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Infoblad
Ardooie-Koolskamp

> Vacatures gemeentebestuur Ardooie
> Binck Bank Tour woensdag 9 augustus
> Parkconcert vrijdag 25 augustus
>

Burgerzaken
HUISNUMMER
In de gemeente zijn er nog altijd huizen die geen
huisnummer dragen. Het gemeentebestuur dringt
er op aan om een huisnummer goed zichtbaar
van op de openbare weg aan de woning aan te
brengen. Een goed leesbaar huisnummer kan van
belang zijn bij een noodoproep (dienst 100, brandweer, dokter van wacht,…).

ONDERHOUD VOETPADEN
Hoe het niet mag:

4. flatgebouwen, op de personen die speciaal
belast zijn met het dagelijks onderhoud ervan of
deze aangeduid door een binnenhuisreglement.
Bij gebreke hiervan of indien deze persoon in
gebreke blijft rust de verplichting op de bewoners van de gelijkvloerse verdieping en eerst op
diegenen die aan de straatkant wonen. Indien er
geen bewoners zijn op de gelijkvloerse verdieping valt de verplichting op de bewoners van de
eerste verdieping, enzovoort.
Deze verplichtingen omvatten onder andere:
- de verwijdering van onkruid en wilde begroeiing
(verbod op gebruik van pesticiden), bladeren,
zwerfvuil, vervuilende producten of materialen
van de voetpaden en bermen van al dan niet
bewoonde gebouwen;
- het zuiver houden van de rioolrooster, afvoergoten en greppels om een vrije afvoer van
regenwater te verzekeren.
Het is verboden om vuilnis
in de straatgoten te vegen.

NIEUW: FIETSLAADPUNT
Het politiereglement schrijft het volgende voor:
“De voetpaden en bermen voor al dan niet bewoonde gebouwen dienen te worden onderhouden en
proper te worden gehouden.
Deze verplichtingen gelden voor:
1. bewoonde gebouwen: op de bewoner en bij
diens tekortkoming de eigenaar, de mede-eigenaars, vruchtgebruikers of de huurders van het
gebouw;
2. gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers of de personen die
belast zijn met het dagelijks onderhoud van de
gebouwen en bij diens tekortkoming de eigenaar, de mede-eigenaars, vruchtgebruikers of
de huurders van het gebouw of de personen die
belast zijn met het dagelijks onderhoud van de
gebouwen;
3. voor leegstaande gebouwen of onbebouwde
terreinen: op iedere houder van een reëel recht
op het goed met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularis
van een gebruiksrecht, recht van bewoning,
erfdienstbaarheid of huurders;
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De zomer is het
moment om er
met de fiets op
uit te trekken.
Om gebruikers
van een elektrische fiets te
ondersteunen is er nu een fietslaadpunt geplaatst
aan de achterkant van de kerk, op de hoek van het
Marktplein en de Stationsstraat.

NIEUWE OMGEVINGSAMBTENAAR
Sedert 1 mei 2017 is
Kris Devoldere aangesteld
als omgevingsambtenaar
(dienst stedenbouw).
Hij volgt hierbij
Mia Vanden Driessche op
die sedert 1 mei met pensioen is.
Kris Devoldere
051 74 03 53 - stedenbouw@ardooie.be

VACATURES
Gemeentebestuur Ardooie zoekt een administratief bediende bij dienst burgerzaken.
Het betreft een voltijdse functie (38/38) in niveau
C1-3 in contractueel verband.
Je taken:
- Je verstrekt informatie en verwerkt vragen aan/
voor burgers over materies die te maken hebben met geboorten, huwelijken, echtscheidingen, overlijdens, nationaliteit, …
- Je voltrekt huwelijken op weekdagen en op
zaterdagvoormiddag
- Je staat in voor de organisatie van de verkiezingen
Je profiel:
- Diploma van hoger secundair onderwijs
- Bereidheid om te werken buiten de diensturen
(o.a. zaterdagvoormiddag)
- Slagen in een aanwervingsexamen waarbij o.a.
je kennis van het administratief recht zal getest
worden
Ons aanbod:
- Een voltijdse functie met veel afwisseling en
grote werkzekerheid
- Een bezoldiging overeenkomstig de weddeschaal C1-3
- Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en
fietsvergoeding

Ons aanbod:
- Een voltijdse functie met veel afwisseling en
grote werkzekerheid
- Een bezoldiging overeenkomstig de weddeschaal B1-3
- Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en
fietsvergoeding
Voor meer informatie van één van
bovenstaande vacatures kan u zich
wenden tot de personeelsdienst
(personeel@ardooie.be - 051 74 40 40) waar u
de volledige functiebeschrijving kan opvragen.
Inschrijven vóór 15 juli 2017 met een kopie
van uw diploma, CV en uittreksel uit het
strafregister model 1, op volgend adres:
Gemeentebestuur Ardooie
Polenplein 15, 8850 Ardooie
Indien u voldoet aan de diplomavereisten,
zal u in september uitgenodigd worden om
deel te nemen aan het schriftelijk examen.

De gemeente en OCMW zoeken poetsvrouwen
- Bij het OCMW is deze functie voor poetswerk in
de huizen van inwoners.
- Bij de gemeente is dit voor het onderhoud van
de diverse gemeentelijke gebouwen.

Gemeentebestuur Ardooie zoekt een financieel
beleidsmedewerker.
Het betreft een voltijdse functie (38/38) in niveau
B1-3 in contractueel verband.
Hoofddoel van de functie:
In deze functie sta je in voor de beleidsondersteuning en de organisatiebeheersing, met als doel bij
te dragen tot een efficiënte en optimale werking
van de organisatie en van het bestuur. Je werkt
onder de rechtstreekse leiding van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder aan wie je
ondersteuning biedt.
Formele vereisten:
- Bachelor diploma
- Basiskennis van administratief recht of bereid
zijn dit op korte termijn te verwerven
- Basiskennis van BBC (beleids- en beheerscyclus)
of bereid zijn dit op korte termijn te verwerven

Indien u interesse heeft, kan u uw kandidatuur
indienen op het gemeentehuis ofwel
mailen naar secretaris@ardooie.be. Gelieve uw
kandidatuur in te dienen vóór 20 juli 2017
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Milieu
GEZOCHT
Vrijwilliger om vanaf volgend schooljaar september 2017 op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 12u tot 13u toezicht te houden op de
speelplaats in gemeenteschool De Zonnebloem.
Een kleine vergoeding is hieraan verbonden.

