyclocross. En tenslotte winnaar Eneco Tour de Slowaak Peter Sagan,
wereldkampioen 2015 en 2016.

De werken in de Stationsstraat zijn zo goed als beëindigd
en het resultaat mag gezien worden!

De Sint-Maartensstoet kende ondanks minder goed weer een succes zonder weerga. Duizenden toeschouwers trotseerden het slechte weer om toch maar een lichtje te kunnen opsteken van de stoet, vuurwerk en
optredens.
Daarnaast werden ontelbare activiteiten georganiseerd door onze verenigingen (meer dan honderd), zodat
geen week voorbij ging waar verveling kon toeslaan.
Er kwam ook goed nieuws in de nationale media die, in een vergelijkende studie met andere gemeenten,
gemeente Ardooie bestempelde als de beste gemeente met de laagste belastingen. Tevens waren wij de
enige gemeente die nog het grofvuil heeft opgehaald en dit werd bij vele inwoners dankbaar onthaald.
Na dit kort jaaroverzicht zijn er voor 2017 reeds een aantal voorziene activiteiten voor onze gemeente met
als uitschieter de eerste editie van een nieuwjaarsreceptie voor iedere inwoner van de gemeente die zal
doorgaan op zondag 8 januari van 10u30 tot 12u30 op het Polenplein.

Het OCMW zal een nieuw LOI (Lokaal Opvang Initiatief)
bouwen in de Mgr. Roelensstraat dat plaats biedt voor
2 gezinnen. De werken zullen starten in het voorjaar 2017.

Boven: nieuwe kerstverlichting aan het OCMW gebouw.
Onder: de renovatiewerken aan de kerk Sint-Martinus Ardooie
zijn beëindigd.

Op 13 februari 2017 starten de ruwbouwwerken voor
een nieuw Ontmoetingscentrum De Tassche.

Kerk Koolskamp

De Tassche mag zich in het begin van het jaar verwachten aan de start van een nieuw ontmoetingscentrum.
De opdracht tot aanvang is reeds gegeven en met de omgevingswerken inbegrepen zouden de werken 1
jaar in beslag kunnen nemen.
Tenslotte, beste inwoners, is mijn vurig verlangen voor 2017 dat het voor u een jaar mag worden van verdraagzaamheid, gezondheid, vriendschap, ontspanning en geen geldzorgen. En dat wij met die positieve
ingesteldheid en gloednieuwe kerstverlichting het nieuwe jaar samen mogen inzetten.
Karlos Callens
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NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTEBESTUUR
Op zondag 8 januari 2017 biedt het gemeentebestuur alle inwoners de kans
om te klinken op het nieuwe jaar, dit tussen 10u30 en 12u30.
De traditionele eindejaarsreceptie wordt vervangen door een nieuwjaarsreceptie op het Polenplein.
Alle inwoners zijn hierop van harte uitgenodigd.
Het gemeentebestuur biedt u een glaasje aan,
er is een activiteitenkalender beschikbaar,
een optreden van The Blik Dooze Band
en kinderanimatie.
De wekelijkse markt verhuist naar het Marktplein.
Bij slecht weer gaat de receptie door in
GC ’t Hofland, Oude Lichterveldsestraat 13.

HUWELIJKSJUBILARISSEN
65 JAAR GEHUWD
18.02 Masschelin Jozef en Santy Diana
17.04 Naert Frans en Deman Elvira
27.12 Verhelle André en Cuyle Angèle
60 JAAR GEHUWD
06.02 Devos Eric en Swanckaert Odette
16.02 Vandeputte Camiel en Vandenhende Rosa
08.03 Verlinde Michel en Labens Leona
26.04 Cappelle Frans en Verbrugghe Luciana
04.05 Colpaert Palmer en Vancoillie Rachelle
11.05 Berteloot Gabriel en Gruyaert Agnes
13.05 Vermeulen Gilbert en Van Lerberghe Clara
24.05 Vandenheede Romain en Victor Agnes
24.07 Brouckaert Frans en Dewitte Cecilia
26.07 Duyck Boudewijn en Hoornaert Marcella
02.08 Desmet Albert en Vanseveren Gabrielle
23.08 Swaenepoel Marcel en Vandamme Astrid
13.09 Deforche Paul en Vermeulen Jacqueline
20.09 Schietgat Charles en Vandaele Rolande
25.09 Neyens Georges en Callewaert Denise
11.10 Dejonghe Rafael en Delaey Christiane
11.10 Crombez Josef en Mattan Agnes
08.11 Dejonghe Jadoel en Crombez Cécile
16.11 Kindt Paul en Huvaere Jacquelina
29.11 Dewitte Etienne en Demeyer Elisabeth

50 JAAR GEHUWD
02.02 Callewaert Daniël en Verpoort Solange
03.02 Pynnaert Gustaaf en Willaert Gerda
17.03 Duyck Noël en Carron Jacqueline
17.03 Demuynck Paul en Willaert Jeannette
24.03 Vannieuwenborgh Raphaël en
Vuylsteke Jeanne
12.04 Debusschere Michel en Pickavet Rita
14.04 Vandenheede Frits en Packet Liliane
12.05 Deblieck Noël en Verheeke Majorie
17.05 Deceuninck Paul en Vanrobaeys Astrid
19.05 Pattyn Rafael en Bourgeois Frida
09.06 Depla Frans en Devriese Maria Theresia
09.06 Verhelle Ronny en Kluvers Christel
26.06 Delarue Rafael en Loncke Rita
14.07 Callens Jules en Bonte Erna
17.07 Roelens Antoin en Spruytte Liliana
28.07 Kindt Rafaël en Vackier Maria
28.07 Defour Rafaël en De Deygere Lisette
11.08 Clarysse Frans en Verheeke Brigitta
11.08 Delarue Lionel en Gobbin Lucretia
22.09 Soenens Georges en Vanderhaeghe Annie
02.10 Van Daele Erik en Baekelandt Annie
06.10 Vandendriessche José en Cauwelier Agnes
27.10 Lakiere Albert en Meeuws Janine
03.11 Vandromme Ludo en Viaene Greta
03.11 Staelens Albert en Samyn Beatrice
Jubilarissen die het wensen, kunnen ontvangen
worden op het gemeentehuis of het bezoek krijgen
van het schepencollege in een plaats naar keuze.
Kathleen Verhelle, schepen: zitdag DI 10-11u
051 74 44 07 - 0474 88 36 66 - k.verhelle@ardooie.be

4

VERHUIZEN
U verhuist? U (ver)koopt of (ver)huurt een pand?
U gaat scheiden of bent erfgenaam?
Denk dan tijdig aan de impact op
uw elektriciteits- en gascontract.
Met behulp van energieovername-documenten
geeft u de meterstanden door aan de leverancier.
Een energieovername-document heeft een juridische waarde. Wanneer bijvoorbeeld een (ver)
huurder of een ex-partner de meterstanden zou
betwisten, biedt het document u bescherming.
Als u de meterstanden correct doorgeeft, ontvangt u een juiste slotfactuur van de leverancier.
De verhuisplanner op de website van de Vlaamse
Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
(VREG) geeft u gratis informatie op maat over de
stappen die u moet ondernemen bij elke wijziging
op een adres.
Raadpleeg www.vreg.be/verhuisplanner en kijk
welke situatie voor u van toepassing is. Heeft u
geen internet, bel dan het gratis nummer 1700.

