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> Bouw nieuw OC De Tassche van start
> Uitneembare folder ‘Wat te doen’ zomervakantie 2017
> Vraag tijdig uw Kids-ID aan als u op reis gaat!
>

Burgerzaken
BEVOLKINGSSTATISTIEK
PER 1 JANUARI 2017
Aantal inwoners
9028
Mannen		 4520
Belgen		4360
Vreemdelingen 160
Vrouwen		 4508
Belgen
4395
Vreemdelingen 113
Inwoners per deelgemeente
Ardooie		 6812
Mannen
3368
Vrouwen
3444
Koolskamp		
2216
Mannen
1152
Vrouwen
1064
Gezinnen		 3816
Ardooie
2898
Koolskamp
918

gemeentediensten kan afhalen. Mijn Dossier
maakt het dus mogelijk om deze van thuis uit
aan te vragen. U hoeft dan niet langer naar het
gemeentehuis te gaan. Dit bespaart u heel wat
tijd en een verplaatsing.
Hoe werkt het?
Surf naar de website:
https://mijndossier.rrn.fgov.be
Aanmelden doet u met behulp van uw elektronische identiteitskaart. Nadat u uw eID in de kaartlezer hebt gestoken, zal u ook uw pincode moeten
invoeren. Zo wordt er geverifieerd of u werkelijk de
persoon bent die u beweert te zijn.
In het menu aan de linkerzijde kan u verschillende
keuzes maken. Via ‘Transacties’ is het onder andere mogelijk om uw adreswijziging (of dat van één
van uw gezinsleden) door te geven. Deze verklaring
tot adreswijziging komt dan automatisch terecht
bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

wenkbrauwen, de mond gesloten, tanden niet
zichtbaar, geen grote glimlach
• Het aangezicht moet volledig zichtbaar zijn,
zonder ‘accessoires’, behalve om medische of
godsdienstige redenen. De ogen, de kin en de
gezichtsomtrek moeten altijd zichtbaar zijn
• De achtergrond van de foto moet licht, effen en
zonder schaduw zijn.
Elektronische handtekening
Vanaf je achttiende verjaardag ben je gemachtigd
om een elektronische handtekening te plaatsen.
Opgelet! Wanneer je achttien jaar wordt, moet je
zelf naar het gemeentehuis gaan om je digitale
handtekeningcertificaat op de eID te activeren. Je
krijgt hiervoor geen oproep. (Vergeet niet je pukcode mee te nemen.)

KIDS-ID:
IDENTITEITSKAART VOOR KINDEREN

VOORAFGAANDE WILSVERKLARINGEN
Er bestaan in België 5 wilsverklaringen die men
vooraf kan opstellen. Zo kunnen artsen en zorgverleners later met de wil van de patiënt rekening
houden, wanneer deze zich niet langer zelf kan uitdrukken. Indien men wel nog bewust is, heeft men
deze wilsverklaringen uiteraard (nog) niet nodig.:
het volstaat dan om mondeling mee te delen wat
men nog wel of niet wil.
Met behulp van deze wilsverklaringen kan men dus
aan ‘voorafgaande zorgplanning’ doen.
De brochure i.v.m. de voorafgaande wilsverklaringen ligt ter beschikking bij de dienst bevolking.
www.wilsverklaringen.be
www.leif.be

MIJN DOSSIER
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Mijn dossier is een online toepassing die toegang
geeft tot uw dossier in het Rijksregister. Via de
toepassing Mijn Dossier kunt u:
• Uw gegevens in het Rijksregister nazien.
• Zien wie uw gegevens de laatste 6 maanden
geraadpleegd heeft.
• Bepaalde attesten (vb. attest van gezinssamenstelling, …) raadplegen, downloaden of afdrukken. Deze documenten hebben dezelfde wettelijke waarde als het document dat u bij uw

E-Loket, elektronisch loket
Met het elektronisch loket (E-loket) van de gemeente kunt u ook op een eenvoudige wijze online (met
uw computer) verschillende documenten aanvragen. Het voordeel is dat u zich niet meer naar het
gemeentehuis hoeft te verplaatsen. Op de website
www.ardooie.be dient u de rubriek E-loket aan te
klikken. Nadat u zich geïdentificeerd hebt met uw
elektronische identiteitskaart kunt u het gewenste
document aanvragen.
Foto’s voor paspoorten, elektronische identiteitskaarten voor Belgen, Kids-ID’s en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen
De foto moet sterk gelijken op de houder van
het document voor een vlotte identificatie.
De foto moet bovendien voldoen aan de ICAO
(Internationale Luchtvaartorganisatie):
• maximaal 6 maanden oud zijn
• Het aangezicht moet 70 tot 80% van de oppervlakte van de foto innemen
• Neutrale gelaatsuitdrukking: geen gefronste

bij de aanvraag.
• Wie in Vlaanderen een THAB wil aanvragen,
moet dan ook aangesloten zijn bij een zorgkas.
• De zorgkassen zijn vanaf 1 januari 2017 het eerste contactpunt voor vragen over de THAB.

INVULLEN BELASTINGSAANGIFTEN
De Federale Overheidsdienst Financiën houdt zitdagen voor het invullen van de aangiften personenbelasting van het aanslagjaar 2017 (inkomsten
2016) voor natuurlijke personen (loontrekkenden
en gepensioneerden).
GC ‘t Hofland, Oude Lichterveldsestraat 13:
Maandag 29 mei:
9u-12u en 13u-16u
Dinsdag 30 mei:
9u-12u en 13u-16u

OMWISSELING PAPIEREN RIJBEWIJZEN
Een papieren rijbewijs is in principe onbeperkt
geldig. Toch is het aangeraden om het rijbewijs om
te wisselen naar bankkaartmodel als de foto niet
meer gelijkend is of als het rijbewijs beschadigd
is. Ook rijbewijzen afgeleverd vóór 1998 worden
beter omgewisseld. Zeker wanneer men veel naar
het buitenland reist, is het interessant om een
elektronisch rijbewijs te hebben. Zo riskeert men
de minste problemen bij controle door de politie
in het buitenland.

051 74 03 56 - bevolking@ardooie.be

TEGEMOETKOMING
VOOR HULP AAN BEJAARDEN
Vanaf 1 januari 2017 kan je de Tegemoetkoming
voor Hulp aan Bejaarden (THAB) niet meer aanvragen via MyHandicap. Op die datum nam de
Vlaamse Overheid de THAB immers over van de
FOD Sociale Zekerheid.
Wat verandert er concreet?
• Vanaf 1 januari 2017 werd de THAB in Vlaanderen
onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming.
• Dit betekent dat inwoners van Vlaanderen
de THAB niet meer kunnen aanvragen via
MyHandicap. De aanvragen moeten online – via
de tool “eTHAB” - ingediend worden bij de zorgkassen. Ook de dienst maatschappelijk werk van
het ziekenfonds of het OCMW kunnen helpen

