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Beste wensen
voor 2019

> Nieuwjaarsreceptie - 6 januari - GC ’t Hofland
> Urban Run - 9 februari
> BE-Alert - Meteen verwittigd bij een noodsituatie!
>

BURGERZAKEN
I NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTEBESTUUR I

NIEUWJAARSWENSEN VAN DE BURGEMEESTER

Locatie: GC ‘t Hofland

Beste inwoners,

Op zondag 6 januari 2019 biedt het gemeentebestuur
alle inwoners de kans om te klinken op het nieuwe jaar.
Spreek af met familie of buren en kom samen met ons
het nieuwe jaar feestelijk inzetten.
De receptie gaat door op de parking van GC ’t Hofland.
Bij slecht weer gaat alles door in de zaal van ‘t Hofland.

Terug een jaartje voorbij! Een jaar dat vooral zal schitteren in het Guinness Book van de warmste zomers.
Zon en hoge temperaturen waren dan ook vele dagen van de partij.
Die gezinde weergoden waren tevens de aanleiding van vele geslaagde evenementen.
De paarden konden hun Belgisch kampioenschap met een overdonderend succes afwerken. De wielerliefhebbers hadden het naar hun zin met geslaagde wedstrijden zoals de BinckBanck Tour, Koolskamp Koers en
de Kermiscross.

U bent tussen 10u30 en 12u30 uitgenodigd om te genieten van
een glaasje en een gezellige babbel. Dit jaar geen live band, maar
een unieke DJ-set. Nostalgisch, swingend en zeker authentiek:
de “tantes” draaien voor u de beste plaatjes uit de jukebox van weleer!
Voor de kleinsten voorzien we springkastelen.

Voor jong en oud was de komst van K3 bij de opening van de Waterbek een gezellig samenzijn en het geluk
kon niet op wanneer later “Ket Net”, de Romeo’s en een prachtige Sint-Maartensstoet Ardooie op stelten
zette.

De wekelijkse markt gaat zoals gewoonlijk door op het Polenplein.

Onlangs was onze gemeente, dankzij onze uitzonderlijke sportinfrastructuur, de ‘place to be’ voor een
Wereldkampioenschap en een Belgisch kampioenschap Boks met o.a. Delfine Persoon en Bula Galo Brice
als hoofdacteurs.
Voor de land- en tuinbouw was het daarentegen geen lachertje om hun planten doorheen die droge periode
te loodsen, met als gevolg dat het waterbeleid in onze gemeente nog meer aandacht moet krijgen dan in
het verleden.
Tenslotte was 2018 … ook voor Ardooie en Koolskamp een herdenkingsjaar van onze gesneuvelden en de vele voorouders die geleden
hebben onder de Eerste Wereldoorlog. Onze heemkundige kring
wist dan ook op 11 november veel bezoekers te lokken naar hun
prachtige tentoonstelling in de kerk van Koolskamp en de oude brouwerij te Ardooie. Proficiat daarvoor.
En, beste inwoners van Ardooie en Koolskamp,
zie hier mijn wensen in dichtvorm:

Dat ons bloed de warmte mag dragen
naar armen in koude dagen.
Dat deze die vriendschap en liefde vragen
mogen meereizen met onze luxewagen.
Dat de mooiste plek in ’s werelds land
een hart mag zijn met gouden hand.
Dat het licht van hoop en kracht
mag schijnen in een donkere nacht.
Dat het pasgeboren kind kan wenen van geluk.
Dat iedereen welgezind kan leven zonder juk.
Karlos Callens
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HUWELIJKSJUBILARISSEN
Jubilarissen die het wensen, kunnen ontvangen
worden op het gemeentehuis of het bezoek krijgen
van het schepencollege in een plaats naar keuze.
Gelieve hiervoor uw verzoek te richten tot schepen
Kathleen Verhelle.
65 JAAR GEHUWD
23/04 Bouckaert Aloys en Van Riet Maria
12/06 Debruyne Valeer en Lavens Francine
19/06 Dejonckheere Pieter en Vandeghinste Juliette
13/07 Alliet José en Verhelst Cecile
16/07 Cloet Maurits en Deckmyn Cordula
27/08 Vanhecke Maurits en Holvoet Simonne
60 JAAR GEHUWD
24/01 Decruw Frans en Delmotte Maria
03/04 Brulez Arthur en Houthoofd Agnes
13/06 Steen Marcel en Denudt Leona
27/06 Debusschere Rogier en Willaert Rosa
15/07 Everaert Herman en Andries Jenny
31/07 Vandenhende Adhemar en Beernaert Ella
14/08 Callewaert Frans en Naert Elisa
19/08 Van Den Driessche Frans en Callens Odette
02/10 Vansteelant Eduard en Coucke Cecilia
09/10 Devriese Noël en Vanclooster Mariette
06/11 Cattrysse Robert en Godefroij Clara
28/12 Defour Jeroom en Brusselle Maria
50 JAAR GEHUWD
17/01 Devos Etienne en Masschelin Marie-Thérèse
08/02 Vandenbroucke William en Maddens Sonja

14/02
08/04
11/04
30/04
08/05
09/05
24/05
24/05
06/06
13/06
13/06
27/06
04/07
04/07
04/07
10/07
17/07
18/07
18/07
01/08
01/08
08/08
08/08
09/08
13/08
22/08
29/08
04/09
05/09
12/09
24/10
29/10
26/12

Van Den Driessche Roger en Bouckhout Lena
Vermandere Frans en Popelier Rosa
Verfaillie Daniel en Van Geluwe Cecilia
Desmet Jozef en Christiaens Georgette
Staelens Firmin en Claerhout Luitgarde
Yde Gabriël en Deboodt Mariette
Vandenberghe Gerry en Steen Rita
Vermeire Sylvère en Stragier Maria
Descheemaker Erik en Vandenberghe Rosa
Dedecker Ronny en Gobbin Lena
D’hooghe Jozef en Debaere Noëlla
Veys Rogier en Defour Rosa
Degeyter Marcus en Van Respaille Paulette
Houthoofd Gabriël en Carrette Noëlla
Vandeverre Hildeberd en Vandeghinste Liliana
Vanhecke Johan en Bouvry Nora
Bouckaert Godfried en De Deygere Christiana
Desplentere Guido en Demets Antoinette
Roelens Jackie en De Clercq Laurette
Werbrouck Willy en Vandecappelle Agnes
Verfaillie Freddy en Maddens Lena
Declercq Georges en Verhulst Diana
Vandenberghe Walter en Kaes Brigitta
Werbrouck Gerard en Dutoit Gudrun
Van Iseghem Theo en Degheldere Marie-Rose
Claus Maurits en Gruyaert Lena
Vercruysse Erik en Velghe Roberta
Termote Frans en Van Daele Rita
Wyffels Joseph en Craeynest Nelly
Vermeire Gerard en Cloet Bernice
Casteleyn André en Alliet Maria
Vandendriessche Godfried en Buyse Gilberte
Sarrazyn Robrecht en Hoorelbeke Monique
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AUTOMATISCH AFLEVEREN ATTESTEN
VIA HET DIGITAAL LOKET
Met de nieuwe website www.ardooie.be werd massaal ingezet op gebruiksgemak.
Daarom is er het digitaal loket zodat de inwoners makkelijk thuis online
documenten kunnen aanvragen en onmiddellijk ontvangen in hun mailbox.

NIEUWE PERSONEELSLEDEN
IN DIENST 2018

VERKIEZINGEN 2019 - INSCHRIJVING
EU-BURGER OP KIEZERSLIJST

GEMEENTE

Op zondag 26 mei 2019 zullen de leden van het
Europees Parlement verkozen worden in de 27
lidstaten van de Europese Unie. Indien u een
Europese burger bent die in België verblijft, kunt
u in België deelnemen aan de verkiezingen voor
het Europees Parlement en op kandidaten op
Belgische lijsten stemmen. In dit geval zult u niet
kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het
Europees Parlement in uw land van herkomst.
Op 26 mei 2019 zullen de Belgische kiezers
ook hun vertegenwoordigers in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van
de Gemeenschappen en de Gewesten kiezen.