SLUIKSTORTEN
TEN STRENGSTE VERBODEN!

GEMEENTE ARDOOIE DRAAGT ZORG
VOOR HAAR HUISZWALUWEN

Sluikstorten wordt streng beboet! Eveneens is het
verboden huishoudelijk afval te deponeren in de
gemeentelijke vuilnisbakken. Dit wordt ook als
sluikstorten aanzien.

Eind mei werden enkele kunstnesten voor de
huiszwaluw opgehangen aan de buitenschoolse
opvang ’t Filoetje in de Kaaistraat, dit in samenwerking met Natuurpunt De Torenvalk. Door sommige
gemeentelijke gebouwen geschikt te maken voor
huiszwaluwnesten, wil de gemeente deze soort
beter beschermen.
De huiszwaluw verdient onze extra steun, want
jaar na jaar vindt hij om diverse redenen minder
nestgelegenheid. Het aantal getelde nesten in
Koolskamp en Ardooie schommelt jaarlijks fel.
Sinds kort hangt Natuurpunt De Torenvalk extra
kunstnesten bij trotse zwaluwenliefhebbers, in de
buurt van bestaande nesten. Dit zorgt ervoor dat
het aantal nesten constant blijft of zelfs in stijgende lijn gaat.

Meer info bij schepen Véronique Buyck
0498 14 33 34 - v.buyck@ardooie.be

KERMISAFFICHE
Naar aanleiding van de kermis in Koolskamp (weekend van 10 september) en Ardooie (weekend van
15 oktober) zal er dit jaar terug een kermisaffiche
uitgegeven worden. Zodoende wordt de kermis in
de kijker geplaatst en wordt er wat meer publiciteit
aan de verschillende activiteiten gegeven.
Daartoe vragen we aan de verenigingen die een
activiteit in de kermisperiode organiseren hun
informatie te bezorgen in het gemeentehuis:
- voor Koolskamp, bij schepen Krist Soenens,
vóór 31 juli
- voor Ardooie, bij Luc Vanneste,
vóór 31 augustus

HOGE FACTUREN VOOR
WATER, GAS EN ELEKTRICITEIT?
Ontvang je hoge facturen?
De oorzaak ligt heel waarschijnlijk bij jezelf.
De watermaatschappij en de leveranciers van gas
en elektriciteit komen bij u langs of vragen jullie
schriftelijk éénmaal per jaar de juiste meterstand
door te geven.
Dit kan telefonisch of via mail gebeuren.

Gemeentebelasting betreffende sluikstorten:
• € 125: klein en middelgroot afval zoals flessen,
blikken, zakken, kartonnen dozen, kleine huisraad, hondenpoep,…
• € 250: groot afval (tot 500 kg) zoals grote huisraad, AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), matrassen,…
• € 500: groot afval van meer dan 500 kg

Indien de maatschappij langskomt en u bent afwezig, wordt gevraagd de kaart met de juiste meterstand aan het raam te plaatsen of de stand telefonisch door te geven.

EROSIEBESTRIJDINGSWERKEN

Door juiste meterstanden door te geven,
kunnen de maatschappijen correcte facturen
opmaken en vermijdt uw te hoge afrekeningen.
EEN GOUDEN RAAD:
Geef steeds correcte meterstanden door en
controleer regelmatig zelf uw meterstand.
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Het dichtslibben van de gracht langs de
Lichterveldsestraat, tussen huisnummer 104 en
110, is al vele jaren een probleem. Ook de landbouwers en de bewoners van woningen in de
Lichterveldsestraat ondervinden hinder bij hevige
regenval.
Om aan dat knelpunt een oplossing te bieden, zal
de gemeente begin augustus starten met erosiebestrijdingswerken. Er zullen aanpassingen gebeuren langs de Diksmuidse Boterweg en langs de
Lichterveldsestraat.
Aan de Diksmuidse Boterweg heeft de gemeente
een zone aangekocht waarop een houthakseldam
zal geplaatst worden. Er wordt ook een grasstrook
van 3m voorzien. Deze zullen er voor zorgen dat
het water trager afstroomt en dat de bodemdeeltjes niet meespoelen.
Aan de Lichterveldsestraat worden 2 aarden dammen aangelegd met vertraagde waterafvoer, in
combinatie met een open gracht met tussenschotten. Deze zullen het afspoelen van bodemdeeltjes
beperken en de waterhuishouding verbeteren.
Met de realisatie van deze maatregelen is ervoor
gekozen om het water bovenstrooms op te houden, te bufferen tot net voor de Diksmuidse
Boterweg en daarna nog eens te bufferen net voor
de Lichterveldsestraat.

Sta jij ook in bewondering voor de acrobatisch vliegende huiszwaluwen en hou je van hun onvermoeibaar gekwetter? Neem dan contact om met de
milieudienst, misschien is je dakgoot wel geschikt
om er een kunstnest te komen hangen.
Chris Schoonbaert
051 74 03 64 - milieu@ardooie.be
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Openbare werken

Sport

HERSTELLINGSWERKEN AAN
SPOOROVERWEG STATIONSSTRAAT

GEMEENTELIJKE SPORTDIENST

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het
Belgisch spoorwegnet, voert dringende herstellingswerken uit aan de sporen ter hoogte van de
overweg aan de Stationsstraat op de spoorlijn
Deinze-De Panne (lijn 73) en dit van 16 augustus
tot en met 25 augustus.
Algemene informatie:
• Aard: herstelling spoor
• Startdatum: woensdag 16 augustus
• Einddatum: vrijdag 25 augustus
• Aannemer: De Vuyst NV uit Zottegem
Impact op het verkeer:
De overweg aan de Stationsstraat wordt afgesloten
voor alle verkeer van woensdag 16 augustus om 7u
tot en met vrijdag 25 augustus om 16u.
Tijdens de werken wordt de omleiding voorzien via
N37/N50/N35.