Wie een nieuw rijbewijs wil, dient persoonlijk langs
te komen naar het secretariaat van het gemeentehuis. Men hoeft geen nieuwe pasfoto mee te
brengen want de foto van de identiteitskaart wordt
automatisch overgenomen.
De omwisseling van een nieuw rijbewijs
duurt maximum 1 week. Kostprijs: € 20
051 74 40 40 - secretariaat@ardooie.be
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Openbare werken
NIEUW REGLEMENT INZAKE
INNAME OPENBAAR DOMEIN
VANAF 1 FEBRUARI 2017
Ingaand op 1 februari 2017 wordt een belasting
geheven op het gebruik van het openbaar domein
voor het uitvoeren van bouwwerken, meer bepaald
voor het stapelen van materialen en grondstoffen,
het plaatsen van machines en werktuigen, van
stellingen, containers, werfketen, verkoopburelen,
e.d., al dan niet met schuttingen of hekkens afgezet.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
• Kosteloos indien de inname maximum 10 kalenderdagen duurt en indien de aanvraag tijdig
wordt aangevraagd, dit is minstens 10 werkdagen vooraf;
• Voor innames vanaf 10 kalenderdagen bedraagt
de belasting:
* € 3/dag indien inname < 15 m²
* € 6/dag indien inname tussen 15 m² en 30 m²
* € 10/dag indien inname tussen 30 m² en 60 m²
* € 20/dag indien inname meer dan 60 m²
Bij opeenvolgende vergunningen voor dezelfde
locatie, zonder onderbreking in tijdperiodes van
meer dan één maand, worden de periodes geacht
zich opeenvolgend te hebben voorgedaan voor de
berekening van de tarieven.
Indien de inname van het openbaar domein een
bijkomende afsluiting van de openbare weg noodzaakt: belasting zoals hierboven gesteld + € 50 per
dag.
Het bezetten van de openbare weg bij het inrichten van bouwwerven of het afsluiten van de
openbare weg is slechts toegelaten na voorafgaandelijke schriftelijke toelating van het College van
Burgemeester en Schepenen.
Indien de aanvraag minder dan 10 kalenderdagen
voor de aanvang van de inname van de openbare
weg of plaats wordt ontvangen, wordt een administratieve geldboete aangerekend van € 50.
Indien de bouwheer nalaat een aanvraag in te dienen, wordt € 100 aangerekend, waarbij de eerste
keer wordt vrijgesteld.
De aanvraag moet volgende gegevens bevatten:
• Naam aanvrager, adres, telefoongegevens en
eventueel e-mailadres
• Plaats inname
• Datum van inneming en van de duur van de
bezetting
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• Plan waarbij duidelijk de afmetingen van de in
te nemen oppervlakten vermeld zijn
Een eventuele verlenging van de vergunning dient
voor het verstrijken van de vergunning aangevraagd te worden.
Een vergunning, of verlenging van vergunning,
wordt echter niet afgeleverd als blijkt dat vroegere
rekeningen van de aanvrager nog openstaan.
De op de vergunningsaanvraag opgegeven aantal
m² en aantal dagen kunnen het voorwerp uitmaken van een controle door de gemeentediensten.
Bij vastgestelde afwijkingen wordt de aanvrager
hiervan in kennis gesteld met het verzoek om binnen de acht dagen een bijkomende aanvraag in te
dienen of binnen dezelfde termijn zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen.
De belastbare oppervlakte wordt in volle m² uitgedrukt.

CONTAINERPARK GESLOTEN 18 APRIL
TEM 31 MEI 2017
Ten gevolge van riolerings- en wegeniswerken in
de Biekorfstraat zal het containerpark van Ardooie
gesloten zijn van dinsdag 18 april tot en met
woensdag 31 mei 2017 (onder voorbehoud).
Tijdens deze periode kan u met uw afval terecht op
volgende containerparken:
Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Ledegem,
Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem,
Ruiselede en Tielt.

Heb je geen ophaalkalender ontvangen in je brievenbus, dan kan je een kalender afhalen bij het
secretariaat van het gemeentehuis. Je kan ook de
kalender raadplegen op www.ivio.be.
Download de Recycle app
in App Store of Google Play.
Foto: ©Solid

051 74 03 54 - td@ardooie.be

DOE MEE MET DE PMD-WEDSTRIJD!

THUISCOMPOSTEREN
Een belangrijk deel van het huishoudelijk afval
kunnen we zelf verwerken, het groente-, fruit- en
tuinafval. Dit zogenaamde ‘gft-afval’ maakt de helft
uit van al het huishoudelijk afval. Door het thuis te
verwerken tot compost, halveert u niet alleen uw
huisvuilzak, maar bekomt u een bodemverbeteraar
voor uw eigen tuin.
Wie een compostvat of -bak
wenst aan te kopen, kan
dit aanvragen op de dienst
secretariaat van het gemeentehuis. Ze worden door de
technische dienst aan huis
geleverd.
Compostvat (inhoud 290 liter): € 15,00
Beluchtingsstok: € 5,00
Compostbak (inhoud 1.000 liter): € 50,00

We hebben de winter weer bijna achter ons gelaten en kunnen reikhalzend uitkijken naar de lente.
Tijd om beetje bij beetje de tuin op orde te zetten
en na te denken over de inrichting ervan. Wie
wil genieten van de natuur, houdt natuurlijk ook
rekening met de impact die zijn/haar handelingen
hebben op ons leefmilieu. Daarom is het belangrijk
om bij het inrichten van de tuin te opteren voor
PEFC-gelabelde houtproducten.

OPHAALKALENDER 2017

AANVRAAG INNAME
OPENBAAR DOMEIN
IS STEEDS VERPLICHT!

Milieu

DUURZAAM HOUT IN DE TUIN

Intercommunale IVIO organiseert op zondag 2 april tijdens de
openbare markt (Polenplein te
Ardooie) het sjoelbakspel. Wie hieraan deelneemt,
kan mooie prijzen winnen!

Deze producten geven de garantie van duurzaam
bosbeheer. Het hout werd dus gewonnen in een
bos waarbij duurzame criteria voor het beheer in
acht genomen werden. Geen illegale houtkap en
geen schending van de mensenrechten, maar wel
het verbeteren van de biodiversiteit, het geven van
een eerlijk loon voor de bosarbeiders, het openstellen van het bos voor recreatie,…

PMD sorteren
is kinderspel

!
EN WIN
SPEELnnenkort mee

Speel bi D-wedstrijd
PM
!
met de
prijzen
mooie
en win

Meer informatie vind je op pag. XX

Foto: ©Quintelier

FP-163-Sjoelbak-IVIO-Milieukrant.indd 1

15/12/16 10:36

Zet dus je duurzaamste beentje voor en geef onze
bossen en kinderen een mooie toekomst. Kinderen
beleven plezier in een zandbak, op een schommel
of zelfs in een zwembad vervaardigd uit PEFC5

Cultuur
gelabeld hout. Je bloemen en planten zullen schitteren in een PEFC-gelabelde bloembak of met hun
wortels tussen houtschors afkomstig uit duurzaam
beheerde bossen. En je hele tuin krijgt een mooie,
duurzame uitstraling dankzij een omheining, terras
of tuinhuisje met PEFC-label.

Foto: ©Plastivan

Interessant weetje: PEFC-gelabelde houtproducten
kunnen aangekocht worden met ecocheques.
www.pefc.be

TIPS VOOR
DE IBA EIGENAAR GEBRUIKER

2 - Houd regenwater uit je IBA
(voorzie een gescheiden afvoer)
IBA’s zijn ontworpen voor huishoudelijk afvalwater (afkomstig van toilet, bad, douche, vaatwas,
wasmachine, enz). Regenwater hoort hier niet bij,
anders verdun je de afvalwaterstroom te veel en
krijgen de bacteriën onvoldoende voeding. Hevige
regenval spoelt de bacteriën mogelijk zelfs helemaal uit. Dit is nefast voor de werking van de IBA.

1 - Vermijd elke stroomonderbreking
(haal nooit de stekker uit het stopcontact)
t je als bewoner moet doen) uitleggen door je leverancier.
an je leverancier
en lees
de handleidingen
nogdergelijke
eens na.
Pompen,
beluchting,
moet je ook in
oorkeur bij de leverancier) af waarbij jaarlijks een deskundige/technicus
vakantieperiode of periodes van mindere afvalwanderhoud.
terproductie op het elektriciteitsnet aangesloten
houden.

en goede werking is belangrijk voor het bekomen van het vijfjaarlijks attest
saneringsbijdrage op de drinkwaterfactuur.
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Op 13 februari 2017 zijn de langverwachte bouwwerken aan het nieuwe OC De Tassche gestart.
De werken zullen begin 2018 kunnen afgerond
worden.
Ben je benieuwd hoe het er zal uitzien?
Bij deze alvast een preview!

