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Infoblad
Ardooie-Koolskamp

> Week van het Bos: 15 oktober Provinciedomein ‘t Veld
> Cyclocross 19 oktober
> Sint-Maartensstoet 11 november: start om 17u!
>

BURGERZAKEN
BLOEMSTUKKEN BEGRAAFPLAATS
Alle bloemstukken en bloemen op de begraafplaatsen van Ardooie en Koolskamp worden vanaf
vrijdag 1 december weggenomen.
Personen die hun eigen bloemstukken willen afhalen, gelieve dit te doen vóór 1 december.

OPENBARE WERKEN
gewijzigd of de aangifte via Tax-on-web kan worden ingediend.
Voor algemene fiscale vragen kan het
Contactcenter via het webformulier of via
0257 257 57 worden gecontacteerd.
Voor meer informatie wordt er verwezen naar
de website van de FOD Financiën
https://financien.belgium.be

KIDS-ID

REORGANISATIE ADMINISTRATIE
FISCALITEIT VAN DE FOD FINANCIËN
De diensten binnen de Algemene administratie van
de Fiscaliteit van de FOD Financiën werden grondig
gereorganiseerd. Dit betekent dat de beheerdienst
van de Administratie Particulieren, bevoegd voor
de personenbelasting van o.a. loontrekkenden,
uitkeringstrekkers, gepensioneerden en bedrijfsleiders, vanaf 1 oktober 2017 in het dienstgebouw
te 8000 Brugge, Gustave Vincke-Dujardinstraat 4
gehuisvest is.
Om de dienstverlening te blijven waarborgen,
wordt er een periodieke permanentie of zitdag in
het dienstgebouw te Tielt, Tramstraat 50, gehouden. Elke 1ste en 3de donderdagvoormiddag (9u
- 12u) van de maand (uitgezonderd in mei en
juni) kunnen de burgers (particulieren) in Tielt,
Tramstraat 50, terecht met vragen over hun fiscale
situatie.
Voor specifieke vragen over een individueel fiscaal
dossier is de beheerdienst in Brugge telefonisch
bereikbaar op het nummer 0257 842 30 of via
e-mail p.brugge.team7@minfin.fed.be. Veel vragen of verzoeken kunnen via deze kanalen en zonder verplaatsing direct worden behandeld, bv. de
aanvraag duplicaat aanslagbiljet, melding maken
van een fout op het aanslagbiljet, inlichtingen over
de berekening, … .
Tevens kan er gebruik gemaakt worden van de
e-service MyMinfin via http://myminfin.be waar
onder andere het aanslagbiljet kan worden geraadpleegd en afgedrukt, een bezwaarschrift kan worden ingediend, een rekeningnummer kan worden
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De zomer is voorbij en de wintervakanties staan
alweer voor de deur. Tijd dus om eraan te herinneren dat kinderen een Kids-ID moeten hebben als
ze naar het (Europese) buitenland vertrekken. De
kids-ID is het elektronische identiteitsdocument
voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.
Met een Kids-ID kunnen kinderen jonger dan 12
jaar reizen binnen de Europese Unie en naar enkele andere landen. In sommige landen moet het
kind begeleid worden door een ouder of voogd
of beschikken over een ouderlijke toestemming
(Meer info: www.diplomatie.belgium.be/nl).
De levertijd van een Kids-ID bedraagt 3 weken.
Vraag de kaart dus op tijd aan.
De spoedprocedure is immers vele malen duurder
dan de normale prijs voor een Kids-ID.

Om een Kids-ID
aan te vragen bij
uw gemeente, moet u:
• het ouderlijk gezag hebben over het kind
• samen met het kind naar de dienst bevolking
komen voor de aanvraag
• een recente pasfoto van het kind bijhebben, bij
voorkeur in kleur en met heldere effen achtergrond.

ELEKTRONISCHE HANDTEKENING EID
Jongeren die 18 jaar worden, kunnen vanaf hun
verjaardag de certificaten van hun elektronische
identiteitskaart laten aanpassen zodat zij een elektronische handtekening kunnen plaatsen.
Gelieve u daarvoor aan te melden aan het loket
bevolking met uw eID en uw PIN/PUK codes.
051 74 03 56 - bevolking@ardooie.be

ONDERHOUDSWERKEN 2017-2018
Het dossier “onderhoudswerken 2017-2018” werd
gegund. Bedoeling is om dit jaar de werken nog op
te starten. Er zullen werken plaatsvinden op volgende locaties:
- Parking Motestraat
- Verbeteringswerken oprit bufferbekken
Groenboomgaardstraat
- Vernagelingstraat
- Beverensestraat
- Fietspad Stationsstraat
- Zwevezeelsestraat
- Brabantstraat
- Oude Lichterveldsestraat
- Oude Zwevezeelsestraat
- Oude Jostraat
- Jostraat
- Padderijstraat

rect en volledig in te vullen, kan de herstelling snel
uitgevoerd worden.
Als je dat wenst, word je via e-mail en/of sms op de
hoogte als het defect is hersteld.
Beschik je niet over internet? Dan kan je een defecte straatlamp ook melden via het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.

OPSCHIKKINGSWERKEN
VOETPADEN 2017
Het dossier “voetpaden 2017” werd gegund. In
de hierna volgende straten worden de voetpaden
geheel of deels heraangelegd:
- Cardijnlaan
- Tasschestraat
- Zwevezeelsestraat
- Oude Lichterveldsestraat
- Blekerijstraat
Charlotte Vanhecke, hoofd technische dienst
051 74 03 54 - td@ardooie.be

DEFECTE STRAATLAMP MELDEN
Een goede straatverlichting
draagt bij tot de verkeersveiligheid én het veiligheidsgevoel in de buurt.
Buurtbewoners zien meestal als eerste wanneer een lamp stuk is. We rekenen
dan ook vooral op hen om een defect snel te melden.

Wanneer zijn defecte straatlampen hersteld?
Werden de gegevens correct en volledig doorgegeven? Dan wordt de defecte straatlamp normaal
gezien binnen de 14 dagen hersteld.

Zo meld je een defecte straatlamp:
Surf naar: www.straatlampen.be en geef het nummer dat op de paal of steun vermeld staat. Ken je
het nummer niet? Geen probleem, dan kun je het
adres opgeven waar de defecte lamp staat of die
locatie aanduiden op een kaartje. Door alles cor3

CULTUUR
VERLOOP WERKZAAMHEDEN
NIEUW OC DE TASSCHE
De werken aan het nieuwe ontmoetingscentrum
de Tassche zijn in volle gang. De metselwerken zijn
bijna afgerond en boven het laag gedeelte (toiletten en bar) zijn de gewelven reeds geplaatst.