DE JUISTE BRIEF
IN DE JUISTE BRIEVENBUS

Het adres moet volledig zijn. Het bestaat uit minstens drie onmisbare lijnen:
• De naam van de bestemmeling
• De straatnaam, gevolgd door het huisnummer
(en waar nodig het busnummer, dat voorafgegaan wordt door het woordje ‘bus’)
• De postcode en de plaatsnaam
Het adres moet correct zijn: een straat is bij voorbeeld geen laan.
Het adres moet in de juiste vorm en op de juiste
plaats op de omslag staan.
Twijfelt u aan een adres of
aan de manier waarop u het geschreven heeft?
Kijk op www.bpost.be/adressering

AAN HET EIND VAN DE WEG VAN
DE BRIEF… JOUW BRIEVENBUS
• Je brievenbus staat aan de rand van de openbare
weg. In gebouwen met minstens 4 wooneenheden, moeten de brievenbussen op de toegangsdeur geplaatst worden, of op het gelijkvloers in
een goed verlichte en gemakkelijk toegankelijke
ruimte.
• De toegang tot de brievenbussen is permanent
vrij en zonder gevaar.
• Je brievenbus moet voldoende groot zijn om
een grote omslag (C4 formaat) te kunnen bevatten.
• De opening van je brievenbus is minstens 23 cm
breed en 3 cm hoog.
• De opening van je brievenbus bevindt zich op 70
tot 170 cm van de grond.
• De nummering van je brievenbus is zichtbaar en
leesbaar vanaf de straat.
www.bpost.be/mijnbus

PLAATSEN VAN AANKONDIGINGSBORDEN VANAF 1 JANUARI VERBODEN

De juiste brief in de juiste brievenbus, dat is
onze opdracht, elke dag opnieuw. Bpost behandelt
gemiddeld 10 miljoen brieven en 100.000 pakjes per dag! Er moeten een aantal regels in acht
genomen worden om de taak van uw postbode te
vergemakkelijken.

Vanaf 1 januari 2017 geeft het gemeentebestuur
aan geen enkele vereniging nog toestemming
voor het plaatsen van aankondigingsborden voor
hun activiteiten langs de openbare gemeentelijke
wegen.
Wie toch nog aankondigingsborden plaatst,
riskeert een boete.
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Energie
TIJDELIJKE VERVANGING VAN
SCHEPEN VÉRONIQUE BUYCK

SAMEN MAKEN WE JE
ENERGIEREKENING LAGER EN GROENER

Schepen Véronique Buyck - bevoegd voor jeugd,
speelpleinwerking, personeelszaken, onderwijs,
toerisme, informatie en informatica - is op 18
december bevallen van haar dochter Juliette en
laat zich tijdens haar bevallingsverlof vervangen.

Wil jij besparen op je energiefactuur?
En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot het
milieu?
Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van de provincie West-Vlaanderen.
Voor de zesde keer wordt deze groepsaankoop
georganiseerd. Onze gemeente ondersteunt deze
campagne.

Zij wordt in het College vervangen door
Terry Callens, waarschijnlijk tot eind maart 2017.

Inschrijven
kan nog tot 8 februari 2017:
www.samengaanwegroener.be
Op 9 februari 2017 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.
Foto: Eddy Huughe

Terry Callens
0472 58 23 88 - terry.callens@gmail.com

CADEAUTIP
CADEAUBON
VAN GEMEENTE ARDOOIE!
In het gemeentehuis (dienst secretariaat) kan men
cadeaubonnen aankopen die men kan besteden bij
een Ardooise of Koolskampse handelaar.
De cadeaubonnen hebben een waarde van
€ 10, € 25 of € 50.
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0800 76 101
samengaanwegroener@west-vlaanderen.be

Na isolatie bestaande buitenmuur
Spouwmuurisolatie door aannemer
Langs buitenzijde door aannemer
Langs binnenzijde (NIEUW)
(werken begeleid door een architect met controle op de uitvoering of werken uitgevoerd door gecertificeerd aannemer of aspirant)
HR-beglazing

€ 6/m² (conform STS 71-1)
€ 15/m² (R-waarde ≥ 3m²K/W)
€ 15/m² (R-waarde ≥ 2m²K/W)

€ 10/m² (U-waarde ≤ 1.1 W/m² K

Combipremie (raam- en muurisolatie)
Enkel indien 1e investering al gefactureerd in 2016 en 2e
investering max. 12 maand na 1e investering (eindfactuur in 2017)
Dakisolatie
Door aannemer
Doe-het-zelf

Muurisolatie: € 6 – 15 m²
HR beglazing: E 48- 60 m²
(max. € 1.680 – 2.100)
€ 6/m² (R waarde ≥ 4,5²K/W)
€ 3/m² (R waarde ≥ 4,5²K/W)

Vloerisolatie door aannemer

€ 6/m² (R-waarde ≥ 2 m²/K/W)

Warmtepomp (1)
(vanaf 1/7/2017 gecertificeerd aannemer)
premie max. 40% factuur
Bodem/water water/water
Lucht/water
Hybride lucht/water
Lucht/lucht

€ 4.000 (2)
€ 1.500 (2)
€ 800 (2)
€ 300 (2)

Zonneboiler (via aannemer) (1)
(vanaf 1/7/2017 gecertificeerd aannemer)
premie max. € 2.750, max. 40% factuur

€ 550/m²

Condensatieketel
(Enkel voor beschermde afnemers) premie max. 40% factuur

NIEUWE PREMIEREGELING EANDIS
VANAF 2017
Plan je dit jaar nog energiezuinige investeringen in
je woning en laat je de werken uitvoeren en factureren in 2016? Dan kom je nog in aanmerking voor
een premie 2016.
Of worden de werken pas gefactureerd in 2017?
Hou dan rekening met de nieuwe premie voorwaarden van 2017.
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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.