RIOLERINGSWERKEN
OMGEVING STATIONSSTRAAT
De rioleringswerken die in opdracht van Aquafin
uitgevoerd zijn aan de Stationsstraat, de
Berlingmolenstraat, de Sint-Maartensveldstraat,
de Biekorfstraat en de Melkerijstraat lopen stilaan
op hun einde.

• Sportkampen

03-07/07

Omnisportkamp

3de kleuter tot
6de leerjaar

10-14/07

Omnisportkamp

3de kleuter tot
6de leerjaar

• Summer Dance
Op 25 augustus, laatste dag van het dans sportkamp is er een treffen tussen de 10 gemeenten
van het Regionaal Sport Overleg. In de voormiddag zijn er workshops en op het einde van de
dag brengt iedere gemeente zijn eigen nummer
op de planken onder het oog van een vakkundige jury. Welke gemeente gaat met de trofee aan
de haal?
• Volgende lessenreeksen gaan van start
vanaf september:

Tiener
sportkamp

1ste middelbaar tot
3de middelbaar

16-18/08

Omni-sport3-daagse

3de kleuter tot
6de leerjaar

21-24/08

Bal
sportkamp

1ste leerjaar tot
6de leerjaar

woensdag

21-25/08

Danskamp
(volzet)

1ste leerjaar tot
6de leerjaar

maandag

28-31/08

Specialisatie

1ste leerjaar tot
6de leerjaar

Het gemeentebestuur betreurt dat de samenwerking met de aannemer niet optimaal verlopen is en
heeft hiervoor meermaals stappen ondernomen.
In het belang van onze inwoners hebben wij
gewaakt over een correcte uitvoering van deze
werken.

• Maand van de Sportclub: september
Tijdens deze maand - bij de opstart van een
nieuw sportseizoen - kunnen de sportclubs hun
club speciaal in de kijker stellen.
Via de sportdienst kunnen ze deelnemen aan
dit initiatief. Er wordt een globale folder opgemaakt met overzicht waar men terecht kan voor
het beoefenen van de diverse sporten op de
gemeente. Iedere geïnteresseerde club kan zich
inschrijven tot deelname. Daar in de meeste
gevallen een nieuw sportseizoen aanvangt, is dit
de ideale gelegenheid om je “sportwaar“ uit te
stallen!

Dansschool Starlight
Dans: 2de kleuter tem 4de middelbaar
vanaf
13 of 20/09

14u00-19u00

Ballet
19u00-21u00

• Vlaamse Veldloopnamiddag - 27 september
De leerlingen van het lager en het middelbaar onderwijs kunnen deelnemen aan de start
van de jaarlijkse Vlaamse Veldloopnamiddag op
woensdag 27 september. Er wordt gelopen in
diverse reeksen volgens leeftijd. Tevens komen
de leerkrachten aan de start en geven zo het
goede voorbeeld.

BC Arkobad badminton
Recreanten
dinsdag
woensdag

Mocht U merken dat zich enige problemen
voordoen ten gevolge van deze werken gelieve
dan zo spoedig mogelijk contact op te nemen:

vanaf 05/09
vanaf 16/08

19u30-21u30
19u30-21u30

vanaf 09/09
vanaf 13/09

09u45-12u00
18u00-19u30

jeugd
zaterdag
woensdag

technische dienst: 051 74 03 54 - td@adooie.be
schepen van openbare werken Krist Soenens
0478 80 21 63 - k.soenens@ardooie.be

Sluitingsperiode sporthal:
17 juli tot en met 6 augustus
Sportdienst: sporthal De Ark,
Melkerijstraat 2A, Ardooie
051 57 50 20 - sportdienst@ardooie.be

Elastica
Recrea damessport
Alle info sportkampen: brochure ‘Wat Te Doen?’
Inschrijven en info: sportdienst@ardooie.be
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dinsdag

vanaf 19/09

20u00-21u00
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Jeugd

BINCK BANK TOUR
WOENSDAG 9 AUGUSTUS

De Binck Bank Tour is de enige meerdaagse UCI
World Tour wielerwedstrijd in Nederland en België
en bij uitstek een koers voor de “klassieke” renner.
De gemeente Ardooie heeft zich voor de 10de
maal geëngageerd om mee te stappen in dit topsportevenement.
De etappewedstrijd vindt in 2017 opnieuw op
het vertrouwde tijdstip begin augustus plaats. De
wielerronde is in 12 jaar tijd uitgegroeid tot één
van de grootste terugkerende sportevenementen
in België en Nederland. Vele honderdduizenden

Gelieve er rekening mee te houden
dat er een parkeerverbod zal zijn
op heel het parcours en
langs enkele omliggende straten.
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wielerliefhebbers staan jaarlijks langs het parcours.
Onder de etappe- en eindwinnaars vinden we
tal van ronkende namen als Tom Boonen, Mark
Cavendisch, André Greipel, Peter Sagan en Niki
Terpstra.
De derde rit van de Binck Bank Tour start dit jaar
terug in Blankenberge om na een 170-tal km en 2
plaatselijke rondes te finishen in de Stationsstraat
te Ardooie.
Traditiegetrouw organiseert de gemeente Ardooie
op woensdag 9 augustus samen met enkele sponsors een uitgebreid VIP-arrangement. Dit VIPgebeuren in de evenementenhal “De Ark” start om
12 u met een uitgebreide receptie, gevolgd door
een feestelijk buffet en dessert.
Vanaf 13 u gaat het VIP-tourcafé open met uitgebreide eet- en drankgelegenheid. Kaarten hiervoor
kunnen op het gemeentehuis aangekocht worden
bij Charlotte Vanhecke.

GROTE STARTACTIVITEIT 3 JULI:
SPEELPLEIN ‘T RAVOTTERKE &
KINDEROPVANG ‘T FILOETJE
De zomer schiet van start op het speelplein!
Samen met de enthousiaste medewerkers van
’t Filoetje zorgen we voor een middag met overaanbod aan activiteiten.
Optredens, gekke kapsels, springkastelen,
schminkstands, voetbaltornooi, popcorn, bollo
smitto, … en zo veel meer.

Voor elk wat wils
op deze spectaculaire opening
van de zomervakantie!