ONTDEK DE DEELNEMERS AAN
‘BUREN BIJ KUNSTENAARS’
UIT ARDOOIE
De Provincie West-Vlaanderen organiseert dit jaar
voor de veertiende keer ‘Buren bij kunstenaars’
- open-atelierdagen. Op vrijdag 20, zaterdag 21
en zondag 22 oktober nemen maar liefst 2.663
kunstenaars uit de hele provincie deel aan het evenement. Samen stellen ze 1.419 ateliers open. De
toegang is overal gratis.
Een overzicht van de deelnemende kunstenaars
uit onze gemeente vindt u via
www.burenbijkunstenaars.be/zoeken/index.phtml

OPROEP CULTUURPRIJS
Kent u een persoon of een vereniging die een culturele prestatie van een hoog niveau of met een
uitzonderlijk karakter heeft bewerkstelligd? Dan
komt die in aanmerking voor de cultuurprijs van de
culturele raad!
De cultuurprijs wordt uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur. Om deel te
nemen als vereniging moet de zetel in Ardooie
gevestigd zijn, om deel te nemen als individu moet
de kandidaat woonachtig zijn in onze gemeente.
Het dagelijks bestuur van de Culturele Raad zal uit
de ingediende kandidaturen de laureaat kiezen.
Graag de kandidaturen en motivatie
binnenbrengen vóór 1 december
op de dienst Cultuur,
GC ’t Hofland of via cultuur@ardooie.be

BIBLIOTHEEKWEEK
Verwendag
Een niet te missen evenement wordt de verwendag op zaterdag 21 oktober. Vanaf 10u kan u in de
leeszaal terecht voor een hapje en een tapje. De
muzikale begeleiding krijgt u er eveneens gratis bij!
Lezing in samenwerking met het Davidsfonds
Op 24 oktober plaatsen we
Diane Broekhoven op de
praatstoel.
Diane
Broeckhoven
studeerde
onder meer voordrachtkunst,
en werkte als redactrice voor
diverse bladen. Momenteel
combineert ze het schrijven
met freelance werk als journaliste. Spirituele thema’s
zijn haar niet vreemd en in
haar werk snijdt ze ook onderwerpen als dood,
reïncarnatie, de grens tussen normaal en abnormaal. De thema’s worden heel open en onbevooroordeeld op de lezer losgelaten, in een combinatie
van herkenbare figuren, sterk ingeleefde emoties
en overvloedige achtergrondinformatie.
De lezing gaat door op 24 oktober om 19u30 in de
leeszaal van de bibliotheek.

Foto’s: Luc Lambert

Het plaatsen van het schrijnwerk is voorzien voor
half oktober, en na de voorbereidende werken
voor elektriciteit, sanitair en verwarming moet de
vloer geplaatst zijn voor 22 december, zodat we
het kerstverlof kunnen gebruiken om de vloer te
laten uitharden.
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Tobias Callewaert
051 74 40 40 - cultuur@ardooie.be

HEEMKUNDIGE KRING - JAARBOEK 2017
ARDOOIE-KOOLSKAMP
De Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp stelt
haar dertiende jaarboek voor. In dit jaarboek staan
heel wat artikels over gebeurtenissen, verhalen,
feiten die zich in Ardooie-Koolskamp in het nabije
of verre verleden hebben afgespeeld.
Enkele onderwerpen die aan bod komen, zijn:

De ontdekking
van het
gestolen
schilderij
‘De
Kruisoprichting’
van Antoon
van Dyck
te Ardooie
- De cirkel rond (het dorpsleven)
in Koolskamp-centrum
- 1917 Ardooie in wereldoorlog I
- Broeder Marist Odile Vandenberghe
- Leven en Welzijn op de wijk De Kortekeer
- Dichter Pieter Cauwe
Wij nodigen u graag uit naar de officiële voorstelling van het dertiende jaarboek op zondag 3
december om 11 uur in het gemeentehuis.
Na de voorstelling kan het jaarboek
aangekocht worden (€ 12).
Vanaf 4 december is het jaarboek te koop
in het gemeentehuis, dienst Bevolking.
U kunt ook dit bedrag storten op
rekening BE55 7380 1497 9044 - KREDBEBB
van de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp,
met vermelding ‘Jaarboek 2017’.
Het jaarboek wordt u dan toegestuurd.

Toegang is gratis

5

SINT-MAARTENSFEESTEN
WWW.SINTMAARTENSSTOET.BE

ZATERDAG 11 NOVEMBER
37ste SINT-MAARTENSSTOET

Organisatie: Sint-Maartenscomité m.m.v.
het gemeentebestuur Ardooie

• 14u30-15u30: Flexi Pleks Sint-Maartensshow
Een wervelende show met goochelen, muziek,
spel en héél véél humor.
• 15u45: Intrede van Sint-Maarten
• 16u: Prijsuitreiking bietenwedstrijd
• En verder: kinderschminkstanden, stoepkrijtenfestival, cadeautjes, …
Buiten de tent:
• 13u-16u30: op het Marktplein-’t Jaekensplein
wordt een heus kinderdorp geïnstalleerd met
de funbus, ballenbad, springkastelen, circustechnieken, professionele schminkstand, reuze
gezelschapsspelen, klim- en klauterparcours
voor kleuters, gekke fietsen en het stoepkrijtenfestival.
• 13u30-16u30: Kamelenritten
Opstapplaatsen: aan het gemeentehuis en op
de parking van ’t Hofland
• 13u45-15u: Kampioenschap papieren vlieger
gooien
INTERNATIONALE
STRAATANIMATIE
IN DE OMGEVING
VAN EN OP
DE MARKT

Foto’s: GEDEV

VRIJDAG 10 NOVEMBER
18de SINT-MAARTENSAVONDWANDELING

KINDERNAMIDDAG - PROGRAMMA
In de tent op het Polenplein
• Aanvang om 13u30
• 13u45-16u30: Mike de clown

• 13u50-14u30:
Optreden van de
winnaars
‘Het talent van
Ardooie-Koolskamp’
(Inrichting:
Jeugdraad)
18u-20u30: Vertrek in de tent op het Polenplein.
Een culinaire wandeling van ongeveer 8 km doorheen landelijk en donker Ardooie. Verspreid over
verscheidene stopplaatsen wordt aan de deelnemer een volledige maaltijd met bijhorende dranken aangeboden en zorgt plaatselijk talent voor de
nodige sfeer.
22u: optreden van de coverband Replay
Kaarten in voorverkoop via de website
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• 14u-15u:
Bietenwedstrijd
(Inrichting:
Jeugdraad)
Afgifte van de bieten. Deelname voor
kinderen van 3 tot
12 jaar.

• Avanco springkonijn:
De enige echte paashaas is verdwaald sinds
april. Toegegeven: hij bezit toch wel trekjes van
een kangoeroe.
• Avanco velocipide:
We draaien de klok 120 jaar terug. Een fietser
had toen nog ‘overzicht’.
• Ampersandt:
Pure straatanimatie, typetjes op zoek naar contact. Laat je niet bedotten.
• Straatanimatietent - Marktplein
Je kunt er terecht voor koude en warme dranken en voor vlugge hapjes. Je ziet de stoet van
op de eerste rij en hoort er dezelfde muziek als
in de hoofdtent.
19u30-20u30:
Optreden van de Zwevezeelse zanger Gregory

17U (NIEUW AANVANGSUUR!)
START VAN DE
37ste SINT-MAARTENSSTOET
in de Motestraat
De Ardooise belleman opent de stoet.