BESTAANDE WONINGEN aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 2006:

€ 1.800

(1) Ook voor nieuwbouwwoningen met bouwaanvraag tot 31/12/2013
(2) Premiebedragen onder voorbehoud van goedkeuring door Vlaamse overheid

Totaalrenovatiebonus (NIEUW)
• Eén voucher per woning of appartement, te activeren vanaf 1 januari 2017.
• Binnen een periode van 5 jaar na activatie, minstens 3 nieuwe investeringen uitvoeren.
• Geldig voor investeringen in dak-, muur- of vloerisolatie (telkens ≥ 30 m²),
HR-glas (≥ 5m2), warmtepomp, zonneboiler en ventilatiesysteem
Woning
Appartement
Vanaf 3 investeringen............................................................................................ € 1.250......................€ 625
Vanaf 4 investeringen............................................................................................ € 1.750......................€ 875
Vanaf 5 investeringen en opmaak EPC.................................................................. € 2.750...................€ 1.375
Vanaf 6 investeringen............................................................................................ € 3.750...................€ 1.875
Vanaf 7 investeringen............................................................................................ € 4.750...................€ 2.375
NIEUWBOUW
Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2017: geen E-peilpremie meer.
Voor eerdere bouwaanvragen: raadpleeg www.eandis.be > Publicaties Premies 2016.
Woonloket: Gemeentehuis - Ann Gyselinck - 051 74 03 52 - wonen@ardooie.be
Elke woensdagvoormiddag: 9u-12u
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Milieu
KIJK PUIT!
AMFIBIEËNTREK IN AANTOCHT!

In het vroege voorjaar ontwaken de amfibieën uit
hun winterslaap. Dan trekken ze massaal naar
beken en poelen om zich voort te planten. Op hun
tocht moeten ze vaak de straat oversteken en daarbij vallen jaarlijks heel wat verkeersslachtoffers. De
werkgroep Amfibieën Ardooie/ Koolskamp wil de
padden, kikkers en salamanders een handje helpen.
Ook jij kunt een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld
door mee te werken aan de overzetacties in de Oude
Lichterveldsestraat en de Groenboomgaardstraat
of door je snelheid aan te passen als je met de
auto langs de landelijke wegen rijdt tijdens de paddentrek.
Waar en wanneer is er amfibieëntrek?
Het startsein van de amfibieëntrek wordt gegeven
ergens in februari, na de eerste buien met hogere
temperaturen (vanaf 7° Celsius). Bij duisternis,
regen en hoge vochtigheid kruipen de amfibieën
uit hun schuilplaats en trekken ze instinctief naar
het water. Afhankelijk van de wintergrillen kan de
trek tot halfweg april duren.
In Ardooie en Koolskamp is er paddentrek
vastgesteld in de Bosstraat, Tinnenpotstraat,
Vlasbloemstraat, Solwaterstraat, Scharestraat,
Oude Lichterveldsestraat, Oosthoekstraat,
Diepestraat, Sint-Maartensveldstraat,
Sint-Maartensstraat en Egemsestraat.
Pas je snelheid aan!
Tijdens de paddentrek zal de werkgroep in voornoemde straten campagneborden (zie foto) in de
berm zetten. Deze vragen de automobilisten om
8

Sport
uit hun doppen te kijken en de snelheid aan te passen tijdens de paddentrek. Niet enkel de dieren die
onder de wielen terechtkomen worden gedood,
er vallen ook slachtoffers door de luchtverplaatsing van voorbijrazende voertuigen. De Oude
Lichterveldsestraat en Groenboomgaardstraat
zijn drukke sluipwegen. Daarom installeert de
werkgroep daar een paddenafsluiting om te verhinderen dat trekkende amfibieën zelf de weg
oversteken. Tijdens de paddentrek controleren
vrijwilligers dagelijks de ‘vangst’. Hierbij is het de
bedoeling dat de dieren veilig aan de overkant van
de weg gezet worden. Voor deze overzetacties
zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. Vele handen
maken licht werk!
Meehelpen en info?
De werkgroep Amfibieën Ardooie/Koolskamp is
samengesteld met vrijwilligers van milieuraad
Amar, Natuurpunt De Torenvalk en anderen en
geniet ondersteuning van de gemeente Ardooie,
Natuurpunt, Stad-Land-schap ‘t West-Vlaamse
hart en de provincie West-Vlaanderen.
Wil je meewerken als vrijwilliger? Heb je tijd om
af en toe eens op controle te gaan langs de schermen? Wens je meer info?
0476 97 22 06 - wouter.declerck1@telenet.be

IN DECEMBER ONTVANG JE
DE OPHAALKALENDER 2017
MET VOLGENDE INFORMATIE:

SPINNING
Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Telkens van 19u-20u / 20u15-21u15
Zondag: 10u30
Sportcentrum De Ark
Er werden onlangs 3 extra spinningfietsen aangekocht. Momenteel zijn er 12 beschikbare fietsen.

SPORTKAMPEN
• Kerst omni-sportkamp
4 tot 6 januari
Er kan nog steeds ingeschreven worden
voor deze omnisport-3-daagse.
• Krokus omni-sportkamp
28 februari tot 2 maart

INTERSCOLAIR TREFBALTORNOOI
29 maart
Voor de leerlingen van de 2de graad van het lager
onderwijs.

OCMW Ardooie

VACATURE
Het OCMW van Ardooie is op zoek naar een
gemotiveerde poetshulp voor een voltijds vervangingscontract met ingang van 1 februari 2017 voor
enkele maanden.

• Je functie:
Dagelijks ga je de woning schoonmaken bij
voornamelijk senioren of personen met een
zorgvraag in Ardooie en Koolskamp.
• Ons aanbod:
Een voltijdse (38u) job met vervangingscontract met een verloning volgens het wettelijke
weddebarema E1, relevante privé ervaring kan
meegeteld worden.
Indiensttreding: 1 februari 2017
Stuur je sollicitatiebrief met CV vóór 10/01/2017
naar het OCMW-Sociaal Huis
t.a.v. Dominiek Pillaert, secretaris
Marktplein 1, Ardooie
of mail naar:
secretaris@ocmw-ardooie.be
De kandidaten zullen dan
verder gecontacteerd worden.

• De ophaaldata
• De openingsuren en sluitingsdagen van
de recyclageparken
• De sorteerregels
• Informatie over de recyclage-app van Fost Plus,
Recupel en Bebat waarbij je ook de ophaaldata
en nuttige info van I.V.I.O. kan opvragen
• De data voor de ophaling van grofvuil op afroep
tegen betaling
Bijhouden dus!
Heb je geen kalender ontvangen of kreeg je een
verkeerde kalender in je bus, dan kan je bij de milieudienst van je gemeente terecht of bij I.V.I.O. of
raadpleeg op www.ivio.be de ophaalkalender.
Download de Recycle app
in App Store of Google Play.
9

Jeugd
TECHNIEKACADEMIE

KINDERGEMEENTERAAD

OVERZICHT ZOMER INITIATIEVEN

Tussen 18 januari en 3 mei (niet tijdens de vakanties
en op de Buitenspeeldag) zullen in school Instituut
Heilige Kindsheid Ardooie (IHKA, Wezestraat 2,
Ardooie) 12 workshops georganiseerd worden
voor kinderen uit het 5e en 6e leerjaar in het
kader van de Techniekacademie, een initiatief van
Hogeschool VIVES met als inrichter het gemeentebestuur.