• Wanneer:
Maandag 3 juli 2017 van 14u tot 18u
• Locatie:
Speelplein ’t Ravotterke (Stationsstraat 152D)
en evenementenhal De Ark
• Voor wie:
Iedereen tussen 3 en 12 jaar.
Alle kinderen die ’s morgens naar ’t Filoetje
gaan, sluiten na de middag automatisch aan.
• Let op:
Kinderen worden ’s avonds niet teruggebracht
naar ’t Filoetje. Alle kinderen zijn op te halen
aan het speelpleinlokaal.
• Kostprijs:
Geen meerprijs boven de standaard inschrijvingstarieven van ’t Filoetje en ’t Ravotterke.

Charlotte Vanhecke
051 74 03 54 - td@ardooie.be
Zie ook de site van Binck Bank:
www.binckbanktour.com
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VAN TIPI TOT TOTEMPAAL
We luisteren deze week naar spannende verhalen van ons
opperhoofd en dansen rond onze eigen totempaal.
We leren mikken, sluipen, springen en gaan naar huis als een
volleerd indiaan!

Van 3 tot 7 jaar

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

Een overzicht van alle gemeentelijke
zomeractiviteiten voor kinderen
(sportkampen, speelpleinwerking,
ntie ‘17
zomervaka
IBO ’t Filoetje,
kleuterkampen)
te doen?
at
vindt u in de uitW
neembare katern
van de vorige editie
van het gemeentelijke Infoblad.
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open 8u - 18u

Finding Dory

10-Aug
11-Aug

15-Aug
16-Aug
17-Aug

Tijdens de zomermaanden juli en augustus is het
speelplein ook elke zaterdag- en zondagnamiddag
open van 14u tot 18u.
De overige maanden is het speelplein elke woensdag-, zaterdag- en zondagnamiddag open van 14u
tot 18u.
Het speelplein is gratis toegankelijk maar er is dan
geen toezicht.
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Tobias Callewaert
051 74 40 40 - jeugddienst@ardooie.be

open 13u - 18u

Naast deze speciale activiteiten organiseren de
monitoren dagelijks eigen spelletjes maar er blijft
voldoende ruimte voor vrij spel.

DE STOEL - ZOMERWEDSTRIJD
ELKE MAANDAGAVOND OM 20U
Ook deze zomer is men er terug met het succesconcept “De Stoel!”
Ook nu kan je iedere maandagavond in juli en
augustus meespelen voor talrijke mooie prijzen.

suikerspinnen maken
initiatie circustechnieken
gesloten:
Binck Bank Tour
springkastelen
springkastelen

14-Aug

18-Aug

Kl

Ki

10

ilo
e

9-Aug

SPEELPLEIN OPEN

Speelplein ’t Ravotterke,
Stationsstraat 152, Ardooie

ter

votterke •

e

‘t
F

7-Aug
8-Aug

fort bouwen
initiatie boogschieten

gesloten:
O.L.V. Hemelvaart

mocktails maken

ponyritjes
vogelshow
met papegaaien

we maken zelf een zee!
* zwemmen 10+
krakonline.wordpress.com
jeugdraadardooie.be
facebook.com/krakonline

•

Ra

www.ardooie.be

* zwemmen 10+

open 13u - 18u

THEMA MISSION IMPOSSIBLE (6–9 jaar)
Een week voor echte speurneuzen. We krijgen een opleiding
van de beste detectives en daarna volgt het echte werk. We
ontcijferen geheimschriften, zoeken sporen, vermommen ons,
breken codes en lossen mysteries op.
Spanning verzekerd!

Een overzicht van de speciale activiteiten op het
speelplein vindt u hierboven. Alle praktische details
van deze activiteiten vindt u in de kalender op
het speelplein, via www.ardooie.be/speelplein of
www.facebook.com/speelpleinardooie.

Tarieven: € 3 / halve dag, betaling via factuur. Voor
activiteiten met een (*) geldt een aangepast tarief.

open 13u - 18u

Van 3 tot 9 jaar

10-Jul
11-Jul
12-Jul
13-Jul
14-Jul

grote startactiviteit
met ’t Filoetje
(alle info zie p. 9)

open 13u - 18u

THEMA SPORTSPETTERS (3-6 jaar)
Dit wordt een spetterende sportweek! We kruipen door hoepels, springen zo hoog we kunnen, bowlen met een reuzenbal
en oefenen met rackets!
Zet je ook jouw beste sportbeentje voor?

4-Jul
5-Jul
6-Jul
7-Jul

28-Aug
29-Aug
30-Aug
31-Aug

open 8u - 18u

14/08/2017
tot
18/08/2017

THEMA SUPERHELDEN (6 – 9 jaar)
Beleef elke dag een nieuw avontuur. Word een echte superheld
en leer hoe je de stoutste schurken kan verslaan.
Dit wordt de spannendste week van je leven!

3-Jul

Ridders en
Jonkvrouwen

31/07/2017
tot
04/08/2017

Van 3 tot 9 jaar

Cirque

24/07/2017
tot
28/07/2017

THEMA DAG ZON, DAG MAAN (3-6 jaar)
Kan jij iets zien in het donker? Hoeveel sterren tel je in de lucht?
Hoe groot is de zon? Een week vol lichtjes in het donker, schimmenspel, zonnedans en spelen met je eigen schaduw.
Speel je mee?

Beestenboel

Er zijn deze zomer nog enkele plaatsen vrij voor onderstaande kleuterkampen.

KALENDER
SPEELPLEINWERKING
’T RAVOTTERKE

Hawaï

KLEUTERKAMPEN

* grote slotactiviteit
met ‘t Filoetje
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Cultuur
NIEUW: LED-SCHERM (INFOBORD)
TE KOOLSKAMP
Er werd een extra LED-scherm geplaatst aan de
Sint-Martinuskerk te Koolskamp.
Meer info over het reglement + het aanvraagformulier kan u downloaden via www.ardooie.be/
Vrije Tijd/Cultuur/Informatieborden/LED-scherm
Tobias Callewaert
051 74 40 40 - cultuur@ardooie.be

AANVRAAG EVENEMENTEN
Iedere activiteit waar mogelijks meer dan 300 personen op hetzelfde moment aanwezig kunnen zijn,
moet om veiligheidsredenen gemeld worden bij
het gemeentebestuur. Dit geldt zowel voor openbare als privé-activiteiten.
De aanvraag gebeurt via het standaard meldingsformulier dat u kunt vinden via www.ardooie.be/
Vrije tijd/Cultuur/Evenementen