>> Unieke
straattheateracts
van een uitzonderlijk niveau,
vanaf 16u45:

• De Yeti (Nederland):
Vanuit de Himalaya, reusachtig, hevig, harig,
hongerig, levensecht en nieuwsgierig maar is hij
ook lief?
• Frogs (Nederland):
Springend en kwakend zoeken zij een plek om te
genieten van Ardooie. Met hun lange tong zijn
zij op zoek naar lekkers. Ben jij hun volgende
prooi?
• Wild Zwijn (Nederland):
Twee holbewoners temmen een wild zwijn of
temt het wild zwijn de holbewoners? En wat …
als ze de Yeti tegenkomen?
• Ron Jaluai:
36.000 zeepbellen per minuut gecombineerd
met licht en flames.

Foto: Luc Lambert

Foto’s: GEDEV

7

JEUGD
SINT-MAARTENSFEEST:
>> VOLKSPARK
• 21u00: Verbranding van Pietje Pek
door het Ardoois brandweerkorps
• 21u15: Vuurwerkshow

PARCOURS

>> TENT POLENPLEIN

KORTE OPVANG OP SCHOOL
Wie slechts beperkt naschoolse opvang
nodig heeft blijft misschien beter op
school. Dit in functie van de veiligheid en het
beperken van onnodige verplaatsingen.
De Ardooise scholen voorzien opvang tot
één uur na het beëindigen van de lestijden.
In Koolskamp wordt een half uur opvang voorzien
na het einde van de lestijden.

Motestraat / Kortrijksestraat / Prinsendreef
Mgr. Roelensstraat / Marktplein / Stationsstraat
Cauwestraat / Boncquetstraat / Van Geluwestraat
Watervalstraat / Stationsstraat / Marktplein
Pater ’t Jaekensplein
Ontbinding stoet: Pater ’t Jaekensplein
Onze-Lieve-Vrouwstraat / Brabantstraat

Foto: GEDEV

PARKINGS
• Grote parking op de terreinen van de firma
OVA, Roeselaarsestraat-Sprietstraat.
• Grote parking De Ark, Melkerijstraat 2/A
• Kleine parking nabij de Albertzaal,
Koning Albertstraat
• Kleine parking nabij Willems Veranda’s, Oostlaan
• Kleine parking aan het kerkhof, Pittemsestraat
8

Kaaistraat 80, Ardooie
051 65 76 64
Klaverstraat 8, Koolskamp
051 74 63 38
Opvanguren
• Voorschools: 7u-8u
• Naschools: 16u-18u30 (vrijdag van 15u30-18u)
woensdag: 11u30-18u30
• Vakantie en schoolvrije dagen:
7u-18u30 (vrijdag tot 18u)
Schoolvrije dagen
• Maandag 9 oktober:
’t Filoetje Ardooie is open van 7u tot 18u30
• Donderdag 19 oktober:
’t Filoetje Ardooie is open van 11u30 tot 18u30
(n.a.v. de cyclocross),
Koolskamp is open van 7u tot 18u30
• Maandag 27 november:
’t Filoetje Ardooie is open van 7u tot 18u30

• Vanaf 17u: muzikale omlijsting met Discovery
• 21u45: Prijsuitreiking: de mooiste wagen,
de mooiste groep en de publieksprijs
• 22u00: Yves Segers
• 22u45: Get Ready
• 23u30: DJ Dennis Cartier
• 00u30: DJ Bob

Choco- en koekenbedeling voor de kinderen,
op de markt, omgeving van de vrijheidsboom

KINDEROPVANG ‘T FILOETJE

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 …
• woensdag 1 november: beide Filoetjes
• vanaf maandag 25 december tot en met
dinsdag 2 januari 2018: beide Filoetjes

Alle activiteiten GRATIS toegang
OPROEP
Alle verenigingen of geïnteresseerden die wensen
deel te nemen aan de Sint- Maartensstoet
dienen zich uiterlijk tegen 15 oktober in te schrijven:
• via het inschrijvingsformulier op de website
www.sintmaartensstoet.be
• door een inschrijvingsformulier aan te vragen
en ingevuld terug te bezorgen aan het secretariaat van het Sint-Maartenscomité:
Polenplein 29 bus 31 te 8850 Ardooie of
per e-mail: info@sintmaartensstoet.be
INFORMATIEVERGADERING
voor de deelnemers aan de 37ste Sint-Maartensstoet wordt gehouden op vrijdag 27 oktober om
19u30 in het gemeentehuis. Alle verantwoordelijken zijn welkom voor de praktische afspraken.

SPEELPLEINWERKING ‘T RAVOTTERKE
We willen de beste speelpleinwerking van België worden!
Of toch zo dicht mogelijk in de
buurt komen…
Daarom vragen we input van
onze Ravotterkes en hun
ouders.
Heb je vragen, felicitaties, opmerkingen
of suggesties? Laat het ons weten!
jeugddienst@ardooie.be of via
onze facebookpagina: speelplein ‘t Ravotterke

Vakantie…
’t is weer voorbij die mooie zomer…
Samen met een enthousiast Filoe-team, de helpende handen van onze vrijwilligers, de talrijke opkomst van de kinderen maakten we er
een onvergetelijke, megaleuke vakantie van!
Wie wil nagenieten of een glimp opvangen van de
activiteiten gedurende de zomervakantie, kan de
foto’s bekijken via de gemeentelijke website
www.ardooie.be / rubriek Leven / Kinderopvang /
IBO ‘t Filoetje
Ideetjes, tips, bemerkingen, dikke duimen
en pluimen betreffende onze werking, kan je
steeds bezorgen via kinderopvang@ardooie.be
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MILIEU
ASBEST OOK IN JOUW HUIS?

vezels. Daarom is er sinds 2001 een totaal verbod
op de productie en verkoop van asbest.

WEEK VAN HET BOS, 8 TOT 15 OKTOBER
‘Spring in
’t Veld’

Asbest in jouw huis? Meestal is er geen gevaar en
kan het asbest beter blijven zitten. In het andere
geval kan je het vaak zelf veilig verwijderen. Toch
moet je voorzichtig zijn. Bij twijfel moet je beroep
doen op gespecialiseerde bedrijven.

zondag
15 oktober
van 13u30
tot 17u

www.asbestinfo.be

SAMEN MAKEN WE JE
ENERGIEREKENING LAGER EN GROENER

Spring in ‘t veld
Zondag 15 oktober
Provinciedomein ‘t Veld in Ardooie

Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je
daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu?
Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene
stroom van de provincie West-Vlaanderen.
Voor de zevende keer wordt deze groepsaankoop
georganiseerd. Onze gemeente ondersteunt deze
campagne. Inschrijven kan vanaf 27 november
2017 tot 7 februari 2018 via de website:
www.samengaanwegroener.be
Foto: ©Provincie Vlaams-Brabant