3 - Vermijd deze producten
Een aantal specifieke producten moet je vermijden
of zoveel mogelijk uit de afvalwaterstroom houden:
• oliën, vetten of andere drijvende stoffen (giet
bijvoorbeeld geen frituurolie in de gootsteen,
maar breng ze naar een inzamelpunt)
• verfproducten, verfverdunningsproducten, ….
• overschotten van geneesmiddelen (o.a. antibiotica)
• ontsmettings-/desinfectiemiddelen
(zoals
bleekwater)
• autoproducten (oliën, onderhoudsproducten)
• wc-reiniger of -blokjes, ontstopper, …

Foto: Chris Schoonbaert

Foto: Luc Lambert

TIPS
• Vandaag zijn heel wat milieuvriendelijke producten op de markt, geef deze voorrang.
• Etensresten of niet-vloeibare producten horen
niet thuis in de afvoerbuis.
4 - Verwaarloos het onderhoud niet
Ieder IBA-systeem (beton/kunststof of planten)
vergt een zekere mate opvolging en onderhoud.
Verwaarloos dit niet.

Een IBA is een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater, voor
woningen die niet op de openbare riolering kunnen aangesloten worden.

BOUW NIEUW OC DE TASSCHE
VAN START

TIPS
• Doe zelf regelmatig een visuele controle op het
gezuiverde water uit de IBA (via controleput).
Als het water transparant en bijna geurloos is, is
dat alvast een goed teken.
• Bij sommige IBA-systemen krijg je storingen of
andere meldingen op een schermpje. Controleer
dit regelmatig, maar minstens maandelijks.
• Raadpleeg de handleiding of vraag na bij je
leverancier welk specifiek onderhoud jouw IBAsysteem vereist.
• Sluit een jaarlijks onderhoudscontract af.
051 74 03 64 - milieu@ardooie.be

Het nieuwe gebouw wordt een ontmoetingsplaats
voor de buurt en de verenigingen die voldoet aan
alle eisen van comfort, milieuvriendelijkheid en
veiligheid, met speciale aandacht voor de energiezuinigheid. Het dak is voorzien om zonnepanelen
te kunnen plaatsen.
In het gebouw komt een polyvalente zaal van
242m² met grote ramen die zorgen voor een aangename, natuurlijke lichtinval. Er is ook een bar
met een aparte toegang voor de leveringen.
Voor kleinere groepen is er een vergaderzaal voorzien.
Studiebureau Demey maakt een plan op voor de
aanleg en het opfrissen van de omgeving. Ivio zorgt
ervoor dat de glasbollen ondergronds geplaatst
worden en de mogelijkheid wordt onderzocht om
een kleine verkaveling mee te nemen in het project.
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BIBLIOTHEEKNIEUWS

Lente

• Herinschrijving: de deelnemers 2016 die
niet aanwezig waren op de prijsuitreiking
2016, alsook nieuwe deelnemers, dienen
wel in te schrijven uiterlijk tegen eind mei
2017 via onderstaand inschrijvingsformulier.
Ook deelnemers die willen veranderen van categorie dienen opnieuw in te schrijven.

De winter is voorbij
De lente komt er aan
De dagen worden langer
de kou is weg gegaan
de bloempjes komen op
de knopjes komen uit
de vlinders fladderen rond
de vogels zingen luid

De deelname is gratis.
Gelieve vóór eind mei het inschrijvingsformulier in
het gemeentehuis in te dienen of af te geven aan
één van de volgende bestuursleden:
Foto bib: Martine Lambert

Declerck Georges, Kaaistraat 14, Ardooie, 051 74 45 85
Demuynck Walter, Hoogbeverenstraat 11, Ardooie, 051 74 56 59

Dvd’s kan je kosteloos ontlenen in de Ardooise
bibliotheek. De jaarlijkse kost van een lidmaatschap is € 3. Wie jonger is dan 18 jaar of ouder is
dan 60 jaar kan gratis lid worden.
Voor een volledig overzicht van de nieuwe aanwinsten: zie www.ardooie.be (doorklikken naar
‘bibliotheek’: nieuwste aanwinsten). Je kan er ook
de Ardooise catalogus raadplegen, je boeken verlengen, of een boek reserveren.
Wenst u in de toekomst enkele dagen op voorhand
per mail verwittigd te worden van het verstrijken
van de uitleendatum? Bezorg ons dan uw mailadres. Wij doen het nodige.
Bibliotheek - Mgr. Roelensstraat 26, Ardooie
051 74 73 08 - bibliotheek@ardooie.be

BEBLOEMINGSWEDSTRIJD 2017

Hollevoet Noël, Beverensestraat 27, Ardooie, 051 74 41 12
Lievens Jean-Pierre, Hoogbeverensestraat 17, Ardooie, 051 74 67 33
Soenens Krist, Kloosterstraat 9, Koolskamp, 051 74 65 30
Spiessens Davy, Oude Lichterveldsestraat 64, Ardooie, 051 48 57 84
Vande Maele Antoon, Sint-Maartensstraat 13, Koolskamp, 051 74 45 94
Vanhecke Koen, Azaleastraat 9, Ardooie, 051 74 80 96

✄✄✄
BEBLOEMINGSWEDSTRIJD 2017
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam........................................................................
Voornaam.................................................................
Adres........................................................................
Gelieve met een X uw deelnemingscategorie
aan te duiden:

Foto: bebloeming 2016

• De keuring gaat door op zaterdag 8 juli tussen
8u30 en 16u
• Aanwezigen op de prijsuitreiking 2016 zijn reeds
ingeschreven en dienen niet meer in te schrijven
8

❑ Gevelversiering
❑ Kleine voortuinen
❑ Middelgrote voortuinen
❑ Grote voortuinen (groter dan 150 m2)
❑ Hoeve-ingangen
❑ Tuinen niet zichtbaar van op de
openbare weg (kleiner dan 150 m²)

❑ Tuinen niet zichtbaar van op de

openbare weg (groter dan 150 m²)

Foto’s: Martine en Luc Lambert
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Jeugd

Welzijn
HELP CLIËNTEN TERUG GRIP KRIJGEN
OP HUN FINANCIEEL HUISHOUDEN!
OCMW ARDOOIE ZOEKT
‘BIZONDERE VRIJWILLIGERS’
Het eigen budget terug in handen nemen is een
proces dat tijd en oefening vraagt. Cliënten voelen
zich hierbij soms onzeker en stellen zich heel wat
vragen.
Als ‘BIZondere’ vrijwilliger kom je naast een cliënt
te staan uit de budget- & schuldhulpverlening. Je
biedt een luisterend oor en helpt hem/haar op weg
naar financiële zelfredzaamheid, in afstemming
met een hulpverlener van het OCMW.

MAALTIJDEN AAN HUIS
U hebt het moeilijk om zelf dagelijks uw warme
maaltijd te bereiden …, dit omwille van uw hoge
leeftijd, een ziekte of een ongeval of bijzondere
sociale omstandigheden. Koken is niet langer voor
u weggelegd, tijdelijk of voor altijd.
DAN zijn wij er voor u!
Dagelijks (behalve op zon- en feestdagen) bezorgen wij u een versbereide warme maaltijd tegen de
middag aan huis.

‘ T FILOETJE KOOLSKAMP
+ MILIEUDIENST + GROENDIENST
= MEER GROEN IN DE OPVANG
VAN KOOLSKAMP!
3 diensten sloegen de handen in elkaar om meer
groen in de opvang te creëren. Onder leiding van
de milieu- en de groendienst mochten de kinderen
een wilgenhut bouwen.
Op die manier mochten kinderen meehelpen aan
de inrichting van de buitenspeelruimte en konden
ze hun eigen speelhut in elkaar knutselen.

Jouw takenpakket wordt in overleg met de cliënt
en zijn/haar hulpverlener vastgelegd. Mogelijke
activiteiten waarbij je de cliënt kan helpen, zijn
de volgende:
•
•
•
•
•
•

Samen orde brengen in de papierchaos
Ziekenfonds in orde helpen maken
Helpen plannen van uitgaven
Tips geven over premies
Budgetvriendelijk winkelen
...