Men heeft hiervoor wel een kaartlezer nodig want men moet inloggen met identiteitskaart.

Damme Marieke
Dienst burgerlijke stand,
nationaliteit en vreemdelingen

Depoortere Tonia
Ondersteuning beleid
en boekhouding

Rooseboom Kristien
Poetsvrouw ‘t Filoetje
en muziekschool Ardooie

Volgende attesten en uittreksels kunnen voortaan volautomatisch afgeleverd worden:
• historiek burgerlijke staat
• bewijs van woonst
• samenstelling van het gezin
• levensbewijs
• nationaliteitsbewijs (enkel voor Belgen)
• uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister met info wettelijke samenwoonst
• getuigschrift van woonst voor huwelijk
• getuigschrift van woonst
met historiek alle adressen
• uittreksel uit het strafregister model 1
(art. 595 en 596.1)
Naast de attesten en uittreksels bevolking, burgerlijke stand en strafregister geeft het digitaal
loket tevens de mogelijkheid aan de burger om
verschillende aanvragen in te dienen zoals een
aanvraag adreswijziging, een aanvraag wettelijk
samenwonen… zodat de ambtenaar de procedure
kan opstarten.
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FINANCIËN
CIJFERS GEMEENTE - BUDGET 2019
Investeringsuitgaven 2019, o.a.: € 2.788.727,69
- Verbouwing gemeentehuis
€ 365.000,00
- Onderhoudswerken wegen
€ 500.000,00
- Kinderopvang site Koolskamp
€ 1.000.000,00
Werkingsuitgaven
€ 9.385.032,21
Werkingsontvangsten
€ 10.850.823,23
Belastingen 2019:
• Opcentiemen onroerende voorheffing:
€ 2.357.952,71
• Opcentiemen personenbelasting:
€ 1.996.995,80
Geen verhoging belastingen!
Financieel gezonde gemeente:
• Leningen: geen nieuwe leningen.
• Schuldenlast, vorige leningen nog af te lossen:
ruim € 1.300.000

Tytgat Dorine
Begeleidster schoolbus

OCMW

Ameye Cathy
Poetsvrouw

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van
uw gemeente moet ten laatste op 28 februari 2019
worden ingediend. Hiervoor dient u het formulier
C/1 in te vullen en af te geven in het gemeentehuis,
dienst bevolking. Het formulier C/1 kan u bekomen
bij de dienst bevolking van het gemeentehuis of op
de federale website voor de verkiezingen:
www.verkiezingen.fgov.be.
Het College van Burgemeester en Schepenen
beslist vervolgens over uw erkenning als kiezer.
Zodra uw inschrijving op de kiezerslijst wordt
goedgekeurd, bent u wettelijk verplicht om op 26
mei 2019 te gaan stemmen. U kan dan niet meer
deelnemen aan de verkiezingen van het Europees
Parlement in uw land van herkomst. Indien u later
opnieuw wenst deel te nemen aan de verkiezingen
van het Europees Parlement in uw land van herkomst, zal u de intrekking van uw inschrijving bij
de gemeente waar u uw hoofdverblijfplaats heeft,
kunnen aanvragen.
Indien u in het verleden al een aanvraag tot
inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese
verkiezingen heeft ingediend (bijvoorbeeld voor de
Europese verkiezingen van 25 mei 2014) en u toen
als kiezer erkend werd, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Uw inschrijving op de kiezerslijst
blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige
Europese verkiezingen geldig.
Als Europese onderdaan kan u alle nodige informatie over de uitoefening van uw stemrecht en uw
recht op verkiesbaarheid in België bij de verkiezing
van het Europees Parlement op 26 mei 2019 vinden op: www.europeanelections.belgium.be.
www.europeanelections.belgium.be
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NIEUWE ZAKEN
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN
WIJZIGING ZITDAG KANTOOR TIELT

NIEUW VOORLOPIG RIJBEWIJS
MODEL 12 (CATEGORIE B)

Sedert 1 oktober 2017 werd er, na het vertrek
van de dienst particulieren uit Tielt en Torhout,
elke 1ste en 3de donderdag van de maand in het
gebouw van de FOD Financiën, Tramstraat 50 te
8700 Tielt, een zitdag of permanentie gehouden
voor onder andere de inwoners van Ardooie.