Iedereen die verbouwt, kan te maken krijgen met
asbest. Maar dat is geen reden tot paniek.
Asbest bestaat uit microvezels die je met het blote
oog niet kunt zien.
Het was een populair bouwmateriaal dat tussen
1940 en 1998 in wel 3500 verschillende toepassingen werd gebruikt: dakleien, golfplaten, vloertegels, bloembakken, vensterdorpels, ...
Bij (hecht)gebonden asbest zit de asbest meestal ingebed in een cement-toepassing, zoals bij
golfplaten, dakleien en schoorstenen. Zolang het
materiaal in goede staat is, komen er nauwelijks
vezels vrij.
Ongebonden asbest is de gevaarlijkste vorm. Dit
type werd vooral als isolatiemateriaal rond verwar10

mingselementen en leiding gebruikt. Deze asbestvezels komen onmiddellijk vrij bij elke bewerking.
Voor beide geldt: hoe ouder het asbesthoudend
materiaal, des te gemakkelijker komen de vezels
vrij.
Aanraken van (hecht)gebonden asbest kan geen
kwaad: contact met de huid is ongevaarlijk.
Maar als je asbest gaat bewerken of als het materiaal oud en broos is, dan treedt er wel gevaar op.
De asbestvezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen, net als bij losgebonden asbest.
Als je de vezels inademt kan dit ernstige en dodelijke longziekten veroorzaken, zoals longvlieskanker
en asbestose.
De eerste symptomen duiken meestal pas op
tientallen jaren nadat je in contact kwam met de

Op 8 februari 2018 is er een veiling en kunnen de
energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna
krijg jij een voorstel op maat met een duidelijk zicht
op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al
dan niet te veranderen van energieleverancier.
Let op: als je hebt deelgenomen aan een vorige
groepsaankoop van de Provincie ben je niet automatisch opnieuw ingeschreven. Schrijf je zeker
opnieuw in om te profiteren van lage tarieven.
Woonloket, Polenplein 15, 8850 Ardooie
open op woensdagvoormiddag tussen 9u en 12u
Vragen: 0800 76 101 of
samengaanwegroener@west-vlaanderen.be

De natuur beweegt ons allemaal. Dat kan je aan
den lijve ondervinden op zondagnamiddag 15
oktober in het provinciedomein ’t Veld in Ardooie.
Onder de titel ‘Spring in ’t Veld!’ presenteert onze
gemeente samen met gemeente Meulebeke en
Pittem, hun milieuraden, ’t West-Vlaamse hart en
de provincie er een avontuurlijk programma voor
jong en oud.

GEZOCHT: OVERZETTERS AMFIBIEËN
Tijdens de amfibieëntrek (februari/maart 2017)
hebben een tiental vrijwilligers meer dan 1.000
padden, salamanders en kikkers in Ardooie en
Koolskamp overgezet.
Met de overzetactie wil de ‘werkgroep amfibieën
Ardooie/Koolskamp’ de amfibieënpopulatie in de
gemeente op peil houden.
Voor 2018 zoekt de werkgroep nog enkele nieuwe
vrijwilligers.
Ben je bekommerd
om amfibieën en
natuur? Heb je in
het voorjaar ’s morgens of ’s avonds
een half uurtje vrij
om de paddenschermen te controleren en amfibieën aan de overkant
van de weg te zetten? Dan ben jij de geknipte overzetter om de ploeg van vrijwilligers te versterken.
Meewerken en info:
wouter.declerck1@telenet.be - 0476 97 22 06
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VEILIGHEID
EROSIEWERKEN LICHTERVELDSESTRAAT
EN DIKSMUIDSE BOTERWEG
De eerste fase van de erosiewerken in de
Lichterveldsestraat is afgerond.

Langs de Lichterveldsestraat is een talud aangelegd die het regenwater van de hoger
gelegen velden moet
tegenhouden.
Het water wordt gebufferd in een put met vertraagde afvoer. Deze ingreep moet toelaten dat de
meegespoelde grond bezinkt en dat de druk op de
grachten in de lager gelegen knelpunten afneemt.
Langs de Diksmuidse
Boterweg is er een
houthakseldam aangelegd op het laagst gelegen gedeelte van het
perceel. Het water zal daardoor vertraagd afgevoerd worden en mee gespoelde gronddeeltjes
zullen bezinken voor de dam.
Verder langs de Diksmuidse Boterweg is ook een
open gracht aangelegd, aan de overkant komt nog
een grasstrook. Deze moeten er voor zorgen dat
het water afgevoerd wordt via de grachten en niet
over de weg spoelt.

In een volgende fase zal
er gras ingezaaid worden
op de talud en in de infiltratiezones.
Chris Schoonbaert
051 74 03 64
milieu@ardooie.be
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FIETS GELABELD?
Elke inwoner van België beschikt over een uniek
nummer, het rijksregisternummer.
Door middel van een fraudebestendig label met dit
uniek nummer kan u uw fiets labelen.
Gemerkte fietsen worden minder vaak gestolen en
worden vlugger teruggegeven aan de rechtmatige
eigenaar indien de fiets wordt teruggevonden.
Door het gebruik van het label wordt geen schade
toegebracht aan de fiets.

KINDEREN IN DE AUTO:
ALTIJD VEILIG VASTGEKLIKT!

• Kinderen jonger dan 3 jaar mag je in dat geval
niet vervoeren

Bij een ongeval loopt je kind veel minder risico op
zware verwondingen als het veilig vastgeklikt zit in
een aangepast kinderzitje.

• Kinderen vanaf 3 jaar moeten achterin zitten en
de gordel dragen
• Je eigen kinderen die kleiner zijn dan 1,35 meter
moet je altijd in een aangepast zitje vervoeren.
Let op: gebruik je gezond verstand en weet
dat het altijd veiliger is om kinderen wél in een
geschikt kinderzitje te vervoeren.

Doe steeds aangifte van diefstal van uw fiets ofwel
in het politiebureel of via www.police-on-web.be
(er is eveneens een link naar deze site op de website van de PZ Regio Tielt www.pzregiotielt.be)

>> WEETJES:
• Mag mijn kind voorin zitten?
- Kinderen mag je ongeacht hun leeftijd zowel
voorin als achterin vervoeren (in een aangepast
kinderzitje of vanaf 1,35 meter met de gordel).
- Bij zitjes tegen de rijrichting moet je altijd de
frontale airbag uitschakelen.

Het label kan GRATIS aangevraagd worden op de
wijkdienst Ardooie, Oude Lichterveldsestraat 11a
te Ardooie
Teruggevonden fietsen zonder label
worden geplaatst op de website
www.gevondenfietsen.be.
Check daarom deze website regelmatig.

WIJKDIENST ARDOOIE
Oude Lichterveldsestraat 11A,
Ardooie
051 42 84 60
wijk.ardooie@pzregiotielt.be

>> ALGEMENE REGEL
• Kinderen kleiner dan 1,35 meter moet je altijd
vervoeren in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem
• Kinderen vanaf 1,35 meter moet je vervoeren
in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem OF ze moeten de gordel dragen.
Bij de meeste auto’s kun je de hoogte van de
veiligheidsgordel zelf instellen. Let erop dat de
gordel op de juiste hoogte staat als je kinderen
vanaf 1,35 meter met de gewone gordel vastklikt. De gordel moet over de schouder lopen en
mag niet in de hals snijden.

Maandag		
Dinsdag
08u30-12u00
Woensdag		
Donderdag
08u30-12u00
Vrijdag
08u30-12u00
Zaterdag
09u00-12u00

13u00-18u00
13u00-18u00

• Hoeveel kinderen mag ik vervoeren
in mijn auto?
- Je mag maar zoveel personen vervoeren als er
zitplaatsen (= aantal autogordels) zijn in je auto.
Er bestaat geen uitzondering voor kinderen.
Ieder kind dat je vervoert, moet op een volwaardige zitplaats zitten.
• Vanaf 1,35 meter: de veiligheidsgordel, maar…
- Vanaf 1,35 meter is het wettelijk toegestaan dat
een kind alleen de veiligheidsgordel draagt, de
leeftijd doet er niet toe.
- Maar tot 36 kg blijft het veiliger om je kind op
een verhogingskussen te vervoeren. Want dat
zorgt ervoor dat de gewone gordel zeker op de
juiste plaats blijft zitten (plat op het bekken en
diagonaal over de schouder).
Meer info kan je bekomen op
www.veiligverkeer.be
Een brochure is ook beschikbaar in de infokiosk
in het portaal van het gemeentehuis.