Wat bieden wij jou?
• een boeiende startopleiding (3 avondsessies in
de periode mei-juni 2017)
• contact met andere gemotiveerde vrijwilligers
• verzekering tijdens het vrijwilligerswerk
• een onkostenvergoeding
• coaching en vorming tussendoor
Is jouw interesse geprikkeld?!
• Op dinsdag 11 april organiseren we een infomoment waarop je vrijblijvend kan aansluiten om
te ontdekken of dit vrijwilligerswerk al dan niet
iets voor jou is!
• Welkom in het OCMW Marktplein 1 te Ardooie
van 19u30-21u!
Hopelijk tot dan!
Inschrijven voor dit infomoment kan via onze
vrijwilligerscoördinator:
051 74 03 76 - c.debels@ocmw-ardooie.be
‘BIZonder vrijwillig’
is een project van het samenwerkingsverband
BudgetInZicht Centraal-West-Vlaanderen
om een preventief antwoord te bieden op
de toenemende schuldenproblematiek.
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Foto Luc Lambert:
“Zo te zien is iedereen héél enthousiast over het resultaat!”

Wat krijgt u?
Elke maaltijd bestaat uit soep, vlees of vis, aardappelen en groente. Via een warmhoudkast ingebouwd in de auto, wordt de maaltijd op temperatuur afgeleverd aan huis.
Indien u aan bepaalde dieetvoorschriften moet
voldoen, dan dient u dit gewoon door te geven.
Hoeveel moet dat kosten?
De prijs die u hiervoor betaalt, is een vaste prijs,
nl. € 5,75 voor een gewone maaltijd en € 6,25 voor
een dieetmaaltijd.
Brenda Bauwen
051 74 03 73 - b.bauwen@ocmw-ardooie.be

Foto’s: genomen tijdens het maken van de wilgenhut

‘T FILOETJE
Opvanguren
• Voorschools.............................................................. 07u00-08u00
• Naschools............................................................ ..... 16u00-18u30
.................................................vrijdag..... 15u00-18u00
........................................... woensdag..... 11u30-18u30
• Vakantie en schoolvrije dagen................................. 07u00-18u30 (vrijdag tot 18u)
Schoolvrije dagen ‘t Filoetjes:
• dinsdag 2 mei ............................... Ardooie open..... 07u00-18u30
• vrijdag 19 mei ............................... Ardooie open..... 07u00-18u00
• woensdag 24 mei ......................... Ardooie open..... 07u00-18u30
• vrijdag 30 juni ................................... beide open..... 11u40-18u00

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

Gelieve een lunchpakket te voorzien indien uw kind over de middag in de opvang blijft.
Wij voorzien verse soep. Graag ook een tussendoortje voorzien voor de voor- en/of namiddag.
’t Filoetje is gesloten op…
• maandag 17 april...................................................... paasmaandag
• maandag 1 mei......................................................... feest van de arbeid
• donderdag 25 mei + vrijdag 26 mei......................... O.L.H.-Hemelvaart
• maandag 5 juni......................................................... pinkstermaandag
• zomerverlof Ardooie................................................. vrijdag 21 juli t.e.m. vrijdag 4 augustus
• zomerverlof Koolskamp............................................ maandag 17 juli t.e.m. vrijdag 4 augustus
• woensdag 1 november............................................. Allerheiligen
• kerstverlof................................................................ maandag 25 december t.e.m. dinsdag 2 januari 2018
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Sport
DE AJA’S ZIJN TERUG !
Ardooise Jeugd Awards

SPEELPLEINWERKING ’T RAVOTTERKE
OP ZOEK NAAR MONITOREN
TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE
Heb je verantwoordelijkheidsgevoel en creatieve ideeën? Ben je
graag met kinderen bezig? Ben je
deze zomer 16 jaar? Dan zijn wij op
zoek naar jou!

5 jaar geleden wist Ardooie-Koolskamp nog van
niets. De Jeugdraad daarentegen was al een tijdje
in de weer. Ze wilden de jeugd en sympathisanten
na al die tijd wel eens in de bloemetjes zetten.
Ze kozen een achttal categorieën, nomineerden
daarin telkens meerdere kandidaten en stelden
een online votingssysteem op. De genomineerden
werden persoonlijk op de hoogte gebracht en dan
kon het stemmen ronselen, beginnen.
Op de uitreiking mochten we quasi alle genomineerden met hun hele entourage verwelkomen. Het
werd een wervelende show, waarin de nominaties
afgewisseld werden met een muzikale omkadering
van Koolskamps talent. Natuurlijk geen uitreiking
zonder afterparty. Het werd een avond waarover
op sommige momenten nog steeds wordt nagepraat.
Was je erbij? Dan weet je dat het geslaagd was!
Kon je er toen niet bij zijn? Niet getreurd, op 14
april krijg je een nieuwe kans. Dan zijn de AJA’s
terug van weggeweest! Nieuwe categorieën, nieuwe genomineerden en een nieuwe show. Iets wat
je zeker niet wil missen!
Wil je mee beslissen over wie die avond in de
bloemetjes wordt gezet? Stem voor je favoriet
via www.jeugdraadardooie.be of via de link op de
facebookpagina AJA’s 2017.
We verwachten jullie allemaal op 14 april in GC
’t Hofland om 20u, het belooft weer een memorabele avond te worden!

Organisatie:
Jeugdraad Ardooie-Koolskamp en Krak! Online
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GESLAAGDE TALENTENWEDSTRIJD!

SPORTKAMPEN

Op zaterdag 4 maart ging in OC ’t Zonneke opnieuw
de Talentenwedstrijd door georganiseerd door de
Jeugdraad Ardooie-Koolskamp. Zo’n 12-tal acts
kwamen aan bod. De jury werd vertegenwoordigd door Kimara Goethals, Laurien Feys en Koen
Haverbeke.

• Paasvakantie
Omni-sportkamp
10 t.e.m. 14 april
• Zomervakantie
Alle info over de sportkampen:
zie uitneembare folder
‘Wat te doen?’

START TO RUN

‘Wij’ zijn de speelpleinwerking ’t Ravotterke en
zorgen dat de kinderen van Ardooie en Koolskamp
deze zomer opnieuw een plaats hebben om te
ravotten. We zoeken voor deze zomer opnieuw
enkele enthousiaste jongeren om ons team te versterken.
Zin om het eens uit te proberen?
Aarzel dan niet en neem contact op
via 051 74 40 40 of jeugddienst@ardooie.be
voor een verkennend gesprek!

Er waren 4 categorieën en dit waren de winnaars:
• Robbe Vandenbussche. Hij maakte een stopmotionfilmpje helemaal zelf.
• Elize Struye. Zij zong het liedje ‘De Speeltuin’
van Marco Borsato.
• Laurence Poignie en Maya Declerck. De meisjes hadden een zeer originele act. Ze speelden
dwarsfluit, speelden toneel, zongen een lied en
er hingen op de achtergrond prachtige zelfgemaakte tekeningen. Alles in thema Harry Potter.
• Arno Devos en Evy Devos: Ze speelden samen
muziekstukje op hun hobo en Evy toonde haar
kunsten: rope skipping.

De Sportdienst start met een voorjaars start to
run-sessie: van 0 tot 5 km in 10 weken
De deelname bedraagt € 20. (incl. verzekering)
Er wordt gelopen met hartslagmeter. Dit vormt
een noodzakelijk en belangrijk onderdeel in de
ontwikkeling van de basisconditie. Mits betaling
van een waarborg (€ 10) kun je een hartslagmeter
gebruiken via de sportdienst. Er wordt tevens verondersteld dat elke deelnemer over een paar goeie
loopschoenen beschikt.
• Het aantal inschrijvingen dient minimum 10 te
bedragen.
• Aanvang: 19u
• 2 x per week, data:
maandag

woensdag

10-17-24/04
08-15-22-29/05
05-12/06

12-19-26/04
03-10-17-24-31/05
07-14-21/06

Inschrijven vooraf is verplicht, vóór 10 april
bij de sportdienst
051 57 50 20 - sportdienst@ardooie.be
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BADMINTONTORNOOI
De sportdienst en BC Arkobad organiseren hun
jaarlijks badmintontornooi.
Wie worden dit jaar (2017) de winnaars van de
diverse recreatieve badmintoncategorieën en wie
mag zich voor een jaartje (recreatief) badmintonkampioen van Ardooie noemen?