Vanaf 1 februari 2019 kan de kandidaat waarvan
het voorlopig rijbewijs Model 36 of M18 verlopen is
én die geen 3 jaar wenst te wachten om een nieuw
voorlopig rijbewijs M36 of M18 aan te vragen, een
voorlopig rijbewijs M12 aanvragen. Dit voorlopig
rijbewijs kan slechts 1 keer worden aangevraagd.

Vanaf januari 2019 kunnen de burgers (particulieren) er enkel nog op de eerste donderdagvoormiddag van de maand (van 9u tot 12u) (en uitgezonderd in mei en juni wegens de aangifteperiode)
terecht met vragen over hun fiscale situatie. Indien
de 1ste donderdag op een feestdag valt, wordt de
zitdag op de 2de donderdag gehouden.

Er moet wel aan volgende voorwaarden voldaan
worden:
• De aanvrager moet houder zijn geweest van een
voorlopig rijbewijs model 36 of 18 waarvan de
geldigheidsduur nog geen 3 jaar is verstreken.
• Het theoretisch examen moet nog geldig zijn.
• De aanvrager moet minimum 6 uren praktisch
rijonderricht in een erkende rijschool hebben
gevolgd nadat de geldigheid van zijn voorlopig
rijbewijs M36 of M18 verlopen was.
• 1 of 2 geldige begeleiders moeten worden aangeduid.
• De aanvrager mag geen houder zijn van een nog
geldig voorlopig rijbewijs M18 of M36.

Specifieke vragen over
een individueel fiscaal dossier: 0257 842 30 en
p.brugge.afd.beheer@minfin.fed.be
Uiteraard kunnen de burgers zich ook elke werkdag van 9u tot 12u aanbieden in het Infocenter te
8200 Brugge, Koning Albert I-laan 1/5 (in het FAC
Kamgebouw, achterkant station) of in één van de
kantoren van de FOD Financiën waar de beheersdiensten van het Centrum Particulieren Brugge
zijn kantoren heeft (Roeselare, Kortrijk, Ieper,
Oostende, Veurne en Waregem).
Voor algemene fiscale vragen kan dan weer het
Contactcenter via het webformulier of via
0257 257 57 (normaal tarief) worden gecontacteerd.
FOD Financiën https://financien.belgium.be (met
o.a. de kantorengids, het contactformulier, FAQ,…)
Tevens wordt verwezen naar de e-service
MyMinfin: https://myminfin.fed.be
waar onder andere:
het aanslagbiljet kan worden
geraadpleegd en afgedrukt,
een bezwaarschrift kan worden ingediend,
een rekeningnummer kan worden gewijzigd,
de aangifte kan worden ingediend.

dienst secretariaat
051 74 40 40 - secretariaat@ardooie.be

ELEKTRONISCHE HANDTEKENING EID

Zit je in het 5de of 6de leerjaar?
Vind je het een uitdaging om de wereld te verbeteren en mensen te helpen?
Wil je graag experimenteren samen met vrienden?
Met echt gereedschap en materiaal?
Dan is de TIENER TECHNIEKACADEMIE van Ardooie
geknipt voor jou!

• Wat?
11 praktische workshops en 1 bedrijfsbezoek.
• Wanneer?
woensdagnamiddag van 13u30 tot 15u30
of van 16u tot 18u.
Van 23 januari tot 15 mei 2019.
• Waar?
H. Kindsheid, Wezestraat 2.
• Deelnameprijs?
€ 70 (materiaal en verzekering inbegrepen,
met fiscaal attest), 2de kind zelfde gezin € 60.