>> UITZONDERING: SPORADISCH
VERVOER ANDERMANS KINDEREN
Als je af en toe andermans kinderen (kleiner dan
1,35 meter) vervoert over een korte afstand en
je hebt geen of onvoldoende kinderzitjes, dan
gelden de volgende regels:
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SPORT
CYCLOCROSS • 19 OKTOBER
• Voor wie?
De kinderen van de lagere scholen (1ste t.e.m
6de leerjaar ). De kinderen worden ingedeeld
in kleinere groepjes volgens leeftijd, zodat
iedereen bij zijn vriendjes en z’n leeftijdsgenoten zit.
• Tarieven kamp
€ 35 / kind / 3-daagse
€ 5 korting vanaf een tweede kind van eenzelfde gezin. Betaling (vooraf) per overschrijving na ontvangst van de factuur. Pas ingeschreven na betaling.
• Uren: 9u15-12u/13u15-16u
Parcours:

• De leerlingen van de 3de graad van het lager
onderwijs nemen het tegen elkaar op in een
netbaltornooi.
• Iedere deelnemende school kan maximum 4
ploegjes afvaardigen. Door middel van loting
worden er wedstrijdjes gespeeld. Na de reekswedstrijden wordt een klassement opgemaakt
die het eindresultaat bepaalt.

• Start ter hoogte van Stationsstraat 145
• Aankomst ter hoogte van Delicatessen Nicole,
Stationsstraat 120
• Kaarten € 8 (vvk), € 10 (add)
Verkrijgbaar in de Ardooise cafés
12u00
13u00
14u15
15u45

>> IJSSCHAATSNAMIDDAG
13 DECEMBER

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

• Voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de lj
van het lager onderwijs.
• We trekken naar Gullegem.
• De deelname is € 10. Vooraf inschrijven
is noodzakelijk via de sportdienst.
• We vertrekken op de parking van De Ark
om 13u15, terug om 16u30.

Verzekerde deelname van WK Wout Van Aert,
EK Toon Aerts, Klaas Vantornout,
Michael en Dieter Vanthourenhout, …
bij de Heren Elite
en van WK Sanne Cant, Ellen Van Loy,
Helen Wyman, … bij de Dames Elite

>> SPINNING
ACTIVITEITEN
GEMEENTELIJKE SPORTDIENST
>> SPORTKAMPEN:
• Herfst omni-sportkamp
op maandag 30 en dinsdag 31 oktober
• Kerst omni-sportkamp
op woensdag 3, donderdag 4 en
vrijdag 5 januari 2018
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>> NETBALTORNOOI
22 NOVEMBER • AANVANG 13U30

• Wordt terug opgestart maandag 2 oktober.
• Tijdens de maand oktober zijn er sessies op
maandag en woensdag om vervolgens vanaf
november opnieuw 4 avondsessies te laten
doorgaan: maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag.
• De sessies zijn om 19u-20u en 20u15-21u15
en vinden plaats in sporthal De Ark.
• Inschrijven via de sportdienst.
Sporthal De Ark, Melkerijstraat 2A
051 57 50 20 - sportdienst@ardooie.be
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GEZONDHEID
OKTOBER:
BORSTKANKERSCREENINGSMAAND

Daarom laat je je best vaccineren vanaf half oktober. Zo heb je de beste kans om geen griep te krijgen in de winter.

De schadelijke stoffen blijven immers hangen, ook
als de rook is verdwenen.
Daarnaast zetten deze stoffen zich overal op vast:
je meubels, kleren, de vloer, het speelgoed van je
kinderen, ...
Dat kan heel gevaarlijk zijn, zeker voor kinderen! Zij
zijn extra kwetsbaar omdat hun longen en afweersysteem pas volledig ontwikkeld zijn als ze tiener
zijn.

Binnen roken
is nooit oké
Ook niet aan het open raam

BEVOLKINGSONDERZOEK
BORSTKANKER: WAT EN HOE?
ONDERZOEK VOOR VROUWEN VAN 50
TOT EN MET 69 JAAR.
Wie kan deelnemen?
Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen elke
2 jaar gratis een screeningsmammografie laten
nemen in een mammografische eenheid. Dit kan
met de tweejaarlijkse uitnodiging van het Centrum
voor Kankeropsporing (CvKO) of met een voorschrift van de huisarts of gynaecoloog. Het bevolkingsonderzoek richt zich tot vrouwen zonder
klachten en zonder sterk verhoogd risico op borstkanker.
Kiezen voor kwaliteit
Elke screeningsmammografie wordt zowel door de
radioloog in de mammografische eenheid als door
een radioloog in het CvKO apart beoordeeld. Als de
beide beoordelingen verschillen beslist een derde
radioloog over het eindresultaat. Deze aanpak kost
wat tijd.
De radiologen in de mammografische eenheden
nemen deel aan opleidingen, georganiseerd door
het CvKO. Zij ontvangen van het CvKO op regelmatige basis evaluatierapporten waardoor continue
kwaliteitsbewaking mogelijk is.
Dankzij deze kwaliteitscontrole worden minder
vrouwen onnodig verwezen voor bijkomend onderzoek en worden meer borstkankers vroegtijdig
opgespoord.
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Herhalen is noodzakelijk
Elk onderzoek toont de toestand op dat moment.
Het is belangrijk om een screeningsmammografie
om de 2 jaar te herhalen waarbij de nieuwe foto’s
vergeleken worden met de vorige.
Hoe vroeger borstkanker wordt opgespoord, hoe
groter de kans op genezing en hoe minder zwaar
de behandeling is.
Laat je dus onderzoeken als je de uitnodiging in je
brievenbus krijgt.
Heb je vragen over
vroege opsporing van borstkanker?
Contacteer je huisarts of gynaecoloog.
Heb je vragen over
het bevolkingsonderzoek naar borstkanker?
Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be
of bel naar het gratis nummer 0800 60 160.

BESCHERM JE TEGEN GRIEP
EN HAAL EEN GRIEPPRIK
Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep
krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf
half oktober je griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts.
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van
longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico op
complicaties door griep veel hoger.

Meer informatie: raadpleeg je huisarts of
neem een kijkje op www.griepvaccinatie.be

WOON GEZOND,
SAMEN NAAR EEN ROOKVRIJ HUIS!
ACTIEWEEK ‘GEZOND BINNEN’
VAN 13 TOT 17 NOVEMBER
Tijdens de actieweek ‘Gezond Binnen’ staat het
thema passief roken (meeroken) opnieuw centraal:
‘Woon gezond, samen naar een rookvrij huis!’. De
actieweek loopt samen met de campagne ‘Binnen
roken is nooit oké van Kom op tegen Kanker.
Wist je dat …
• 1 op de 3 rokende ouders nog steeds in de eigen
woning rookt?
• In tabaksrook meer dan 4000 giftige stoffen
zitten, waarvan er minstens 70 kanker kunnen
veroorzaken?
• Giftige stoffen uit tabaksrook tot wel 5 uur in de
lucht blijven hangen en zich overal op vastzetten?
• Roken aan een open raam of dampkap geen
oplossing is.