10.000 STAPPENCLASH
MIDDEN WEST-VLAANDEREN
Meer dan de helft van de Vlamingen beweegt te
weinig. Het grootste deel van de tijd zitten we.
Genoeg bewegen is een belangrijke voorwaarde voor een goede gezondheid. Sport je niet
graag? Dan kan je toch een actieve leefstijl opbouwen door dagelijks 10.000 stappen te zetten.
Stappen integreer je makkelijk in je dagelijks leven:
tijdens verplaatsingen, op het werk, in je vrije tijd
of thuis.
Voor wie?
Iedereen vanaf 18 jaar. Voor 65-plussers geldt de
norm van 8.000 stappen per dag.
Dertien gemeenten uit Midden-West-Vlaanderen
wagen zich aan een nieuwe stappenclash: Ardooie,
Diksmuide, Heuvelland, Hooglede, Houthulst,
Izegem, Kortemark, Lendelede, Lichtervelde,
Meulebeke, Poperinge, Staden en Vleteren.

Ook jij kunt hieraan mededingen. Op 19, 26 april
en 3 mei worden de reekswedstrijden en de finaleplaatsen, één discipline per avond, afgewerkt.
Prijs deelname: € 2,50/discipline

Hun doel?
In mei 2017 zoveel mogelijk stappen bijeensprokkelen. De clash past binnen het project ‘10.000
stappen’, dat mensen op een laagdrempelige
manier aanzet tot meer beweging.

Gaat door in Dentergem, Gemeentelijk sportcentrum.
In de namiddag wordt een gamma van sportmogelijkheden aangeboden: fietsen, wandelen, petanque, line-dance, ….
Na afloop van het sportgedeelte is er de mogelijkheid te genieten van een deugddoende avondschotel: beenhesp met frietjes en groentjes. Tenslotte
wordt de sportnamiddag afgesloten met een dansfestijn.
De folders worden aan de seniorenbonden toegestuurd. Inschrijven kan via de plaatselijke
Sportdienst, individueel of in groep.
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Inschrijvingen en info: sportdienst
Melkerijstraat 2A, 8850 Ardooie
051 57 50 20 - sportdienst@ardooie.be

KOM EENS PROEVEN VAN
HET VOETBAL!

www.10000stappen.be/
Actiefleven/Stappentellers.aspx
Foto: U15

SPORTRAAD

Huldiging Laureaten van de Sport.
De laureaten van de Sport worden op de S.A.V.
gehuldigd. Een bijgevoegd formulier met eventuele
kandidatuur voor de huldiging dient afgegeven te
worden op de sportdienst en dit vóór 1 mei 2017.

Stappen tellen
Inwoners registreren zich in de online stappenregistratietool en sluiten zich aan bij de groep van
hun gemeente.

Op de Statutaire Algemene Vergadering worden
een aantal formulieren opgevraagd en de aanwezigheid wordt beloond met extra punten i.v.m. de
subsidieberekening.

Inwoners meten hun stappen met een stappenteller, app of activity tracker.
De sportdienst beschikt over een pakket stappentellers. Deze zijn ter plaatse af te halen, mits betaling van een waarborgsom (€ 10).

Statutaire Algemene Vergadering (S.A.V.) 2017
De statutaire Algemene vergadering van de sportraad gaat door op maandag 8 mei in de cafetaria
van sportcentrum De Ark, aanvang 19u30
De sportclubs worden hierop schriftelijk uitgenodigd.

WEST-VLAANDEREN BLIJFT BEWEGEN
18 MEI

Bij inschrijving van minimum 30 personen,
wordt een bus ingezet voor gratis vervoer!
Vertrek om 12u30 op de parking
van sportcentrum De Ark.
De terugreis wordt voorzien om 21u15.

Hoe word je als inwoner lid van de groep van
jouw gemeente?
• Registreer je op de online stappenregistratietool, of meld je aan als je al een account hebt.
• Ga naar ‘Groepen’ en klik op ‘Aansluiten bij een
groep’.
• Selecteer eerst ‘Gemeente’.
• Ga dan naar het vak ‘Zoeken’ en geef de naam
van je gemeente in. Elke gemeente heeft een
groep met de naam ‘[gemeente X] 10.000-stappenclash’, bijv. ‘Ardooie 10.000-stappenclash’.
• Druk op ‘Toetreden tot deze groep’ en aanvaard
dat je zichtbaar zal zijn voor de hele groep.
• Geef daar elke dag je gezette stappen in.

Bij de formulering of opsomming, prestaties periode 04/2016-04/2017, dient rekening gehouden
te worden met het niveau van de behaalde prestatie: een kampioenschapstitel of een in het oog
springende sportprestatie met een regionaal, provinciaal of landelijk karakter komen sowieso in
aanmerking. De raad van bestuur van de sportraad
neemt kennis van de ingediende kandidaturen en
er volgt een bevestiging indien aanvaarding van de
kandidatuur.

Foto: U17

KVC Ardooie zet alles in op de jeugd, probeert zijn
Jeugdwerking jaar na jaar te verbeteren en plukt
de eerste vruchten met twee kampioenenploegen,
U15 en U17.
www.kvcardooie.be
kvcardooie@hotmail.com
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Gezondheid
BEVOLKINGSONDERZOEK
DIKKEDARMKANKER BLIJFT
STERKE RESULTATEN BOEKEN
Alle mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar
krijgen elke twee jaar een uitnodiging met stoelgangtest van het Centrum voor Kankeropsporing.
63,4% van de Vlamingen laat zich preventief
onderzoeken op dikkedarmkanker.
Dokters vinden meer kankers
in een vroeg stadium.
Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker heeft
zijn start niet gemist: in 2014 werden maar liefst
21% meer dikkedarmkankers gevonden dan in
2013 (5.463 diagnoses in 2013 en 6.605 diagnoses
in 2014, cijfers van Stichting Kankerregister). Men
vindt vooral meer dikkedarmkankers in een vroeg
stadium bij 56 tot en met 74-jarige Vlamingen die
werden uitgenodigd vanaf eind 2013. Doordat men
meer kankers vroegtijdig vindt, is deze kanker nu
ook bij mannen in Vlaanderen niet meer de derde,
maar de tweede meest voorkomende kanker, na
prostaatkanker. Bij vrouwen is dikkedarmkanker
nog steeds de tweede meest voorkomende kanker,
na borstkanker. Dokter Patrick Martens: “Deze
cijfers tonen aan dat het bevolkingsonderzoek in
Vlaanderen werkt: we vinden meer vroegtijdige
kankers, waardoor de behandeling vaak minder
ingrijpend is en de genezingskansen ook een stuk
hoger liggen. Dit bevolkingsonderzoek werpt dus
zeker zijn vruchten af. Jammer dat we niet iedereen bereiken, want dan zouden de cijfers nog beter
zijn.”

Maar er is meer. Sinds dit jaar kan je online je gegevens over de bevolkingsonderzoeken raadplegen.
Als je verder klikt op ‘Lees meer’, kan je het gratis
software-systeem ‘Patient Viewer’ downloaden.
Je hebt een eID, kaartlezer en de pincode nodig.
Patrick Martens: “Op een heel eenvoudige manier
kan je dan zien wanneer je de laatste uitnodiging
kreeg, wat het resultaat was en wanneer je een
volgende uitnodiging krijgt. Ook huisartsen kunnen deze informatie van hun patiënten inzien
(Vitalink).”