INSCHRIJVINGEN:
KUNSTACADEMIE ART’IZ
SCHOOLJAAR 2017-2018

PARKCONCERT
VRIJDAG 25 AUGUSTUS - 20U30
MGR. ROELENSPARK ARDOOIE - GRATIS

Voor een muzikale flashback door veertig jaar
muziekgeschiedenis moeten we bij Green Onions
zijn.
Gewapend met het nodige enthousiasme en podium présence brengen zij de sfeer uit deze periode
terug. Alle nummers worden in medley vorm aan
en in elkaar verweven waardoor hun concerten
steevast uitmonden in een feestelijk gebeuren.
Er wordt gemusiceerd op hoog niveau en met
Marino (winnaar van het 4-programma “can you
duet”) hebben ze een meer dan getalenteerde zanger in hun gelederen.
Voor de liefhebbers van het betere coverwerk en
partycrashers zeker niet te missen.
Eén van de beste coverbands van Vlaanderen!

• 20u30: Goe Bezig

Naast bovenstaande toppers voorzien we een
surprise act tussen de bands. Verwacht u aan iets
brandbaars, betoverends en… romantisch!
De afterparty in het park wordt opgeluisterd door
jong lokaal talent DJ Stijn Vanhaverbeke.

De inschrijvingen zijn begonnen
bij Art’Iz, kunstacademie regio
Izegem, filiaal Ardooie. Wees er
tijdig bij en laat je kind genieten
van muziek en/of woord!
Is Muziek nog die saaie notenleer?
Neen hoor! Die tijden zijn voorbij!
In de lessen ervaar je alles in de praktijk. Je zingt,
beweegt, klapt en speelt op instrumenten!
Woord? Dat is spreken en spelen!
Klanken, woorden, zinnen, versjes, dialoogjes en
toneeltjes! We keren ze binnenste buiten en onderste boven! Je leert ook spreken voor een publiek en
een verzorgde taal hanteren.

Met medewerking van
Femma Ardooie
en Jeugdhuis De Komeet.

Tobias Callewaert
051 74 40 40 - evenementen@ardooie.be

LUISTERCD’S
IN DE ARDOOISE BIBLIOTHEEK

Tobias Callewaert
051 74 40 40 - cultuur@ardooie.be

Leden van de bibliotheek kunnen kosteloos luistercd’s ontlenen in de Ardooise bibliotheek.
Ideaal om te beluisteren tijdens een lange autorit
deze zomervakantie!
Deze schijfjes kunnen ook beluisterd worden door
mensen met een leesbeperking (o.a. blinden en
slechtzienden, personen met dyslexie of MS- en
afasiepatiënten).
Een greep uit het aanbod (80 jeugd-cd’s en 80 volwassenen-cd’s):

Wat in april 2014 meer leek op een beetje jammen
onder 3 vrienden, werd na het vervoegen van een
bassist en zanger al snel een coverband met een
vaste bezetting en vorm.
Ieder bandlid heeft zijn roots in Ardooie, en natuurlijk geven we als culturele raad lokaal talent graag
een kans! Dit kwintet zal met hun liefde voor goede
muziek zeker de juiste toon zetten!
• 22u: Green Onions
Je vindt alle informatie op www.artiz-izegem.be
Via de website kan je perfect online inschrijven,
of je kunt persoonlijk eens langskomen in de
Kaaistraat 80 in Ardooie op:
• Dinsdag 27 juni van 17u tot 19u
• Dinsdag 29 augustus van 17u tot 19u

MIDDENSTANDSRAAD:
OPROEP TOT NIEUWE LEDEN
De Middenstandsraad werd enkele
jaren geleden opgericht om de middenstanders van Ardooie en
Koolskamp samen te brengen en
gezamenlijke initiatieven te nemen
naar hun klanten toe.
De raad komt regelmatig samen in het gemeentehuis om de concrete initiatieven verder uit te
werken.
Wie als middenstander zin heeft om toe treden
tot de Middenstandsraad kan contact opnemen
met Isabelle Kindt, secretaris Middenstandsraad:
051 74 03 51 - middenstand@ardooie.be

Kunstacademie filiaal Ardooie, Kaaistraat 80
www.artiz-izegem.be
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Welzijn

Het goede doel

Gezondheid

PAMPERBANKEN

ONTBIJT ONDER DE KERKTOREN
ZONDAG 3 SEPTEMBER 2017
DORPSPLEIN, KOOLSKAMP

WAT TE DOEN BIJ WARM WEER?

Vanaf 1 juli 2017 loopt er een project voor de inzameling van luiers.
We nodigen iedereen uit om luieroverschotten
in te zamelen en te deponeren in een doos die
staat in de kinderopvang ’t Filoetje te Ardooie
(Kaaistraat) en Koolskamp (Klaverstraat).
De geschonken luiers worden via de sociale dienst
van het OCMW bezorgd bij gezinnen met jonge kinderen die het financieel niet breed hebben.
Er wordt wel gevraagd om de luiers zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking te laten zodat
sortering gemakkelijker verloopt.

Bij regenweer gaat het ontbijt door in
OC ‘t Zonneke te Koolskamp.
• Om 8u30: feestelijke Eucharistieviering
in de Sint-Martinuskerk te Koolskamp
• Vanaf 9u30: ontbijt onder de kerktoren
Uitgebreid ontbijtbuffet met pistolets, sandwiches, groot broodassortiment, gevarieerd buffet
met huisbereide confituren, hesp, kaas, spiegelei of roerei met spek, fruit, …
fruitsap, thee, koffie, chocomelk, …

We verlangen met zijn allen elk jaar naar het
warme weer. Maar elk jaar sterven nog honderden
mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat
het om alleenstaande ouderen of chronisch zieken.
Ga op warme dagen eens kijken of ze zich goed
voelen en voldoende vocht binnenkrijgen.
Help ook jonge kinderen voldoende te drinken.
Laat kinderen NOOIT achter in een geparkeerde
auto, ook niet voor twee minuten.