De jongste Ardooienaren bepalen mee wat er in
onze gemeente beslist wordt... via de kindergemeenteraad!

Het gemeentebestuur organiseert tijdens de zomer 2017 verschillende activiteiten voor kinderen en jongeren. Hieronder vindt u een overzicht. De praktische info, inschrijvingsformaliteiten en kostprijs vindt u in de
volgende editie van het infomagazine (april 2017).
We hopen alvast dat ouders met schoolgaande jeugd bij deze hun zomervakantie kunnen plannen.
Voor vragen kunt u terecht bij de organiserende diensten.

Dit initiatief wil kinderen op een unieke wijze
laten kennis makken met techniek en technologie
en bestaat reeds in verschillende gemeenten en
steden, met groot succes. De Techniekacademie
wordt georganiseerd door Hogeschool Vives.
Via 12 concrete workshops worden kinderen op
een unieke manier in contact gebracht met : chemie, hout, metaal/kunststof, elektriciteit, elektronica, informatica/robotica. Er is begeleiding door
professionele techniekmentoren. Ook een actief
bedrijfsbezoek is voorzien en op het einde nodigen
we alle ouders uit op een diploma-uitreiking.
De deelnameprijs bedraagt € 70, materiaal en verzekering inbegrepen, en er is een fiscaal attest
zodat tot 45% gerecupereerd kan worden. Voor
het 2e kind van zelfde gezin € 10 korting.
Zit je dus in het vijfde of zesde leerjaar in Ardooie?
Ben je graag creatief bezig? Wil je mensen helpen
en de wereld verbeteren? Kriebelt het om zelf van
alles te maken, maar ontbreekt het je aan basiskennis? Dan is de Techniekacademie van Ardooie
ideaal voor jou! In een gezellige sfeer zal je heel
wat opsteken. Je maakt kennis met gereedschap
en materialen, je leert dat techniek vele gezichten
heeft en je zal een aantal technische systemen
maken.

Op zaterdag 29 oktober 2016 legde Janne
Ducatteeuw de eed af als nieuwe kinderburgemeester. Samen met haar schepenen en kindergemeenteraadsleden zal ze de belangen van de
kinderen uit onze gemeente verdedigen bij het
(echte) gemeentebestuur.
Concreet werkt de kindergemeenteraad het
komende schooljaar rond sport en spel, cultuur,
milieu, onderwijs en verkeersveiligheid. Daarnaast
leren ze de werking van het gemeentebestuur
kennen en bezoeken ze ook een dienst die nauw
samenwerkt met het gemeentebestuur (OCMW,
politie, …).

dienst kinderopvang

kinderopvang@ardooie.be

Sportkampen

sportdienst

sportdienst@ardooie

Speelpleinwerking
‘t Ravotterke

jeugddienst

jeugddienst@ardooie.be

Kleuterkampen

jeugddienst

jeugddienst@ardooie.be

30/jun

scholen sluiten om 11u40

week 27

3 juli - 7 juli

week 28

10 - 14 juli

week 29
week 30
week 31
week 32

17 - 20 juli
24 - 28 juli
31 juli - 4 augustus
7 - 11 augustus

week 33

14 - 18 augustus

week 34

21 - 25 augustus

week 35

28 - 31 augustus

Filoe Ardooie
Filoe Koolskamp
Filoe Ardooie
Filoe Koolskamp
Sportkampen *
Speelpleinwerking ‘t Ravotterke - hele dag
Kleuterkampen *
Filoe Ardooie
Filoe Koolskamp
Sportkampen *
Speelpleinwerking ‘t Ravotterke - halve dag
Kleuterkampen *
Filoe Ardooie
Kampen 3-6 jaar en 6-9 jaar *
Kampen 3-6 jaar en 6-9 jaar *
Filoe Ardooie
Filoe Koolskamp
Speelpleinwerking ‘t Ravotterke - halve dag
Filoe Ardooie
Filoe Koolskamp
Sportkampen (16/17/18 augustus) *
Speelpleinwerking ‘t Ravotterke - halve dag
Kleuterkampen *
Filoe Ardooie
Filoe Koolskamp
Sportkampen *
Speelpleinwerking ‘t Ravotterke - halve dag
Kleuterkampen *
Filoe Ardooie
Filoe Koolskamp
Sportkampen *
Speelpleinwerking ‘t Ravotterke - hele dag

JONG GELEERD IS OUD GEDAAN?
Burgemeester Janne Ducatteeuw wordt bijgestaan
door de schepenen Thomas Priem,
Michelle Lievens, Gaelle Cham en Lore Verhegge.
De overige raadsleden zijn Lieselot Devisschere,
Sheila Rigole, Lotte Pillaert, Dore Vroman,
Jacob Cardoen, Geike Cordonny, Phebe Verhelle,
Baptist Vande Maele, Xander Scheldeman,
Anne Degrieck, Amelie D’haeveloose,
Caro Vandeverre, Machiel Phlypo,
Jorick Braekevelt en Marte Scheffers.

Inschrijven: www.techniekacademie-ardooie.be
Het aantal deelnemers is beperkt.
Vives Hogeschool zoekt voor de
Techniekacademie Ardooie nog een aantal
bedrijfspartners. Wie interesse heeft kan contact
opnemen met Rik Hostyn,
coördinator Techniekacademie West-Vlaanderen
rik.hostyn@vives.be - 0496 54 86 34

IBO ‘t Filoetje

Foto: Eddy Huughe

vooraf inschrijven verplicht, vanaf 1/4/2017
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TALENTENWEDSTRIJD

KLEUTERKAMPEN PAASVAKANTIE 2017

4 maart - OC ’t Zonneke – organisatie Jeugdraad

De gemeente Ardooie organiseert vakantieopvang
in samenwerking met Idee Kids vzw.

Ardooie en Koolskamp barsten van het talent.
Denk maar aan Greet Samyn, de familie Sercu,
Laura Lynn, Veerle Dejaeghere, Marc Degryse en
ga zo maar door.
Maar ook binnen de
Ardooise en Koolskampse
jeugd is er heel wat talent
te bespeuren. Van sportiviteit tot zang tot dans en
zelfs toneel, onze jeugd
kan er wat van!
Op zaterdag 4 maart
organiseert de Jeugdraad
Ardooie-Koolskamp in
OC ‘t Zonneke ‘Het talent van Ardooie-Koolskamp’.
Ben of ken jij een enthousiasteling tussen de 5 en
16 jaar, die graag op een podium staat en zijn/haar
talent aan iedereen wil tonen? Aarzel dan niet en
schrijf je nu in! Je kan alleen inschrijven of in groep
van maximum 5 personen. Je krijgt 4 minuten de
tijd om de jury te overtuigen van jouw talent. Dit
mag dans, voordracht, muziek, zang,... zijn.