Rook buiten
Doe het voor je kinderen
Binnen roken is nooit oké. Ook niet als je aan een
raam rookt. Of onder de dampkap. Of als de kinderen
niet thuis zijn. Je denkt dat de rook verdwijnt, maar
de schadelijke deeltjes blijven in de lucht hangen.
Rook dus nooit binnen. Doe het voor je kinderen.

Info en tips op nooitbinnenroken.be
#nooitbinnenroken

Kinderen hebben bovendien kleinere longen en
ademen sneller dan volwassenen waardoor ze
meer giftige stoffen binnenkrijgen, die hen ziek
kunnen maken.
Kinderen die verblijven in een omgeving waar
gerookt wordt, hebben meer kans op astma, longontstekingen, luchtwegklachten, oorontstekingen,
… Baby’s hebben er meer kans op wiegendood.
Ban dus de sigaret uit je huis en auto:
je kinderen zullen je dankbaar zijn!

Dus: binnen roken is nooit oké.
Veel rokers willen hun best doen om hun huisgenoten te beschermen door aan een open raam of
in een aparte kamer met de deur dicht te roken.
Maar dan nog kan de sigarettenrook zich urenlang
verspreiden in je huis.
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SENIOREN

WELZIJN

NIEUWE ZAKEN

VARIA

HEEL BELANGRIJK BERICHT
AAN ALLE SENIOREN !!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
VOOR MAALTIJDBEDELING

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

40 JAAR IN 2017?

Van 9 tot 13 oktober is er in Ardooie de jaarlijkse
seniorenweek. Dat betekent extra aandacht voor
de senioren en een aanbod van aangepaste activiteiten. Vorig jaar kende het SAMEN TAFELEN in
de cafetaria van het Woonzorgcentrum een groot
succes.

INSTITUUT COQUETTE
Julie de Mûelenaere
Stationsstraat 52, Ardooie
0472 74 21 14
Ingang via de Eekhoutstraat
Op afspraak, van maandag tot en met zaterdag
www.instituut-coquette.be

>> Ook dit jaar op maandag 9 oktober

om 12u (onthaal vanaf 11u30) zal dat
ongetwijfeld niet anders zijn. Het komt
er dus op aan tijdig in te schrijven.
Brenda Bauwen 051 74 03 73 of
inschrijvingsstrook bij het Sociaal Huis
Marktplein 1, vermits het aantal
beschikbare plaatsen beperkt is!
Na een versterkende maaltijd in goed gezelschap
is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de
Seniorenmatinée.
Het muzikaal optreden van Eddy Smets en Letty
Lanka in GC ’t Hofland begint om 14u30 (toegang
vanaf 13u30).
Kaarten in voorverkoop (€ 4)
bij de gemeentelijke cultuurdienst.

>> Op vrijdag 13 oktober wordt in
GC ’t Hofland een documentaire vertoond
‘Tot in den Draai ‘.
Zij behandelt een actueel thema aan de hand van
het getuigenis van zes palliatieve patiënten. Nu
het einde van hun leven stilaan in zicht is, wordt
de vraag behandeld ‘ wat houdt hen daarbij vooral
bezig? ‘ Het doet ons nadenken over de eindigheid
van ons bestaan en onze manier waarop wij met
ons leven omgaan. Er is nabespreking met een
panel waarbij ook persoonlijke vragen kunnen
gesteld worden. Deelnemers worden verwacht
tegen 13u30 (deuren om 13 uur).
Er is gratis koffie en taart voorzien maar er moet
vooraf ingeschreven worden
(zelfde inschrijvingsmogelijkheden als bij Samen
Tafelen). Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk
senioren van deze activiteiten gebruik maken;
het brengt mensen samen en biedt leerrijke ervaringen, die een positieve invloed meegeven aan
iedereen!
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OCMW zoekt vrijwilligers om maaltijden te bedelen in de voormiddag van 9u tot 12u.
De taak bestaat erin om met de OCMW-wagen
warme maaltijden aan huis te bezorgen bij de
klanten.
Het OCMW heeft vaste personeelsleden in dienst
en werkt reeds met vrijwilligers.
Als vrijwilliger spring je in bij ziekte of verlof van de
personeelsleden (en/of andere vrijwilligers).
Een kleine vergoeding wordt hiervoor gegeven.
Indien u interesse heeft,
kan je contact opnemen met Brenda Bauwen:
051 74 03 73 of b.bauwen@ocmw-ardooie.be

OCMW-SOCIAAL HUIS
Nieuw maatschappelijk
werker Evi Toch
e.toch@ocmw-ardooie.be
051 74 03 75
Taken: leefloon,
financiële steun, budgetbeheer, opvang vreemdelingen
Aanwezig op
• maandag: 9u-12u
namiddag op afspraak of telefonisch bereikbaar
• woensdagvoormiddag: 9u-12u
• vrijdag: 9u-12u
namiddag op afspraak of telefonisch bereikbaar

U bent 40 jaar geworden of wordt dit in 2017?
Bent u geboren in Ardooie-Koolskamp of bent u er
komen wonen? Of misschien heb je hier gewoon
de tijd van je leven in onze prachtige gemeente
doorgebracht. Allemaal redenen om u en uw partner uit te nodigen op het 40-jarigen feest op zaterdag 25 november.

HIGH PRO CLEAN
Alle schoonmaak ramen, dakgoten,
rolluiken, daken, gevels, opritten
Bjorn Coopman
Druivenstraat 7, Ardooie
0498 56 62 03 - 0498 15 15 24
highproclean@gmail.com
ook te vinden op facebook

VOETZOOLREFLEXOLOGIE
Mieke Margodt
Kortrijksestraat 119, Ardooie
0484 94 27 02

FABRIEKSWINKEL SISTERSD
(BY VLASBEDRIJF DEBRUYNE)
Geneviève Debruyne
Linnen sjaals en accessoires rechtstreeks van
vlasproducent naar linnen eindconsument!
Pittemsestraat 26 (ingang via de Vlasstraat),
Ardooie
Open tijdens kantooruren of na afspraak
051 74 49 41
www.sistersd.eu
Facebook pagina: sistersd

DEMA ZEEP (VROEGER SAVA-CLEAN)
Onderhoudsproducten, poetsgerief en home care
Nicole Ameye
Stationsstraat 120, Ardooie
051 74 65 22
info@demazeep.be
ook te vinden op facebook
Binnenkort start webshop

Programma:
18u: receptie gemeentehuis Ardooie
19u: royaal buffet Villa Kruiscalsyde te Pittem
Prijs: € 60 pp
Karel Neirynck: 0472 42 59 46 of
Hilde Vandenbussche 0497 04 23 13
40jarigenfeestardooie@gmail.com