Prijs:
€ 7 per volwassene, € 4 per kind tot 12 jaar, € 20
per gezin (2 volwassenen met kinderen onder 12)
Kaarten te verkrijgen bij:
- de bestuursleden van LG en KVLV
- de verantwoordelijken van de Pastorale eenheid
- Marina Deseyne: Ardooie
0468 24 51 24 - marina.deseyne@telenet.be
- Moniek Buyse: Koolskamp, Egemsestraat 75
051 74 51 28

10 JAAR SINT-MAARTENSHUIS
KOOLSKAMP
Op zondag 24 september wordt het 10-jarig
bestaan van het Sint-Maartenshuis gevierd. In
september 2007 ging dit initiatief van start in een
lokaal van de vroegere gemeenteschool. Elke dinsdag is er voedselbedeling van 15u tot 18u.Voor een
democratische prijs is er eveneens tweedehands
kledij te koop. Het St.-Maartenshuis is er voor de
mensen van Ardooie en Koolskamp, en kan op
heel wat steun en solidariteit rekenen. Dit initiatief om minderbegoede mensen een duwtje in
de rug te geven is van heel groot en gewaardeerd
belang. Deze feestelijke dag start om 9u met een
verzorgde dankviering in de Sint-Martinuskerk van
Koolskamp. Het koor Pia Voce en de Koninklijke
Muziekmaatschappij St.-Cecilia Koolskamp zullen
de viering opluisteren. Daarna staat de deur van
het Sint-Maartenshuis (Klaverstraat 8) wagenwijd
open, iedereen is van harte welkom op de receptie
er is eveneens een pastabar voor genodigden en
sympathisanten.
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Of via overschrijving op rekening
VZW Pastorale eenheid Sint-Germanus Ardooie:
BE55 9731 4035 0344, ten laatste op 27/08/2017
met vermelding van ‘Ontbijt onder de kerktoren’
en het aantal personen.
De opbrengst van dit ontbijt wordt gebruikt voor
twee sociale doelen:

Wees zelf ook voorbereid. Zorg dat je altijd water
bij hebt. Hou de weersvoorspellingen in de gaten.
Smeer op tijd zonnecrème. Verbouw en bouw hittebestendig.
Verzorg ook jezelf. Drink voldoende, meer dan
gewoonlijk. Hou jezelf en je huis koel.
Wanneer hulp zoeken?
Banale symptomen kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige problemen. Drink dan meer
water, zoek een koele plek en rust. Bel je huisarts
bij twijfel. Reageer jij of iemand anders abnormaal
op warmte (kortademigheid, overvloedig zweten,
…)? Bel dan meteen de spoeddienst en pas eerste
hulp toe.

Organisatie: Pastorale eenheid Sint-Germanus
In samenwerking met
Ardooie, Koolskamp, Beveren
www.warmedagen.be

EERSTELIJNSHUIS
MIDDEN WEST-VLAANDEREN
Bent u op zoek naar
deskundige begeleiding om te stoppen
met roken?
• Hebt u nood aan persoonlijk advies omtrent
voeding en gezondheid?
• Zoekt u een oplossing voor uw voetproblemen?
• Kampt u met problemen waardoor u uit balans
dreigt te geraken?
• Wenst u met een professional te spreken over
seksuele problemen?
In het Eerstelijnshuis Midden West-Vlaanderen
kan u terecht bij een tabakoloog, diëtist, podoloog,
eerstelijnspsycholoog en/of seksuoloog die u graag
verder helpen. Er is een nauwe samenwerking
tussen uw huisarts en deze zorgverleners, met
concrete afspraken rond doorverwijzing en communicatie.
Er wordt altijd gewerkt op afspraak. De huisarts uw eerste aanspreekpunt - kan u doorverwijzen via
een online-agenda of het vast telefoonnummer.
Daarnaast kan u zelf een afspraak maken op het
nummer 050 55 63 30.
De zorgverleners van het Eerstelijnshuis houden
consultaties op één centrale locatie:
H. Spilleboutdreef 34 te Roeselare, schuin tegenover De Spil. In het weekend wordt op deze locatie
ook de wacht van de huisartsen uit Midden WestVlaanderen georganiseerd.
Het Eerstelijnshuis is dan ook een samenwerking tussen het Lokaal Multidisciplinair Netwerk
Centraal West-Vlaanderen en de Huisartsenkring
HAMWVL. Ardooie-Koolskamp ligt in de regio
van deze kring; ook u als inwoner van ArdooieKoolskamp kan dus langskomen bij de zorgverleners in het Eerstelijnshuis.
Voor meer informatie (uren + tarieven),
raadpleeg de folder op: www.lmn-cwv.be/
Eerstelijnshuis Midden West-Vlaanderen/
Bestanden: Folder Eerstelijnshuis ‘17
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Veiligheid

Nieuwe zaken

WESPENNESTVERDELGING
DOOR DE BRANDWEER

BE-ALERT: METEEN VERWITTIGD
BIJ EEN NOODSITUATIE

Voor het verdelgen van wespennesten door de
brandweer moet men bellen naar het nummer:
051 80 60 00

• Wat is BE-Alert?
BE-Alert is een alarmeringssysteem dat jou verwittigt bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kan
de gouverneur of de Minister van Binnenlandse
Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen
inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te
sluiten bij een brand. Je kan een BE-Alertbericht
krijgen via sms, telefoon of e-mail.

• Hoe schrijf ik me in?
Registreer je op www.be-alert.be. Zo word je op
de hoogte gehouden als er iets gebeurt. Wil je
ook verwittigd worden bij een noodsituatie op
het werk of bij jouw familie? Je kan meerdere
adressen registreren.

Er zijn hier wel kosten aan verbonden:
• € 40 zonder BTW - € 48,40 inclusief BTW
• Indien de brandweer een tweede of volgende
maal moet langskomen voor hetzelfde nest in
hetzelfde kalenderjaar, is dit gratis
• Indien de brandweer ter plaatse komt en vaststelt dat het niet om wespen, maar om hommels en bijen gaat, zal er geen actie worden
ondernomen en zal er bijgevolg geen factuur
opgemaakt worden
• De verdelging van een wespennest wordt
enkel en alleen als een dringende interventie
beschouwd (= en is dan bijgevolg gratis) wanneer een zwerm bijen/wespen binnenshuis verwijderd moet worden
• Wat betreft bijen en hommels: neem contact op
met een imker in jouw buurt

• Ik heb geen smartphone.
Kan ik me ook inschrijven?
BE-Alert kan een bericht versturen via verschillende kanalen. Je kan verwittigd worden via
sms, e-mail of via een gesproken bericht op een
vaste telefoonlijn. Je hoeft dus geen smartphone te hebben.