OPSLAGRUIMTEN.COM ARDOOIE
self storage, mogelijkheid tot huren van
kleine tot grote opslagruimtes
Wim Maenhaut
Oostlaan 1B, Ardooie
051 80 07 20
info@opslagruimten.com
www.opslagruimten.com
openingsuren:
ma - vrij: 11u30-18u of op afspraak - za: 9u-12u30
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EID KWIJT? BEL DOC STOP
Via 00800 2123 2123, het gratis telefoonnummer
van DOC STOP, kun je verlies of diefstal van je eID
melden, waar je ook bent, dag en nacht.
Door snel DOC STOP te bellen, verklein je de kans
op misbruik van je kaart. Meteen na je oproep
wordt je eID als ongeldig geregistreerd op www.
checkdoc.be. Doe ook aangifte bij de politie of bij
de dienst bevolking.

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

handtek

Jongeren die 18 jaar worden, kunnen vanaf hun
verjaardag de certificaten van hun elektronische
identiteitskaart laten aanpassen zodat zij een elektronische handtekening kunnen plaatsen.
Men dient zich hiervoor aan te melden aan het
loket van de dienst bevolking met eID en PIN/PUK
codes.

www.docstop.be
dienst bevolking - 051 74 03 56
bevolking@ardooie.be
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TECHNIEK ACADEMIE
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Een cadeautip nodig
voor de feestdagen?
Inschrijven via
www.techniekacademie-ardooie.be
Het aantal plaatsen is beperkt.
rik.hostyn@vives.be - 0496 54 86 34
De Techniekacademie wordt georganiseerd
door de Hogeschool VIVES
i.s.m. de gemeente Ardooie.

In het gemeentehuis
(dienst secretariaat) kan u
cadeaubonnen aankopen die men
kan besteden bij een lokale Ardooise
of Koolskampse handelaar.
De cadeaubonnen hebben
een waarde van € 10, € 25 of € 50.
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STEDENBOUW

TECHNISCHE DIENST

OPHOGINGEN = BOUWMISDRIJF?

GEZOCHT: JOBSTUDENTEN VOOR WIEDEN ONKRUID JULI-AUGUSTUS 2019

Recent heeft
de lokale politie een aantal
overtredingen
vastgesteld
inzake
het
ophogen van
gronden zonder in het bezit
te zijn van een
geldige omgevingsvergunning.
Het
opgestelde
proces verbaal
gaat automatisch naar de gewestelijke bouwinspectie die een
vordering zal instellen bij het parket. Dit kan gaan
van herstellen in de oorspronkelijke staat tot zware
boetes, zowel voor de eigenaar, de gebruiker
(pachter) als de uitvoerder van de werken.

De gemeente wenst een aantal jobstudenten aan
te werven om manueel onkruid te wieden - dit
samen met een medewerker van de technische
dienst - in Ardooie en Koolskamp.

Sommige kleine ophogingen of nivelleringen kunnen vrijgesteld zijn van het verkrijgen van een
omgevingsvergunning. Indien u dergelijke werken
wilt uitvoeren, is het beter altijd eerst de dienst
stedenbouw te raadplegen.
Het gemeentebestuur staat weigerachtig tegenover het ophogen van gronden of het uitvoeren
van reliëfwijzigingen. Bij dergelijke werken kan
rechtstreekse en onrechtstreekse schade aan de
natuur ontstaan.
De bestaande ecologische, hydrologische en fysieke kenmerken van het terrein zijn bepalend voor
de effecten van een reliëfwijziging. Meestal wordt
een ophoging of reliëfwijziging uitgevoerd in het
kader van drassige stukken gronden.
Wanneer deze natuurlijke waterhoudende gebieden gedempt worden, zal het water afgevoerd
worden naar lagergelegen percelen zodat daar
eventueel nieuwe “waterproblemen” ontstaan.
dienst stedenbouw
stedenbouw@ardooie.be - 051 74 03 53

• Periodes: 1 tot 19 juli 2019 en
29 juli tot 30 augustus 2019
• Minimum leeftijd: 16 jaar
• Uren: 8u-12u en 13u-17u
• Brutoloon per uur: € 11,23
Geïnteresseerden kunnen zich schriftelijk
kandidaat stellen vóór 31 januari 2019 via
personeel@ardooie.be met vermelding:
naam, adres, leeftijd en
welke week/weken u wenst te werken.