Mariette, 76 jaar, heeft haar arm in het gips. Toen
ze verleden week op haar kousen de trap afkwam,
is ze uitgegleden. Resultaat: veel blauwe plekken,
stram én een gebroken pols.
Eén op de drie 65-plussers valt minstens één keer
per jaar. Zo’n valpartij heeft vaak nare gevolgen.
Stoornissen in evenwicht, spierkracht en/of mobiliteit zijn enkele van de belangrijkste risicofactoren
voor een val. Ze kunnen vermeden worden door
regelmatig te bewegen. Dat is de beste remedie
om valpartijen te voorkomen. Tijdens de zesde
Week van de Valpreventie van 24 tem 30 april
2017 roepen we iedereen op. Vermijd valincidenten: volg onze tips, wees actief maar doe het op
een veilige manier. Begin er vandaag nog aan!

Heb je moeite met je evenwicht?
Ben je onlangs gevallen?
Neem dan contact op met je huisarts.
Meer tips en informatie: www.valpreventie.be

In het kader van de Week van de Valpreventie
organiseert vzw Open Kring een

DANSNAMIDDAG

in de cafetaria van het Woon- en Zorgcentrum
op 24 april vanaf 14u.

Heb je vragen over je persoonlijke medische
situatie? Neem dan contact op met je huisarts.

Inkom is gratis.

Onze tips:
• Blijf actief
• Ga voor een veilig huis
• Verzorg je voeten
• Kijk uit met je ogen
• Eet evenwichtig en gezond
• Let op met medicijnen
• Voorkom duizeligheid bij het rechtstaan

TIJDIG
OPSPOREN IS
BELANGRIJK

Gratis onderzoek voor mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar.
Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker geeft mannen en vrouwen van 56 tot en met
74 jaar de kans om elke twee jaar een stoelgangstaal te laten onderzoeken. Het bevolkings-

Bekijk jouw gegevens over
de bevolkingsonderzoeken naar kanker.
Ben je tussen 56 en 74 jaar en wil je weten wanneer jij je uitnodiging krijgt? Ga naar
www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be.
Geef in de rechterkolom je geboortejaar in en je
ziet of jij dit jaar een uitnodiging ontvangt.

WEEK VAN DE VALPREVENTIE
24 TOT EN MET 30 APRIL

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Centrum voor Kankeropsporing
Bel gratis tss. 9-12u en 13-16u: 0800 60 160
info@bevolkingsonderzoek.be
www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be

WIJ DOEN HET.
EN WAT DOE
JIJ?

16

Hoe is de situatie in Ardooie?
In Ardooie laat 64% van de inwoners van 56 tot en
met 74 jaar zich preventief onderzoeken. Dat betekent dat 36% van de mannen en vrouwen in de
doelgroep zich niet preventief laat onderzoeken.
Daarom een warme oproep: krijg je de uitnodiging
in de bus, neem dan de stoelgangtest af en stuur
de enveloppe gratis op.

Ontdek hoe ook jij
kan deelnemen op

Foto achterkant WZC: Martine Lambert

Woonzorgcentrum Sint-Vincentius
Kortrijksestraat 58, Ardooie
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Veiligheid
PARKEER UW WAGEN CORRECT!
Steeds meer bestuurders parkeren hun voertuig binnen de woonwijken met de wielen op het trottoir/voetpad. Omdat parkeren
op het voetpad niet toegelaten is,
zullen de politiediensten hierop
strenger toezien.
Na een preventieve fase waarin de overtreders zullen worden gewaarschuwd, zal er in de repressieve
fase onverbiddelijk worden geverbaliseerd (onmiddellijke inning van € 110) .
Andere veel voorkomende inbreuken +
boetetarieven:
• Parkeren op een plaats voorbehouden voor
gehandicapten zonder houder te zijn van de
speciale parkeerkaart (€ 110)
• Parkeren op de oversteekplaats voor fietsers/
voetgangers of op minder dan 3m voor de oversteekplaats (€ 110)
• Beurtelings parkeren, waarbij het veranderen
van kant dient te gebeuren op de laatste dag
van elke periode tussen 19u30 en 20u (€ 55)
• Parkeren links in de rijrichting (€ 55)
• Parkeren alwaar de rijbaan verdeeld is in rijstroken (€ 55)
Opgelet!
Bestuurders van geparkeerde voertuigen die
een hinder vormen voor andere
weggebruikers (voetgangers/fietsers)
zullen niet worden gewaarschuwd maar
onmiddellijk geverbaliseerd.

CREËER EEN BRANDVEILIGE LEEFOMGEVING: HANG ROOKMELDERS!
Heb jij al rookmelders hangen? Weet je dat er in
België jaarlijks nog meer dan 100 mensen sterven in een woningbrand? Dat kan voorkomen
worden door het plaatsen van een rookmelder,
wat de West-Vlaamse hulpverleningszones graag
bekrachtigen.
“Mijn hond is mijn waker”, klinkt het nog al te frequent, “die alarmeert me wel wanneer het brandt
in huis.” Een sprookje waar jammer genoeg nog te
veel mensen in geloven en dat echt moet ontkracht
worden. Want Max, die ruikt het niet altijd.
18

Varia
Rookmelders laten je niet stikken
Een rookmelder alarmeert je steevast bij brand.
Rookmelders zijn trouwens ook verplicht in huur-,
nieuwbouw- en gerenoveerde woningen.

Een goede rookmelder:
• beschikt over de labels CE en EN14604
• heeft een ingebouwde batterij met een levensduur van tien jaar
• beschikt over een testknop en luid alarm
• is o.a. te koop in de betere elektro- en doe-hetzelf-zaken
Zo onderhoud je een rookmelder:
• test elke maand de rookmelder via de testknop
• stof het toestel maandelijks af
Hier installeer je rookmelders:
• op elke verdieping van je woning
• aan het plafond op min. 30 cm van de hoek/
muur
• in de slaapkamers, de inkomhal, bovenaan de
traphal, op de overloop, in de nabijheid van de
keuken, de woonruimtes en de wasruimte
Om te vermijden dat de rookmelders vals alarm
slaan, plaats je ze beter niet in de keuken, garage (rook van startende motor) of de badkamer
(waterdamp). Naast een open venster of verluchtingsopening is ook geen goede plaats voor een
rookmelder.
Hulpverleningszone Midwest zal zelf ook rookmelders verkopen tijdens verschillende evenementen
in haar 15 gemeentes. Benieuwd waar en wanneer
je deze kan bemachtigen? Hou zeker onze facebookpagina en website in het oog!
www.facebook.com/hangrookmelders
www.zonemidwest.be

TRUCKRUN OP ZATERDAG 15 JULI
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD!
Op zaterdag 15 juli ontvangt Ardooie-Koolskamp
de deelnemers van de truckrun van het
Zorgcentrum Maria Ter Engelen uit Klerken.
Voor de bewoners van het Zorgcentrum, personen
met een verstandelijke beperking, is het een jaarlijks terugkerend hoogtepunt in de vakantieperiode.
Het truckrun-team van Daniel Vandamme met
Linda Devisch, Terry Callens, Gino en Claudine
Deceuninck-Dumortier en Ria Vandewaetere
vraagt om hen hartelijk te verwelkomen door jullie
woning en/of winkel mooi aan te kleden. We hebben nog de medewerking van enkele Ardooienaren
nodig.
De karavaan van trucks komt van Klerken via
Koolskamp omstreeks de middag aan in Ardooie,
evenementenhal De Ark.
In de Ark wordt aan de deelnemers, hun begeleiders en familie een maaltijd aangeboden.
Op de parking en het sportcomplex aan de Ark
wordt een ontspanningsprogramma aangeboden
vanaf 14u. Een heel gamma van activiteiten passeren de revue.
De sfeer die rond de trucktocht hangt, is iets bijzonder, om nooit meer te vergeten!
Iedereen van Ardooie-Koolskamp is dus van harte
welkom om een kijkje te komen nemen.
Omstreeks 16u30 wordt de terugweg aangevangen, normaal gezien via centrum Ardooie richting
Izegem.
Zowel de aankomst als het vertrek van de karavaan
kan gepaard gaan met wat verkeershinder in het
centrum. We hopen op jullie begrip daarvoor.
Tot 15 juli met hopelijk heel mooi weer.