We zorgen ervoor dat onze kleuters een aangename vakantie tegemoet gaan. Er is een themaweek met crea, fantasie, spel en beweging. Op de
kampplaats is er een pak materiaal aanwezig: een
springkasteel, sport- en spelbenodigdheden, een
uitgebreide knutselkast enz.

Doe zeker mee, want
iedere
deelnemer
krijgt een leuk aandenken. Voor de winnaars
is er per categorie
een wisselbeker voorzien! Wist je trouwens
dat de winnaars van
de Talentenwedstrijd
mogen optreden op de
Sint-Maartensstoet?
Ze openen ook de kindernamiddag met hun
winnende act.
Hopelijk tot dan!
De Jeugdraad Ardooie-Koolskamp
Sarah Mylle
sarah_mylle@hotmail.com

We verdelen de deelnemers in 2 leeftijdsgroepen
(3-5 jaar + 5-7 jaar) en alle activiteiten worden aan
de leeftijden aangepast.
We werken met monitoren die minimum 19 jaar
oud zijn en student of afgestudeerd zijn in een
pedagogische of didactische opleiding of gelijkgesteld door ervaring.
Periode:
• Maandag 3 april tem vrijdag 7 april 2017

Aanspreekpunt tijdens het kamp:
Tijdens de kampperiode kan u met uw vragen en
opmerkingen terecht bij de Jeugddienst Ardooie,
Polenplein 15, Ardooie - 051 74 40 40
Hier kan u ook terecht voor het invullen
van deelname attesten, attesten van
de mutualiteit en fiscale attesten.

SLUITINGSDAGEN IBO ’T FILOETJE 2017

Locatie:
• GBS De Zonnebloem, Hemelstraat 14, Ardooie
Leeftijdsgroep:
• 3-5 jaar = 1e en 2e kleuterklas
• 5-7 jaar = 3e kleuterklas en 1e leerjaar
Kostprijs: € 75
Voor minder dan € 10 op kamp:
• Fiscaal aftrekbaar bedrag = € 56
(€ 11,20 per dag): het attest ontvangt u in 2017.
• Tussenkomst mutualiteit ± € 10: het formulier
kan u aanvragen bij uw ziekenfonds en na het
kamp laten invullen door de jeugddienst.
• Sommige werkgevers voorzien ook een tussenkomst (doe hiervoor zelf navraag).
Opvang:
• Er is elke dag opvang voorzien van 7u45 tot en
met 17u15.
• De activiteiten zelf starten om 9 uur en eindigen
om 16 uur. (iedereen aanwezig)
• De kinderen brengen hun eigen lunchpakket en
een tussendoortje mee en letten er op om géén
brik, géén prik en géén glas mee te brengen.
• De kinderen kunnen, indien gewenst, ’s middags
thuis eten.
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Inschrijvingen:
• Inschrijven kan vanaf woensdag 1 februari 2017
via www.ardooie.be/inschrijvingen
Daar vindt u alle info omtrent inschrijving en
betaling.
• Alle inschrijvingen en betalingen dienen vooraf
te gebeuren en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de plaatsen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maandag 2 januari: 2e nieuwjaar
Maandag 17 april: paasmaandag
Maandag 1 mei: feest van de arbeid
Donderdag 25 mei: O.L.H. Hemelvaart
Vrijdag 26 mei
Maandag 5 juni: pinkstermaandag
Zomerverlof Koolskamp:
maandag 17 juli t.e.m. vrijdag 4 augustus
Zomerverlof Ardooie:
vrijdag 21 juli t.e.m. vrijdag 4 augustus
dinsdag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart
woensdag 1 november: Allerheiligen
Kerstvakantie: maandag 25 december 2017
t.e.m. di 2 januari 2018.
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Cultuur

Veiligheid

PIV HUVLUV
PIV’S COMEDY CARROUSEL

HEEMKUNDIGE KRING - JAARBOEK 2016

BIBLIOTHEEKNIEUWS
Poppenkast in de Ardooise bib!
Reizend poppentheater “Sloef” met:

Zaterdag 18 februari
20u30
GC ’t Hofland
In samenwerking
met
Gezinsbond Ardooie
Foto: Luc Lambert

Foto: Lies Depraetere

Na 18 jaar onafgebroken in CC’s te hebben vertoefd, heeft feelgoodcomedian Piv Huvluv (bekend
van ‘Eigen kweek’, ‘Comedy Casino’ en het populaire Radio2-programma ‘De raadkamer’), het diepe
verlangen en de volle goesting om zijn Piv-mobiel
een volledig seizoen langs dorp- en kerkstraten te
sturen, tot zelfs de gps het beu wordt. Gewapend
met een karrenvracht, al dan niet aan vinyl gekoppelde, grappige verhalen zal Piv allerlei zalen doen
daveren van het lachen. Op het programma: een
gevarieerde greep uit Piv’s gigantisch grappenarsenaal, zeg maar de beste fragmenten uit zijn voorbije shows, aangevuld met nieuw materiaal. Piv for
president, want iedereen sympathiseert met Piv!
En 2017 wordt een goed jaar!

Tickets: € 12 via cultuur@ardooie.be
Leden van de Gezinsbond ontvangen
€ 1 spaarkorting per volwassene op hun lidkaart.
Opvang nodig?
Gezinsbond Ardooie speelt in de vergaderzaal
van ’t Hofland de jeugdfilm: “Remi”
voor kinderen van 7 tot 12 jaar (€ 1 per kind).
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De Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp stelt
haar twaalfde jaarboek (jaarboek 2016) voor met
de volgende artikels:
• Jeronimo Nipho, een onbekende beroemde
Ardooienaar (Lucien Van Acker)
• De Koolskampse zoeaaf De Rynck (Jan David)
• 1830 in Koolskamp en in Ardooie
(Lucien Van Acker)
• Duits Ehrenfriedhof Bergmolen (vervolg)
(Walter Cnudde)
• Kwezels en dibben in Ardooie in de
Oostenrijkse tijd (1720-1795) (Lucien Van Acker)
• De verdwenen windmolens van Koolskamp
(Gabriël Houthoofd)
• 1916, Ardooie in Wereldoorlog I
(Hendrik Viaene)
• Geeraert Luyckens, beeldstormer
(Lucien Van Acker)
• Een praatje rond de Platse (Plaetse) van
Koolskamp (Jan David)

Sloefke en zijn hondje Kwibus beleven steeds de
gekste avonturen. Wanneer blijkt dat Sloefke toch
wat meer zou moeten oefenen voor lezen, heeft
zijn goeie vriend professor Rommeliscus net een
leescomputer in elkaar geknutseld! Even uitproberen dus!
Poppentheater Sloef is een reizend klassiek poppentheater, opgericht in Aalst in december 1980,
speelt solo en live leuke zelfgeschreven verhalen
voor kinderen met als doelgroep kinderen van 4-8
jaar, Sloef maakt hiervoor gebruik van handpoppen. De ‘magische sfeer van weleer’ maar met een
snuifje vernieuwing! Interactie tussen poppen en
publiek! Ook elke keer een leuk meezingliedje!
Voor de Jeugdboekenmaand 2017 speelt Reizend
Poppentheater Sloef terug een aan het thema aangepaste voorstelling ‘WEE-WEE-WEE’, deze keer
onder de noemer M/V/X, zeg maar jongens én
meisjes, stereotypen, rolpatronen in boeken en
dies meer.