FRITUUR & EETHUIS DE SENS UNIQUE

PASTA DÉLICE

Goedele Denys (voorheen Frituur Niek)
0497 27 25 52 - Ardooisestraat 40, Koolskamp
info@desensunique.be, www.desensunique.be

Vicky Decloedt en Jurgen Berckmoes
051 62 94 64 - Marktplein 20, Ardooie
www.pastadelice.be

Openingsuren:
ma-wo-do
11u30-13u30 17u30-22u
di		 gesloten
vr-za		
11u30-13u30 17u30-23u
zo				17u30-23u

Openingsuren:
ma 		
gesloten
di 				18u-20u
wo 		
11u-14u
18u-20u
do 		
11u-14u
18u-20u
vr 		
11u-14u
18u-21u
za en zo 			
18u-21u

CAFÉ DEN UIL
Nieuwe uitbater: Claude Verbeke & Veerle
Openingsweekend: 8 & 9 juli 2017
0479 61 47 21 - Padderijstraat 4, Koolskamp
Claude.verbeke2@telenet.be
Openingsuren:
ma en di
10u30-13u
vanaf 16u
wo 		
gesloten
do 				vanaf 16u
vr 		
10u30-13u
vanaf 15u
za 		
vanaf 10u30
zo 		
vanaf 9u

WOONZORGCENTRUM
“RESIDENTIE HARDOY”
Eekhoutstraat 11, Ardooie
contact: Kathleen Moyaert
051 59 18 00, hardoy@orpea.net
Wenst u als nieuwe zaak opgenomen te worden
in Infoblad, gelieve een mailtje te sturen naar
infoblad@ardooie.be

• Is BE-Alert gratis?
Ja. Je kan je volledig gratis registreren via
www.be-alert.be
• Wat moet ik doen als ik een berichtje
van BE-Alert ontvang?
Je volgt de aanbevelingen uit het bericht op. Bij
een brand zal je bijvoorbeeld gevraagd worden
om naar binnen te gaan en ramen en deuren te
sluiten.

www.zonemidwest.be

ONTVANGST NIEUWE INWONERS

FOTO: Joke Couvreur

We hebben zo onze gewoontes in Ardooie. Jaarlijks de nieuwe inwoners van harte welkom heten en kennismaken is er daar zeker eentje van. Op zaterdag 10 juni laatsleden werden onze nieuwe inwoners dan
ook uitgenodigd op het gemeentehuis voor een verwelkomingsreceptie. Ze werden er ontvangen door het
college van burgemeester en schepenen. Na een welkomsttoespraak van de burgemeester volgde een
gezellige receptie.
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*terugkerende activiteit

JULI				
ZA 01/07 • 17u

Volksspelenkampioenschap
van Ardooie
Café Montana
Stationsstraat 121
Culturele Centrale

ZA 22/07 • vanaf 14u

Vive Le Congé Deluxe
Vlaamse kermis
+ BBQ + afterparty

Wijk Heuvelhove Koolskamp
Klaverstraat 8

€5
culcent@telenet.be		

BBQ: € 15 / kind € 10
Vooraf reserveren:
wijkcomite-heuvelhove@hotmail.com
https://heuvelhovekoolskamp.wixsite.com/heuvelhovekoolskamp

MA 03/07 • 20u

ZO 23/07 • 6u-16u

Kijken naar kunst
Joske Noyelle
Leenbosstraat 2
Femma Ardooie

€ 5 / lid € 1			

ZO 09/07 • 11u

Barbecue

Albertzaal
De Vogelvrienden Ardooie
€ 18 / kind € 10
Vooraf reserveren:
051 74 83 31
ann.deknudt@hotmail.com

ZA 15/07 • 11u30-16u30

Truckrun

Evenementenhal De Ark
Zorgcentrum
Maria Ter Engelen Klerken
VR 21/07 • 18u

Vive Le Congé Deluxe
Bar National

Wijk Heuvelhove Koolskamp
Klaverstraat 8			

wijkcomite-heuvelhove@hotmail.com
https://heuvelhovekoolskamp.wixsite.com/heuvelhovekoolskamp

Vive Le Congé Deluxe
Rommelmarkt

Wijk Heuvelhove Koolskamp
Klaverstraat 8

Stand € 5 per 5 meter
Vooraf reserveren:
wijkcomite-heuvelhove@hotmail.com
https://heuvelhovekoolskamp.wixsite.com/heuvelhovekoolskamp

ZA 29/07 • 17u

Tabakommegang
Kermisvinkenzetting

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

DO 03/08 • 17u-20u

Bloedgifte

OC ‘t Zonneke		
Contactgroep ‘Help ons helpen’
en Rode Kruis			
VR 04/08 • vanaf 16u45

Tassche kermis - 32ste jogging
van de Tassche
Wijk De Tassche		
Feestcomité De Tassche
Inschrijving verplicht		

ZA 05/08 • 17u30 / 19u30

Tassche kermis
H. Mis - Eetfestijn

OC De Tassche		
Feestcomité De Tassche

Eetfestijn: € 15 / kind -12j € 9
Kaarten verkrijgbaar
bij bestuursleden		

WO 09/08		

Binck Bank Tour		

Stationsstraat			

Volledig progamma, zie website:
www.tabakommegang.be

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

ZO 30/07 • 6u-18u

WO 09/08 • 14u-16u

Rommelmarkt		
Bosstraat
Café ‘t Veldkruis

Stand € 5 per 5 meter
Vooraf inschrijven:
Madeleintje 051 74 79 50

ZO 30/07 • 14u

Vedettenparade

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

Gratis toegang			
Volledig progamma, zie website:
www.tabakommegang.be
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AUGUSTUS