AANVRAGEN STUDIETOELAGEN
Een school- of studietoelage voor het schooljaar
2017-2018 aanvragen kan nog tot en met 1 juni
2018. Wie in de afgelopen jaren een toelage kreeg,
hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen.
Een online aanvraag is het gemakkelijkst: het kan
via pc of een mobiel toestel, waarvoor je wel een
kaartlezer of token nodig hebt. Dankzij de koppeling van diverse databanken zijn verschillende
inkomstengegevens en gegevens over de school
en opleiding reeds gekend. Het grote voordeel is
de tijdwinst bij de behandeling van de aanvraag: je
ontvangt sneller een toelage. Je kan de aanvraag
ook nog steeds op papier doen, via een aanvraagformulier.
Hebt u vragen of hebt u hulp nodig, ga dan langs bij
het secretariaat van uw school.
www.studietoelagen.be
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*terugkerende activiteit

VR 13 + ZA 14 + ZO 15/10
VR-ZA: vanaf 19u
ZO: vanaf 9u

OKTOBER
ZO 01/10
start 8u tot 10u30

Verse Groentenkaarting*
Kantine D’Ardoy Dogs
Stationsstraat 152/D
D’Ardoy Dogs

Veldtoertocht - Mountainbike
Evenementenhal De Ark
KWB Ardooie

Inleg € 1,50			

lid KWB € 2 - lid wielerfederatie € 3
kind < 15j gratis
luc_allaert@telenet.be

VR 13 + ZA 14/10

Truffelverkoop
Chiro Tijl

ZO 01/10 • 9u30-12u

€8
verhegge.michiel@gmail.com		
www.chirotijl.be

Vers Geperst!

OC ‘t Zonneke
Davidsfonds Koolskamp

secretaris@df-koolskamp.be		
www.df-koolskamp.be		

ZO 01/10 • 13u-16u

Tweedehandsbeurs
baby- en kinderkledij <16j
GC ‘t Hofland		
Gezinsbond Ardooie		

051 74 78 85
lindsayvandewiele@live.be
www.gezinsbondardooie.be

ZO 01/10 • 14u-16u

Keltische bomenwandeling
Parking provinciaal domein
‘t Veld Bloemgatstraat
Vormingplus MZW
€ 12
056 26 06 00
info@vormingplusmzw.be

MA 02/10 • 19u30

Kruiden van overal

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

VR 06/10 • 19u

Groentenkaarting

OC ‘t Zonneke
Landelijke Gilde Koolskamp

€ 1,50 per kaart inleg
0479 38 01 09 - 0497 59 80 61
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VR 06/10 • 20u

Symphonisch Orkest
van Kinshasa

GC ‘t Hofland		
Seniorenadviesraad
Cultuurdienst

VVK € 4
cultuur@ardooie.be		

DI 10/10 • 14u30

Voordracht ‘De islam’
door Dr. Koenraad Elst

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

DO 12/10 • 20u

Vorming ‘Een eigen willetje’
Gemeentehuis		
Vormingscentrum Opvoeding
en Kinderopvang - VCOK

€ 15				

Kermiscross
Internationale Veldrit

Ardooie-centrum, Stationsstraat
Veldritcomité Ardooie
€ 10
www.veldritardooie.be		

DO 19/10 • 20u30

Optreden Raf Walschaerts
Try-out
Cultuurkapel De Schaduw
vzw De Schaduw

VVK € 12 - ADD €14
info@deschaduw.be		
www.deschaduw.be		

Buren bij Kunstenaars

Diverse locaties, zie website
Provincie West-Vlaanderen

€ 10
0495 52 36 56
secretaris@df-koolskamp.be
		

Seniorenmatinee met
Eddy Smets en Letty Lanka

DO 19/10 • vanaf 12u

VR 20 + ZA 21 + ZO 22/10
Openingsuren diverse
kunstenaars: zie website

Sint-Martinuskerk
Koolskamp
Davidsfonds Koolskamp
i.s.m. Pia Voce

MA 09/10 • 14u30

*terugkerende activiteit

gratis toegang
info@burenbijkunstenaars.be		
www.burenbijkunstenaars.be

ZA 14/10 • 15u-18u

ZO 16/10 • 8u-13u

Zondagsmarkt

Parking Albertzaal
ZO 15/10 • 13u30-17u

Spring in ‘t Veld

Provinciedomein ‘t Veld
Stad-Land-schap
‘t West-Vlaamse hart - AMAR
051 74 03 64
milieu@ardooie.be		

€ 12, kind € 10 - Kaarten bij leiding

MA 23/10 • 14u-16u30/19u30-22u

Koken uit de voorraadkast
en diepvries

Foto- en Digitale show
Ar-difo

• ZA 19u:
fototententoonstelling
• ZA 20u: digitale projectie
• ZO 14u:
fototentoonstelling
• ZO 15u + 18u30:
digitale projectie
GC ‘t Hofland
Ar-difo
VVK € 3 - ADD € 4
info@ar-difo.be
www.ar-difo.be

Knutselnamiddag ‘Halloween’
voor kinderen lager onderwijs
GC ‘t hofland		
Gezinsbond Ardooie

€ 8 - lid € 5
0479 41 54 41
gudrunbauwens@telenet.be
www.gezinsbondardooie.be

€ 12 - lid € 8
dirk.coysman@telenet.be

DI 24/10 • 19u30

Lezing - Diane Broekhoven

Bibliotheek		
Bibliotheek i.s.m. Davidsfonds
gratis toegang			

WO 25/10 • 14u30

Voordracht ‘Voedselveiligheid’
door Piet Vanthemsche
GC ‘t Hofland		
Neos Ardooie-Koolskamp
€ 12 - lid € 7

5 lessen € 47, om de 2 weken
info bossuytjp@gmail.com

ZA 21 + ZO 22/10

ZA 28/10 • 14u

GC ‘t Hofland		
Femma Ardooie

‘t Creatief Nest te Lande
Scharestraat 4, Ardooie
i.s.m. vzw De Ladder

051 74 49 16
www.gbsardooie.be

Marktplein - Polenplein

Evenementenhal De Ark
Chiro Nele Ardooie

Kalligrafie voor beginners

Gemeentelijke Basisschool
De Zonnebloem		

Ardooie Kermis		

Spaghettiavond

WO 25/10 • 19u-21u30

Opendeurnamiddag

ZA 14 + ZO 15 + MA 16/10

ZA 21/10 • 19u

VR 27/10 • 20u30

ZA 28/10 • 20u

Swingin’ Hits 8 - concert
met Ann Van den Broeck
& Jan Schepens
mmv Dansschool Starlight
Evenementenhal De Ark
K.M. Sint-Cecilia Ardooie
VVK € 18 - ADD € 20
kind < 8j gratis - VIP € 70
swinginhits@gmail.com
www.kmma.be

ZA 28/10 • 20u30

Strograss

Cultuurkapel De Schaduw
vzw De Schaduw

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

Solo: Nele Bauwens - Try-out
Cultuurkapel De Schaduw
vzw De Schaduw

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

ZA 28/10 • 9u-12u

Cursus letterkappen

‘t Creatief Nest te Lande,
Scharestraat 4, Ardooie
i.s.m. vzw De Ladder

10 lessen € 80, telkens op ZA VM
bossuytjp@gmail.com

Foto: Martine Lambert

MA 30/10 • 19u30

Bloemschikken grafstuk
Albertzaal
Femma Ardooie		

anne.vanhecke@proximus.be
21

*terugkerende activiteit

NOVEMBER		
DO 02/11 • 17u-20u

Bloedgifte

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

MA 06/11 • 20u

Interactieve lezing
‘Contactclowns als
contactmakers?’