• Jean De Jonghe, een vergeten tuinbouwer
uit Brussel (Roger Verlinden)
• De vier pauselijke zoeaven uit Ardooie
(Lucien Van Acker)
Het jaarboek is te koop aan € 12 in het
gemeentehuis, dienst Bevolking.
U kunt dit bedrag ook storten op rekeningnr.
BE55 7380 1497 9044 - KREDBEBB van
de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp,
met vermelding “Jaarboek 2016”.
Het jaarboek wordt u dan toegestuurd.

• Waar? leeszaal van de bibliotheek
• Wanneer? woensdag 22 maart
van 14u tot 15u en van 15u30 tot 16u30
• Wie? kinderen van 4 tot 8 jaar (vanaf de 2de
kleuterklas tot en met het 2de leerjaar)
Hoe inschrijven?
Deelname is gratis maar er dient wel vooraf
ingeschreven te worden.

HEB JIJ JE FIETS AL LATEN LABELEN?
Iedereen heeft een uniek rijksregisternummer dat te vinden is op
uw identiteitskaart.
Laat dit nummer door middel
van een fraudebestendig label
aanbrengen op uw fiets. Een
gemerkte fiets wordt immers minder vlug gestolen. Indien uw fiets toch wordt gestolen dan kan de
politie, via dit nummer, u als rechtmatige eigenaar
vlugger contacteren indien de fiets wordt teruggevonden. Het aanbrengen van een fraudebestendig
label brengt, in tegenstelling tot het vroegere ‘graveren’, geen schade aan waardoor ook duurdere
fietsen in aanmerking komen voor deze methode
van merken.
Het labelen van uw fiets kan gratis aangevraagd
worden bij de wijkdienst van de Politiezone Regio
Tielt:
Oude Lichterveldsestraat 11/A, Ardooie
051 42 84 60
wijk.ardooie@pzregiotielt.be
www.pzregiotielt.be
Openingsuren
Maandag
13u00 - 18u
Dinsdag
08u30 - 12u
Woensdag
13u00 - 18u
Donderdag 08u30 - 12u
Vrijdag		
08u30 - 12u
Doe steeds aangifte van diefstal wanneer uw fiets
gestolen wordt. Door aangifte te doen, vergroot u
de kans dat u uw fiets terug ziet. Neem eventueel
een foto van uw fiets, altijd handig wanneer u uw
fiets kwijtgespeeld of gestolen bent.
Voor elektronische aangifte:
www.police-on-web.be
De website www.gevondenfietsen.be:
fietsen die worden teruggevonden en waarvan
de eigenaar niet onmiddellijk achterhaald
kan worden, worden op deze website geplaatst
met een foto en hun belangrijkste kenmerken.

Dit kan vanaf woensdag 15 februari om 14 uur
in de bibliotheek te Ardooie of 051 74 73 08
15

Nieuwe zaken

Varia

BABETTE FASHION
HOMEPARTY’S & SHOP

ARDOOISE PERSMEDEWERKERS

Stijlvolle, hedendaagse dames- en tienerkledij,
accessoires aan een betaalbare prijs
Barbara Lavaert
Lampernissestraat 8, Ardooie
0499 293 991
babette@telenet.be
Open: zaterdag 10u-12u & 13u30-17u30
babette fashion

AC SANITAIR EN VERWARMING
Arnaud Carray
Pontleenstraat 2, Ardooie
0493 06 74 76
arnaudcarray@hotmail.com
www.arnaudcarray.be

FRUITBREAK
Fruit op het werk, 100% fiscaal aftrekbaar
Davy Vanhaverbeke
Vierwegstraat 3a, Ardooie
0475 67 91 14
www.fruitbreak.be

LOGO SARA
Logopedie - Specialisatie Stotteren - Audiologie
Sara Verhulst
Melkerijstraat 1 bus 3, Ardooie
0476 68 35 44
logosaraverhulst@gmail.com
Logopedie- en stotterpraktijk Sara Verhulst
Wenst u als nieuwe zaak opgenomen te worden
in Infoblad, gelieve een mailtje te sturen naar
infoblad@ardooie.be

• Vanden Berghe Bert
De Weekbode / Krant van West-Vlaanderen
0485 056 670 - bert.vanden.berghe@kw.be
• Maeseele Jan
De Weekbode / Krant van West-Vlaanderen
0477 495 462 - 051 74 60 23
janmaeseele@hotmail.com
• David Jan
De Weekbode / Krant van West-Vlaanderen
0477 722 102 - 051 74 51 07
jan-david@telenet.be
• Degezelle Charlotte
Het Laatste Nieuws
0486 687 679
charlotte_degezelle@hotmail.com
• Leenknegt Steven
Het Nieuwsblad
0477 618 337 - steven.leenknegt@gmail.com
• Sabbe Nele , webcorrespondente
Het Nieuwsblad
0476 467 082 - nelesabbe@proximus.be
• Huughe Eddy, fotograaf
De Weekbode / Krant van West-Vlaanderen
0492 634 643 - eddy.huughedhulster@telenet.be
• Beel Stefaan, fotograaf
De Weekbode / Het Nieuwsblad
0476 260 158 - stefaan.beel@pandora.be
• Couvreur Joke, fotograaf
De Weekbode / Krant van West-Vlaanderen
0473 949 164 - info@jokecouvreur.be
• Bogaerts Jos, fotograaf
Krant van West-Vlaanderen / Mandelnieuws
0474 106 510 - fotobova@gmail.com

OPROEP AAN ALLE 60-JARIGEN
ARDOOIE-KOOLSKAMP
Ben je 60 in 2017?
Het 60-Jarigen Comité Ardooie-Koolskamp organiseert voor alle 60-jarigen, geboren in 1957, op
zaterdag 30 september 2017 een feest.
Woont u of liep u school of bent u opgegroeid in
Ardooie-Koolskamp, dan bent u van harte welkom
op onze bijeenkomst.
Het 60-Jarigen Comité doet een oproep aan alle
60-jarigen. Wilt u er bij zijn op onze reünie, u
kent leeftijdsgenoten die u al sinds uw schooltijd
niet meer hebt gezien, stuur dan een mailtje naar
het organiserend comité: 60in2017@proximus.be
Meer informatie volgt later.
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*terugkerende activiteit

JANUARI		
DO 05 + 12 + 19 + 26/01 •
13u30-15u

De kunst van het wachten
IHKA, Brugstraat 32
€ 12,50
0479 36 62 78
info@naranara.be
www.naranara.be