*terugkerende activiteit

ZO 13/08 • 11u

Eetfestijn met optreden
van Mieke en Erik Renard
GC ‘t Hofland
Samana Ardooie

€ 15 / kind 4-12j € 9		
0486 91 40 98

DI 15/08 • 14u

Seniorenfeest

GC ‘t Hofland
Burgemeester Karlos Callens
en Groep 82
Gratis toegang			

ZO 20/08 • vanaf 11u

Peloeze Fjèste

Mgr. Roelenspark,
Mgr. Roelenstraat 26
Peloezecomité

Gratis toegang			
Volledig progamma, zie website:
www.peloezefjeste.be

DO 24/08 • 17u-20u

Bloedgifte

GC ‘t Hofland		
Contactgroep ‘Help ons helpen’
en Rode Kruis
VR 25/08 • 20u30

Parkconcert

Een blik achter de schermen
van een boerderij
‘Buren bij Boeren’

Mgr. Roelenspark
Mgr. Roelenstraat 26
Culturele Raad

€ 5 / kind 3-12j € 3
www.westvlaamsehart.be/burenbijboeren.html

DI 29/08 • 17u-19u

Sint-Maartensstraat 15

VR 11 - ZA 12 - ZO 13/08

54ste Wezefeesten

Wijk De Weze, Wezestraat
Wezecomité		

0473 11 00 25
davy.callewaert84@telenet.be
Volledig progamma, zie website:
www.wezefeesten.be

Gratis toegang			

Inschrijvingen
kunstacademie Art’Iz

Filiaal Ardooie Kaaistraat 80
Kunstacademie Art’Iz
www.artiz-izegem.be

DO 31/08 • 17u-20u

Bloedgifte

GC ‘t Hofland		
Contactgroep ‘Help ons helpen’
en Rode Kruis

SEPTEMBER		
ZA 02/09 • vanaf 14u30

De 10km van Koolskamp
Judolokaal, Klaverstraat 8
Vrije Sporters Koolskamp

Inschrijving verplicht
Deelnameprijs volgens categorie
Reservatie:
kurt.vanthomme@telenet.be
Info: dirk.popelier@scarlet.be

ZO 03/09 • 8u30-9u30

Ontbijt onder de kerktoren
Dorpsplein Koolskamp
Pastorale Eenhied
Sint-Germanus

Vooraf reserveren:
Ardooie: 0468 24 51 24
Koolskamp: 051 74 51 28
marina.deseyne@telenet.be

MA 04/09 • 20u

Dansinitiatie linedancing
‘new way’ met Ph. De Loose
Cafetaria
WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie

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

DI 05/09		

Ladies night
‘Ladies at the movies’
Albertzaal
Femma Ardooie		

0474 66 61 44
femmaardooie@gmail.com

VR 08/09 • 18u30-20u30
ZA 09/09 • 9u-10u / 10u-12u
17u30-19u

Opendeurrepetitie

Lokaal KM Sint-Cecilia
Koolskamp
Lichterveldsestraat 26
KM Sint-Cecilia Koolskamp

DI 12/09 • 14u30

Voordracht ‘1000 jaar slaaf.
De vloek van Zwart-Afrika’
door Marc Heirman.
GC ‘t Hofland
Vl@S
Vlaamse actieve senioren
€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com		

VR 15/09 • 13u

102de Kampioenschap
van Vlaanderen		
Koolskamp-centrum
Feest- en Sportcomité
Koolskamp

Gratis toegang			
www.kampioenschapvanvlaanderen.be

ZO 24/09 • 9u

10 jaar Sint-Maartenshuis
Koolskamp
Sint-Maartenshuis
Klaverstraat 8			
ZO 24/09 • 17u

Concert
‘Don’t Worry, Be Happy’

Sint-Martinuskerk Ardooie
Koninklijk Piuskoor

€ 8 / add € 10 / kind -12j gratis
Kaarten verkrijgbaar
bij de koorleden
christineclarysse@gmail.com
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				

Gratis toegang			
www.harmoniekoolskamp.be
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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
Gesloten: 11 juli, 21 juli, 15 augustus

BIBLIOTHEEK

Mgr. Roelensstraat 26, Ardooie
051 74 73 08 • bibliotheek@ardooie.be
MA		 14u-18u
WO		 14u-18u
VR		 14u-19u
ZA
10u-12u
Gesloten: 21 juli

SPORTDIENST

Melkerijstraat 2/A, Ardooie
051 57 50 20 • sportdienst@ardooie.be
MA t.e.m. VR 8u-12u
13u30-16u30
Gesloten: 17 juli t/m 6 augustus, 15 augustus

POLITIE WIJKDIENST ARDOOIE

De zomer schiet van start op het speelplein!
Samen met de enthousiaste medewerkers
van ’t Filoetje zorgen we voor een middag
met overaanbod aan activiteiten.
Optredens, gekke kapsels, springkastelen,
schminkstands, voetbaltornooi, popcorn,
bollo smitto, … en zo veel meer.
Voor elk wat wils op deze spectaculaire
opening van de zomervakantie!
Meer info zie P. 9

PUBLICATIES GEMEENTELIJK INFOBLAD,
EDITIE OKTOBER ‘17 (oktober/november/december):
• ARTIKELS mailen naar infoblad@ardooie.be vóór 1 september 2017
• ACTIVITEITEN IN DE UIT-KALENDER - Enkel voor verenigingen.
Ingeven via www.uitdatabank.be vóór 1 september 2017
INFO: dienst cultuur - 051 74 40 40 - cultuur@ardooie.be

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
Gesloten: 11 juli, 21 juli, 14 en 15 augustus

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: 10 juli, 11 juli, 21 juli, 22 juli,
9 augustus, 14 augustus en 15 augustus

KINDEROPVANG ’T FILOETJE

• Ardooie, Kaaistraat 80 • 051 65 76 64
Gesloten: vanaf 21 juli t.e.m. 4 augustus,
9 augustus (Binck Bank tour), 15 augustus
• Koolskamp, Klaverstraat 8 • 051 74 63 38
Gesloten: vanaf 17 juli t.e.m. 4, 15 augustus
• Beide Filoetjes gesloten: 31 augustus
(samenwerking met speelpleinwerking)
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GROTE STARTACTIVITEIT 3 JULI:
SPEELPLEIN ‘T RAVOTTERKE &
KINDEROPVANG ‘T FILOETJE

Oude Lichterveldsestraat 11/A, Ardooie
Noodnummer: 101 of 112
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
Gesloten: 21 juli, 15 augustus