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie		
femmaardooie@gmail.com
0474 66 61 43

ZA 11/11 • 17u

Sint-Maartensstoet

Ardooie-centrum
Polenplein-Marktplein
Sint-Maartenscomité		

www.sintmaartensstoet.be

DI 14/11 • 14u30
VR 03/11 • 19u

Mosselsouper

Evenementenhal De Ark
KVC Ardooie			
www.kvcardooie.be

VR 03/11 • 20u30

A Nocturne Experience
Concert Jozef Sercu, piano
Cultuurkapel De Schaduw
VVK € 12 - ADD € 15
kind < 15j gratis
info@deschaduw.be
0487 90 55 32
www.deschaduw.be

ZA 04/11 • 14u

Workshop ‘Koken voor
kinderen van 8 tot 12 jaar’
GC ‘t Hofland 		
Gezinsbond Ardooie

€ 12 - lid € 8
gudrunbauwens@telenet.be
0479 41 54 41			

ZA 04/11 • 20u30

SCHNTZL

Cultuurkapel De Schaduw
vzw De Schaduw

VVK € 8 - ADD € 10
info@deschaduw.be		
www.deschaduw.be
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Voordracht ‘1914-1918; het
front in Frans-Vlaanderen, het
Ieperse en de regio Verdun’
door Philippe Despriet
GC ‘t Hofland
Vl@s Vlaamse actieve senioren
€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com

VR 17/11 • 20u

Praatkaffee ‘Adoptie’

Den Eethoek, Brugstraat 2
Femma Ardooie
€5
femmaardooie@gmail.com
0474 66 61 43			

ZO 19/11 • 11u30

Eetfestijn

Evenementenhal De Ark

€ 18 - Kind tot 12 jaar € 12
brecht.delaere@arkorum.be		
www.gvbdeboomgaard.be

DO 23/11 • 14u30

Voordracht ‘De dokter wordt
een personal coach’
door professor Chris Van Hoof

DO 23/11 • 17u-20u

Bloedgifte

GC ‘t Hofland		
Contactgroep ‘Help ons helpen
bloedgeven’ - Rode Kruis
DO 23/11 • 19u30

Vorming ‘Leven bij apart
wonende ouders’

Gemeentehuis		
Vormingscentrum Opvoeding
en Kinderopvang - VCOK
DO 23/11 • 20u

Camille Saint-Saëns ‘Muziek is
als een koele vijver …’
Sint Martinuskerk Koolskamp
Davidsfonds Koolskamp
www.df-koolskamp.be
VR 24 + ZA 25/11: 20u
ZO 26/11: 17u30
WO 29/11: 20u		

Toneel komedie
‘Kuuroord Fontina’
GC ‘t Hofland		
ArKodorpstheater

€ 8 - kind < 12 jaar gratis		
www.arkodorpstheater.be

DECEMBER		
VR 01 + ZA 02/12 • 20u

Toneel komedie
‘Kuuroord Fontina’
GC ‘t Hofland		
ArKodorpstheater

€ 8 - kind < 12 jaar gratis		
www.arkodorpstheater.be

VR 01/12 • 20u30

Mira Theatertournee ‘Plaats’
Cultuurkapel De Schaduw

VVK € 12 - ADD € 14
info@deschaduw.be		
www.deschaduw.be		

ZO 03/12 • 11u

Voorstelling ‘Jaarboek 2017’
Gemeentehuis
Heemkundige Kring
Ardooie-Koolskamp

Bloedgifte

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

Feestmenu

GC ‘t Hofland
Femma Ardooie

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

ZA 09/12 • 13u-18u

Ardooise Kerstmarkt

Evenementenhal De Ark
Pasar Ardooie-Koolskamp
				

					
				

€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com

WO 13/12 • 19u

Les ‘Maken van een
organiser en deurstopper’

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie
€ 15 - lid € 10
femmaardooie@gmail.com

VR 15/12 • 20u30

Han Solo Jubilee - Try-out
Cultuurkapel De Schaduw
vzw De Schaduw
€ 10

gratis toegang			
www.pasar.be/Ardooie-Koolskamp

DO 21/12 • 16u

Kersthappening

Evenementenhal De Ark
Arkorum 14, De Boomgaard

gratis toegang
brecht.delaere@arkorum.be		
www.gvbdeboomgaard.be

DI 26/12 • 18u

U zijt Wellekome

OC ‘t Zonneke		
Davidsfonds Koolskamp
gratis toegang			
www.df-koolskamp.be
		

Noteer nu reeds
in uw agenda!!
Nieuwjaarsreceptie
gemeentebestuur
voor alle inwoners
Zondag 7 januari 2018
10u30
Alle inwoners van
Ardooie en Koolskamp zijn
van harte uitgenodigd!

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie

WO 06/12
14u-17u / 19u30-22u30

DO 30/11 • 17u-20u

GC t’ Hofland
Vl@s Vlaamse actieve senioren

Hoe verdeel jij je tijd?

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie
€ 15 - lid € 10
femmaardooie@gmail.com

De wondere wereld
van de operette’
door Fons Lammertyn

MA 04/12 • 20u

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

Les ‘Maken van een
organiser en deurstopper’

DI 12/12 • 14u30

gratis toegang			
www.heemkringarko.be		

WO 29/11 • 19u

GC ‘t Hofland
Neos Ardooie-Koolskamp
€ 12 - lid € 7

*terugkerende activiteit

Meer info volgt in
de volgende editie
van Infoblad
					
ZA 16/12 • 17u

Kerstmarkt Koolskamp
Dorpsplein		
Skumforel’n Koolskamp
gratis toegang

ZO 17/12 • vanaf 14u

Fijn op het polenplein
tvv De Warmste Week
“Vrienden der blinden”
Polenplein

inzameling kledij, speelgoed
en plastic dopjes
randanimatie, drankje & hapje
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CONTACTGEGEVENS SCHEPENCOLLEGE
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

NUTTIGE INFORMATIE
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: 1-2/11, 25-26/12, 1-2/1/‘18

BIBLIOTHEEK

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

SPORTDIENST

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

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,
		
tel. bereikbaar

RECYCLAGEPARK I.V.I.O.

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

KINDEROPVANG ’T FILOETJE

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

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

zitdagen

OCMW-Sociaal Huis
Marktplein 1, Ardooie
ma, di, do, vr 9u-12u
info
051 74 03 71
en op afspraak: 0492 31 29 75
voorzitter@ocmw-ardooie.be
bevoegdheden
sociale zaken, personen met een
beperking, seniorenbeleid
PUBLICATIES GEMEENTELIJK INFOBLAD,
EDITIE JANUARI ‘18 (januari/februari/maart):
• ARTIKELS mailen naar infoblad@ardooie.be vóór 1 december 2017
• ACTIVITEITEN IN DE UIT-KALENDER - Enkel voor verenigingen.
Ingeven via www.uitdatabank.be vóór 1 december 2017
INFO: dienst cultuur - 051 74 40 40 - cultuur@ardooie.be
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