DO 05/01 • 14u-16u30

Crea- atelier*

Christa Vancayseele
Fabriekstraat 6
Femma Ardooie

€ 2 / lid € 1
051 74 73 48
femmaardooie@gmail.com

VR 06/01 • 11u45-12u45

Sober maal

WZC Sint-Vincentius
Pastorale Werkgroep
WZC Sint-Vincentius - Pastorale
eenheid Sint-Germanus
€3
0497 46 69 85

DI 10/01 • 14u30

Voordracht ‘Pater Damiaan’
door Marc De Bie
GC ‘t Hofland		
VL@S Ardooie-Koolskamp
€ 6 / lid € 4
flammertyn@gmail.com		

ZA 14/01 • 20u30

TheaterTournee
in ‘T café ‘Love Me Tender’
OC De Tassche		
AMA-producties

€8
0476 30 63 24
bart.clb.claeys@ing.be

ZA 14/01 • 21u

Stravve Tietjes Party 2017
Tent Meulebeeksestraat
KLJ Ardooie

€ 5			
www.facebook.com/klj.ardooie
www.kljardooie.be

ZO 15/01 • 6u-12u

Vogelbeurs

GC t’Hofland		
De Vogelvrienden Ardooie

DI 17/01 • 19u30
(start cursusreeks)

Cursus ’Eerste Hulp Bij
Ongevallen’ (EHBO)
Rode Kruis lokaal
Brugstraat 71/B
Rode Kruis Vlaanderen,
afdeling Ardooie

gratis
0478 22 65 16
vorming@ardooie.rodekruis.be

ZA 21/01 • Starten: 7u-15u

Wijnwandeling ‘Moezeltocht’
Evenementenhal De Ark
Spartastappers Ardooie vzw
€ 1,50 / lid € 1,10		
www.spartastappers.be

DO 26/01 • 19u30

Voordracht
‘De kracht van familie en
vrienden bij scheiding’

Feestzaal IHKA, Wezestraat 2
Ouderraad IHKA - Femma Gezinsbond
€4
greet.driessens@telenet.be

ZO 08/01 • 8u-13u

gratis toegang		
051 74 83 31

VR 27 + 28/01 • 20u30

Marktplein
Marktkramers		

ZO 15/01 • vanaf 12u tot 15u

ZO 08/01 • 10u30-12u30

OC ‘t Zonneke Koolskamp
KWB Koolskamp

Cultuurkapel De Schaduw
De Schaduw vzw
AMA-producties

Zondagsmarkt		

Nieuwjaarsreceptie
Polenplein
Gemeentebestuur

Leeuw van Vlaanderen
wandeling

gratis toegang			

Afstand: 6, 8 of 12 km
€ 1,50 / lid € 1,20
0491 07 28 42

MA 09/01 • 20u

DI 17 + 24/01 		

Nieuwjaarsdrink

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie
€ 5 / lid: gratis
0474 66 61 43
femmaardooie@gmail.com

TheaterTournee
in ‘T café ‘Love Me Tender’

€8
0476 30 63 24
bart.clb.claeys@ing.be
www.deschaduw.be

Upcycling
‘Werken met papier’

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie
€ 6 / lid € 4
0474 66 61 43
femmaardooie@gmail.com
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*terugkerende activiteit

FEBRUARI		
DO 02 + 09 + 16 + 23/02 •
13u30 - 15u

De kunst van het wachten
IHKA, Brugstraat 32
€ 12,50
0479 36 62 78
info@naranara.be
www.naranara.be

DO 02/02 • 14u-16u30

Crea- atelier*

Christa Vancayseele
Fabriekstraat 6
Femma Ardooie

€ 2 / lid € 1
051 74 73 48
femmaardooie@gmail.com

VR 03/02 • 11u45-12u45

Sober maal

WZC Sint-Vincentius		
Pastorale Werkgroep
WZC Sint-Vincentius - Pastorale
eenheid Sint-Germanus
€3
0497 46 69 85

ZA 04/02 • 15u-17u30

Kinderfuif Arkorum 14

De Boomgaard, Blekerijstraat 5
Arkorum 14 De Boomgaard Ouderraad
€ 1,50
www.gvbdeboomgaard.be

ZA 04/02 • 20u

Fried Ringoot
‘En...? Wat nu?’

Cultuurkapel De Schaduw
De Schaduw vzw
vvk € 12 / add € 14		
www.deschaduw.be
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MA 06/02 • 20u

Start to organise

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie
€ 5 / lid: gratis
0474 66 61 43
femmaardooie@gmail.com

WO 08 + 22/02 • 19u

Workshop
‘Werken met beton’
Albertzaal		
Femma Ardooie

€ 22 / lid € 15
0474 66 61 43
femmaardooie@gmail.com

DO 09/02 • 17u-20u

Bloedgifte

OC ‘t Zonneke		
Contactgroep ‘Help ons helpen
bloedgeven’ - Rode Kruis
VR 10/02 • 20u30

Dries Heyneman ‘Jenny’
Cultuurkapel De Schaduw
vvk € 10 / add € 12
www.deschaduw.be

ZA 11/02 • 9u30-11u30

Opendeurdag
GVB De Boomgaard

Arkorum 14, De Boomgaard,
Blekerijstraat 5
Arkorum 14, De Boomgaard
gratis toegang
051 74 68 98
deboomgaard@arkorum.be
www.gvbdeboomgaard.be

ZA 11/02 • 18u30 (diner) 21u (optreden)

Valentijnsavond met optreden
van de Ardooise broers Sercu
GC ‘t Hofland		
Pasar Ardooie-Koolskamp

diner + optreden: € 35
optreden: vvk € 18 / add € 20
0497 38 37 74
pasarardooiekoolskamp@skynet.be
www.pasar.be/Ardooie-Koolskamp

ZO 12/02 • 12u30

MTB-cyclocrosswedstrijd
‘Ardo Wezecross’

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

*terugkerende activiteit

ZO 19/02 • 12u30

Flac-Ardo Veldloop

Wezestraat - Weides Stragier
FLAC - Flanders Atletiek Club
afdeling Izegem

gratis toegang			
http://users.skynet.be/lrc.harelbeke/

€ 5 (toeschouwers)
flacizegem@gmail.com		
www.flacizegem.be

DI 14/02 • 14u30

DO 23/02 • 14u30

Voordracht door Erik Dewitte
‘De 18-daagse veldtocht’
GC ‘t Hofland		
VL@S Ardooie-Koolskamp
€ 6 / lid € 4
flammertyn@gmail.com		

DO 16 + 23/02 • 17u-20u

Bloedgifte

GC ‘t Hofland		
Contactgroep ‘Help ons helpen
bloedgeven’ - Rode Kruis
VR 17/02 • 16u