GEMEENTEMONITOR
Hoe is het gesteld met
onder meer de inwoners,
de bedrijven, de woningen en de voorzieningen
in de Vlaamse gemeenten? Welke financiële
middelen zetten de lokale besturen in voor hun
werking?
Op deze en andere vragen biedt de gemeentemonitor een antwoord!
In het voorjaar 2017 (maart-mei) vindt de eerste
meting plaats. Meer dan 270.000 inwoners (van 16
jaar en ouder) uit 295 Vlaamse gemeenten worden
aangeschreven.
Deze bevraging dient om meer dan 50 indicatoren
van data te voorzien rond verschillende materies zoals tevredenheid over buurt en gemeente,
wonen, veiligheid, cultuur, vrije tijd, mobiliteit,
betrokkenheid, participatie & zorg.
De methodiek bestaat uit een eerste zending met
online mogelijkheid tot invullen van de vragenlijst,
in een latere zending krijgen de respondenten de
keuze om de vragenlijst op papier in te vullen of
online.
De monitor is een coproductie tussen het
Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst
van de Vlaamse Regering (Departement Kanselarij
en Bestuur).
De gemeentemonitor verwachten we in het voorjaar van 2018.
De doelstelling van de gemeentemonitor is om alle
Vlaamse gemeenten optimaal te ondersteunen bij
de voorbereiding, opmaak en actualisering van de
omgevingsanalyse. Door input te leveren voor de
strategische planning en de beleidsprogramma’s
kan de gemeentemonitor het strategische beleid
van gemeenten onderbouwen.
De gemeentemonitor heeft aan de andere kant
niet de intentie om het beleid van de huidige lokale
bestuursploeg te evalueren en is evenmin bedoeld
om bepaalde lokale beleidsinitiatieven of operationele programma’s te beoordelen. De monitor
brengt wel de brede gemeentelijke omgeving,
waar veel actoren actief zijn (burgers, bedrijven,
middenveld, andere overheidsniveaus) in beeld.
www.gemeentemonitor.vlaanderen.be
19

*terugkerende activiteit

NOG 1 LOT TE KOOP (LOT 3)
VERKAVELING PERCEEL
HELLESTRAAT-SPRIETSTRAAT

NIEUWE OPENINGSUREN PWA
ARDOOIE EN DIENSTENCHEQUEBEDRIJF
KRAAK-NET VZW

De gemeente heeft een kleine verkaveling gerealiseerd van zes loten op de hoek Sprietstraat/
Hellestraat.
Er is nog één lot dat te koop staat, namelijk lot nr.3
Dit perceel heeft een grootte van 983 m².
Alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig.
Er is een bouwverplichting. Zes jaar na verlijden
van de authentieke akte dient de woning bewoond
te zijn.

PWA ARDOOIE
Beambte Christine Demeersseman
Ma				 13u30-17u00
Dienstencheques Vzw KRAAK-NET
Coördinator Els Vanpeteghem
Ma-wo-vr
08u30-12u30
Di en do
08u30-12u30 & 13u00-17u00

VERJON
Immobiliënkantoor
Vermeersch Jonas
Prinsendreef 8, Ardooie
0479 63 25 82
www.verjon.be
info@verjon.be
Openingsuren: ma tot vr 9u-12u kantoor open voor
iedereen / in namiddag en op zaterdag op afspraak

LOFT 40

OPENINGSUREN POSTKANTOOR
Mgr. Roelensstraat 15, Ardooie
Maandag		
14u30-17u
Dinsdag		
14u30-17u
Woensdag
9u30-12u30
Donderdag 9u30-12u30
14u30-18u
Vrijdag
9u30-12u30
14u30-18u
Zaterdag
9u30-13u00
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Toneel ArKodorpstheater
‘Steel Magnolias’
GC ‘t Hofland
Arko dorpstheater

Dames-, heren- & kinderkledij - geschenkartikelen - gepersonaliseerde geschenkartikelen - stuffer ballonnen - decoratie - schoenen - juwelen
- home party’s & fashionparty’s
Jessika Verhaeghe en Celine Lenez
Tieltsestraat 40+, Koolskamp
info@loft40.be
051 70 09 42
Facebookpagina: LOFT40
Openingsuren: ma gesloten
di t.e.m. vr 13u30-18u / za 10u-18u / zo 10u-12u
Wenst u als nieuwe zaak opgenomen te worden
in Infoblad, gelieve een mailtje te sturen
naar infoblad@ardooie.be

Speel bi D-wedstrijd
PM
!
met de
prijzen
mooie
en win

Familievoorstelling
‘Het Fluwelen Konijn’
(herneming)

Cultuurkapel De Schaduw
De Schaduw vzw

MA 10/04 • 20u

Meer informatie vind je op pag. XX

ZO 02/04 • 8u-13u

Sjoelbakspel - Zondagsmarkt
15/12/16 10:36

gratis toegang

ZO 02/04 • 11u-17u

Slagwerkbeurs
‘Percussie XPO’

Evenementenhal De Ark

gratis toegang			
www.harmoniekoolskamp.be
www.vlamowest.be

MA 03/04 • 20u
Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie
€ 5 / lid € 1
0474 66 61 43
femmaardooie@gmail.com

Christa Vancayseele,
Fabriekstraat 6
Femma Ardooie

vanaf 4 jaar
€ 7 - ADD € 8			
www.deschaduw.be

!
EN WIN
SPEELnnenkort mee

Lachyoga

WZC Sint-Vincentius 		
Pastorale werkgroep WZC
Pastorale eenheid Sint-Germanus

VR 07/04 • 14u
ZA 08/04 • 10u
ZO 09/04 • 14u

PMD sorteren
is kinderspel

Polenplein
IVIO

DO 13/04 • 14u

€3
0497 46 69 85

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

FP-163-Sjoelbak-IVIO-Milieukrant.indd 1

VR 07/04 • 11u45-12u45

Sober maal ten voordele van
Broederlijk Delen

ZA 01/04 • 20u

Stationsstraat 81, Ardooie
1 telefoonnummer voor beide: 051 43 67 14

Nieuwe zaken

Meer inlichtingen:
gemeentesecretaris Dominiek Pillaert
051 74 40 40 - secretaris@ardooie.be

APRIL

Workshop ‘Bloemschikken
voor dames - Paasstuk’
o.l.v. Rita Uyttenhove
Albertzaal
Gezinsbond Ardooie

Crea- atelier ‘Brei- haakhandwerk en andere’

€ 2 / lid € 1
0486 34 64 74
femmaardooie@gmail.com

VR 14/04 • 11u45 - 12u45

Sober maal ten voordele van
Broederlijk Delen

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

VR 14/04 • 20u

De AJA’s

GC ‘t Hofland
Jeugdraad Ardooie-Koolskamp
Krak Online
gratis toegang
www.jeugdraadardooie.be

€ 25 / lid € 18
(materialen en drank inbegrepen)
vooraf inschrijven:
gudrunbauwens@telenet.be

DI 11/04 • 14u30

Workshop ‘De verkeerskillers:
feiten en fabels’
door de Vlaamse Stichting
Verkeerskunde
GC ‘t Hofland
Vl@s, Vlaamse actieve senioren
Ardooie-Koolskamp
€ 6 / lid € 4
flammertyn@gmail.com

DI 11/04 • 19u30-21u

ZA 15/04 • 20u

De Romeo’s in concert
Evenementenhal De Ark
Koninklijke
Muziekmaatschappij
Sint-Cecilia Koolskamp