Kaarting Groep 82
GC ‘t Hofland		
Groep 82
Inleg € 1,25		
0474 88 36 66

VR 17/02 • 20u

Interverenigingenquiz

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

ZA 18/02 • 20u30

Piv Huvluv
‘Piv’s Comedy Carrousel’
GC ‘t Hofland		
Culturele Raad
Gezinsbond Ardooie
€ 12
cultuur@ardooie.be

Lezing door Dirk Draulans
‘Samen voor ons eigen…’
GC ‘t Hofland		
NEOS Ardooie-Koolskamp

€ 12 / lid € 7 • 0495 90 93 26

VR 24/02 • 19u30

Toeristische avond
‘Indonesië’

OC ‘t Zonneke Koolskamp
KWB Koolskamp

€ 17 / lid € 12
Inschrijven bij de bestuursleden

ZA 25/2 • vanaf 14u
14u30 (4-10 jaar)

MAART			
DO 02/03 • 14u-16u30

Crea- atelier*
Christa Vancayseele
Fabriekstraat 6
Femma Ardooie

€ 2 / lid € 1 • 051 74 73 48
femmaardooie@gmail.com

VR 03 + 10 + 17 + 24 + 31/03
11u45-12u45

Sober maal

WZC Sint-Vincentius
Pastorale Werkgroep
WZC Sint-Vincentius - Pastorale
eenheid Sint-Germanus
€ 3 • 0497 46 69 85

VR 03/03 • 20u30

Piv Huvluv ‘Zijn er nog
vragen?’ (try-out)

Cultuurkapel De Schaduw
De Schaduw vzw

Voordracht ‘De weg naar
Santiago de Compostella’
door Luc Demey
GC ‘t Hofland		
VL@S Ardooie-Koolskamp
€ 6 / lid € 4
flammertyn@gmail.com		

DO 16/03 • 19u30

Bloemschikken
‘Lentestuk maken’

Albertzaal		
Femma Ardooie		

051 74 52 37
anne.vanhecke@euphonynet.be

VR 17/03 • 19u30

Lentefeest

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie
€ 18 / lid € 12
051 74 57 28
femmaardooie@gmail.com

€ 10 / add € 12			
www.deschaduw.be

ZA 18/03 • 13u30-18u

evenementenhal De Ark
Peloeze Comité

ZA 04/03 • 14u

Evenementenhal De Ark

ZO 26/02 • 11u

OC ‘t Zonneke		
Jeugdraad Ardooie-Koolskamp

Kindernamiddag
€3

Labtrio - CD-voorstelling
Cultuurkapel De Schaduw
Cultuurkapel De Schaduw
vvk € 10 / add € 12
www.deschaduw.be

Wedstrijd ‘Het Talent van
Ardooie-Koolskamp’
gratis toegang
sarah_mylle@hotmail.com

ZO 05/03 • 13u-16u

Tweedehandsbeurs ‘baby- en
kinderspullen tot 16 jaar’
GC ‘t Hofland		
Gezinsbond Ardooie

gratis toegang • 051 74 78 85
lindsayvandewiele@live.be
www.gezinsbondardooie.be

MA 06/03 • 20u

Bruggenbouwers
		

DI 14/03 • 14u30

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie
€ 5 / lid: gratis • 0474 66 61 43
femmaardooie@gmail.com

Schoolfeest
‘Schatten op zolder’

www.gvbdeboomgaard.be

DI 21/03 • 14u-16u30

Workshop
‘Koken voor elke dag’
GC ‘t Hofland 		
Femma Ardooie

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

WO 22/03
14u-15u en 15u30-16u30

Poppenkast ‘Sloef’
in de Ardooise bib

leeszaal van de bibliotheek
Bibliotheek Ardooie
gratis toegang
051 74 73 08
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NUTTIGE INFORMATIE
GEMEENTEHUIS

UITNODIGING
NIEUWJAARSRECEPTIE

zondag 8 januari 2017
10u30 en 12u30
Polenplein Ardooie

Polenplein 15, Ardooie • 051 74 40 40
info@ardooie.be • www.ardooie.be
MA
9u-12u
13u30-17u
DI
9u-12u
WO
9u-12u
13u30-17u
DO
9u-12u
VR
9u-12u
13u30-17u
ZA
9u-12u
Gemeentehuis gesloten: 1 en 2 januari 2017

BIBLIOTHEEK

Mgr. Roelensstraat 26, Ardooie
051 74 73 08 • ardooie@bibliotheek.be
MA		 14u-18u
WO		 14u-18u
VR		 14u-19u
ZA
10u-12u

SPORTDIENST

Melkerijstraat 2/A, Ardooie
051 57 50 20 • sportdienst@ardooie.be
MA t.e.m. VR 8u-12u
13u30-16u30

Alle inwoners
van Ardooie-Koolskamp
zijn van harte uitgenodigd!
De traditionele eindejaarsreceptie wordt
vervangen door een nieuwjaarsreceptie op het Polenplein.
Het gemeentebestuur biedt u een glaasje aan,
er is een activiteitenkalender beschikbaar,
een optreden van The Blik Dooze Band
en kinderanimatie.

OCMW-SOCIAAL HUIS

Marktplein 1, Ardooie • 051 74 03 70
info@ocmw-ardooie.be
www.ocmwardooie.be
MA t.e.m. VR 9u-12u
op afspraak

RECYCLAGEPARK I.V.I.O.

Biekorfstraat 8, Ardooie • www.ivio.be
MA		 14u-16u45
DI		 14u-18u45
WO		 14u-17u45
VR
9u30-17u45
ZA
9u30-15u45

KINDEROPVANG ’T FILOETJE

De wekelijkse markt verhuist naar het Marktplein.
Bij slecht weer gaat de receptie door in
GC ’t Hofland, Oude Lichterveldsestraat 13.

Ardooie, Kaaistraat 80 • 051 65 76 64
Koolskamp, Klaverstraat 8 • 051 74 63 38

PUBLICATIES GEMEENTELIJK INFOBLAD, EDITIE APRIL 2017 (april/mei/juni):
• ARTIKELS mailen naar infoblad@ardooie.be vóór 25 februari 2017
• ACTIVITEITEN IN DE UIT-KALENDER - Enkel voor verenigingen.
Ingeven via www.uitdatabank.be vóór 1 maart 2017
MEER INFO: dienst cultuur - cultuur@ardooie.be - 051 74 40 40

© WWW.DESIGN-PRINT.BE • V.U. Gemeentebestuur Ardooie • Foto cover: Martine Lambert

POLITIE WIJKDIENST ARDOOIE

Oude Lichterveldsestraat 11/A, Ardooie
051 42 84 60 • www.pzregiotielt.be
wijk.ardooie@pzregiotielt.be
MA		 13u-18u
DI
8u30-12u
WO		 13u-18u
DO
8u30-12u
VR
8u30-12u
ZA
9u00-12u