€ 25
www.harmoniekoolskamp.be

Infomoment
‘Vrijwilligers gezocht’
OCMW - Sociaal Huis
OCMW - Sociaal Huis

gratis toegang
051 74 03 76
c.debels@ocmw-ardooie.be
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*terugkerende activiteit

*terugkerende activiteit

MA 08/05 • 20u

Paasontbijt
met paaseierenraap

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

gratis: kind - 4j
€ 3: kind 4j t/m 11j
€ 7: 12j+ / volwassene
€ 12: niet-lid
vooraf inschrijven:
051 48 86 91
diane.verhulst@telenet.be

De Boomgaard Quizt

GVB De Boomgaard
Blekerijstraat 5
Ouderraad GVB De Boomgaard
€ 25 inclusief 5 consumpties		
brecht.delaere@arkorum.be
www.gvbdeboomgaard.be

VR 21/04 • 20u30
ZA 22/04 • 20u30
VR 28/04 • 20u30
ZA 29/04 • 20u30

Broere

Cultuurkapel De Schaduw
De Schaduw vzw
€ 10 / ADD € 12			
www.deschaduw.be

ZA 22/04 • 18u30

Kampetentje Chiro Tijl
GC ‘t Hofland
Chiro Tijl Ardooie

€ 16 / kind € 10
verhegge.michiel@gmail.com

ZO 23/04 • 11u

Aperitiefconcert

GC ‘t Hofland
KMM Sint-Cecilia Ardooie

€ 10 inclusief 1 aperitief
kind -12 jaar gratis			
www.kmma.be
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VR 02/06 • 11u45-12u45

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie i.s.m. Samana

GC ‘t Hofland		
Gezinsbond Ardooie

VR 21/04 • 20u

JUNI			

Voordracht ‘Kritisch en
gezond’

MA 17/04 • 8u30-10u

DI 09/05 • 14u30

Voordracht ‘Houb, houb, yellah! Vluchtelingen in Libanon’
door Ria Anyca

MEI

GC ‘t Hofland
Vl@s, Vlaamse actieve senioren
Ardooie-Koolskamp

Sober maal ten voordele van
Rwanda
VR 19/05 • 20u30

Boom’n van de Weireld

Cultuurkapel De Schaduw
De Schaduw vzw
€ 10
info@deschaduw.be
www.deschaduw.be

€ 6 / lid € 4
flammertyn@gmail.com

ZA 20/05 • 15u

Fietsen langs landelijke
wegen*

DO 11/05 • 14u

OC ‘t Zonneke
KWB Koolskamp

€ 1 / lid € 0,50
051 74 71 54		

Christa Vancayseele
Fabriekstraat 6
Femma Ardooie

WO 03/05 • 20u
Marktplein
Femma Ardooie

DO 04/05 • 17u-20u

Bloedgifte

OC ‘t Zonneke		
Contactgroep
‘Help ons helpen bloedgeven’
Rode Kruis Vlaanderen
VR 05/05 • 11u45-12u45

Sober maal ten voordele van
Rwanda

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

Crea- atelier ‘Brei- haakhandwerk en andere’

Bloedgifte

GC ‘t Hofland		
Contactgroep
‘Help ons helpen bloedgeven’
Rode Kruis Vlaanderen
ZO 14/05 • 8u

Moederdagontbijt
GC ‘t Hofland
KWB Ardooie

claus.koen@telenet.be

Cultuurkapel De Schaduw
De Schaduw vzw

GC ‘t Hofland		
Contactgroep
‘Help ons helpen bloedgeven’
Rode Kruis Vlaanderen

Bloedgifte

€3
0497 46 69 85		

DI 06/06 • 20u

Uitwaaitocht: Opsteker een
warm gebaar bij ziekte of
tegenslag.
WZC Sint-Vincentius		
Femma Ardooie

€ 5 / lid € 1
0494 42 00 55
christinemaeseele@hotmail.com

DO 08/06 • 14u

Crea- atelier ‘Brei- haakhandwerk en andere’
Christa Vancayseele
Fabriekstraat 6
Femma Ardooie

€ 2 / lid € 1
0486 34 64 74
femmaardooie@gmail.com

DO 11/05 • 17u-20u

DO 18/05 • 17u-20u

€ 10 / ADD € 12			
www.deschaduw.be

€ 35 / lid € 30

€ 2 / lid € 1
0486 34 64 74
femmaardooie@gmail.com

VR 05/05 • 20u30
ZA 06/05 • 20u30

Broere

BBQ-les

WZC Sint-Vincentius		
Pastorale werkgroep WZC
Pastorale eenheid Sint-Germanus

DO 25/05 • 14u

Fietssmoefelroute,
culinaire fietstocht

Marktplein
Pasar Ardooie-Koolskamp

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

DI 13/06 • 14u30

Voordracht ‘De islam’
door Koenraad Elst

GC ‘t Hofland
Vl@s, Vlaamse actieve senioren
Ardooie-Koolskamp
€ 6 / lid € 4
flammertyn@gmail.com

VR 16/06 • 18u30

Verrassingsreis
Albertzaal
Femma Ardooie

0479 60 40 67
lievevackier@hotmail.com

ZO 25/06 • 8u-13u

Kermisommegang

Marktplein - Polenplein
ZO 25/06 • 8u-13u

Zondagsmarkt

Parking Albertzaal		

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:
1 surf naar www.uitdatabank.be
2 maak een account aan
3 log in met je e-mailadres en je
paswoord
Voor publicatie in de UIT-kalender
(juli/augustus/september) moeten
alle activiteiten vóór
1 juni 2017 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.		
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KARLOS CALLENS, BURGEMEESTER

zitdagen

maandag
11u-12u
vrijdag
16u-17u
info
051 74 03 50
burgemeester@ardooie.be
bevoegdheden
financiën, politie, brandweer,
burgerlijke stand, economie (middenstand, industrie
en tewerkstelling), mobiliteit, ruimtelijke ordening
en stedenbouw

KRIST SOENENS, EERSTE SCHEPEN

zitdag
info

donderdag 9u-11u
051 74 03 66
k.soenens@ardooie.be
bevoegdheden
openbare werken, kerkfabrieken,
waterlopen en waterbeheer, begraafplaatsen

CHANTAL VANDE VYVERE, TWEEDE SCHEPEN

zitdag
info

maandag
16u-17u
051 74 03 66
c.vandevyvere@ardooie.be
bevoegdheden
sport, cultuur en bibliotheek,
kinderopvang, gemeentelijk patrimonium, feesten
en plechtigheden

VÉRONIQUE BUYCK, DERDE SCHEPEN

zitdag
info

zaterdag
9u-10u
051 74 03 66
v.buyck@ardooie.be
bevoegdheden
jeugd, speelpleinwerking,
personeelszaken, onderwijs, toerisme, informatie,
informatica

KATHLEEN VERHELLE, VIERDE SCHEPEN

zitdag
info

dinsdag
10u-11u
051 74 03 66
k.verhelle@ardooie.be
bevoegdheden
land- en tuinbouw, leefmilieu en
energiebeleid, huisvesting, ontwikkelingssamenwerking, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,
senioren (jubilea)

MARLEEN LEPLA, OCMW-VOORZITTER

zitdag

info

OCMW-Sociaal Huis
Marktplein 1, Ardooie
maandag
9u-12u
en op afspraak
0492 31 29 75

voorzitter@ocmw-ardooie.be
bevoegdheden
sociale zaken, personen met een beperking, seniorenbeleid

NUTTIGE INFORMATIE
GEMEENTEHUIS

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:
maandag 26 juni (Kermisommegang)

BIBLIOTHEEK

Mgr. Roelensstraat 26, Ardooie
051 74 73 08 • bibliotheek@ardooie.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

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

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
Gesloten van 18 april t/m 31 mei 2017 (OV)

KINDEROPVANG ’T FILOETJE

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

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