RATTENVERGIF IS NIET
TE VERKRIJGEN IN
HET GEMEENTEHUIS.

CAMPAGNE “MODDER OP DE WEG”
Doelstelling van deze campagne is de landbouwwegen tijdens de oogstperiode proper en vooral
veilig te houden. Pijlers hierbij zijn het ter beschikking stellen van aangepaste signalisatie van de
landbouwers om de weggebruikers te waarschuwen indien de wegen bevuild zijn en het maken
van duidelijke afspraken tussen de landbouwers,
gemeente en politie.

In het kader van deze campagne nemen de landbouwers vooral zelf hun verantwoordelijkheid op
en zorgen voor een effectieve en veilige manier
voor het reinigen van de beslijkte wegen. Dit resulteert niet alleen in een veilige oogst voor de landbouwer zelf, maar ook worden de weggebruikers
efficiënt gewaarschuwd voor mogelijke gevaren.
Bij de gemeente Ardooie kan een pakket van 2
borden aangekocht worden voor € 40.
Aanvraag kan gebeuren bij de technische dienst:
td@ardooie.be of 051 74 03 54
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INFORMATIE BIJ DE BESTRIJDING VAN DE BRUINE RAT

WEL NOG TE VERKRIJGEN BIJ
DE ERKENDE HANDELAARS
VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN
Wat is een bruine rat?
De bruine rat (rioolrat) is een knaagdier. Hij komt
van oorsprong uit Oost-Azië en is in de achttiende eeuw voor het eerst waargenomen in WestEuropa. Via handelsroutes en scheepvaart is hij
inmiddels over heel de wereld verspreid. De bruine
rat is een cultuurvolger.
Waar komt een bruine rat voor?
De bruine rat komt voor op vochtige, niet te
warme, beschutte plaatsen. Plaatsen waar er in
de buurt voldoende voedsel, beschutting en water
aanwezig zijn: oevers van sloten en dijken, riolen,
houtopslagplaatsen, kelders, stallen, ...
Waarom bestrijden?
De bruine rat richt aanzienlijke schade aan: vreet
aan landbouwgewassen, vervuilt voedselvoorraden, brengt knaagschade toe aan bv. elektriciteitskabels, brengt ziektes over, ... Als je ze opmerkt, is
het aangewezen om ze zo snel mogelijk te bestrijden. De bruine rat plant zich immers het hele jaar
door voort.

Organisatie bestrijding
Elke particulier/verantwoordelijke moet op eigen
terrein de bruine rat bestrijden. De beste manier
om ze te bestrijden is PREVENTIE: voorkomen dat
er voedsel, beschutting, water aangeboden wordt.
Dat is niet altijd mogelijk. Voor kleine populaties
(moeilijk in te schatten) of als signaalfunctie kan de
bruine rat met mechanische middelen (klemmen,
vangkooien) gevangen worden. Maar gezien de
bruine rat intelligent en wantrouwig is, zijn deze
middelen niet altijd even efficiënt. In zo’n geval kan
de bruine rat bestreden worden met chemische
bestrijdingsmiddelen, nl. rodenticiden op basis van
antibloedstollingsmiddelen. Scherm deze bestrijdingsmiddelen af voor andere dieren en kinderen
en plaats ze op de duidelijke rattensporen. Volg
ook altijd goed de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
Weet je niet hoe dit het best aan te pakken, informeer bij de gemeente of ze je op de goede weg
kunnen helpen!
Advies: technische dienst - 051 74 03 54
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MILIEU
PLAATS HUISVUIL - PAPIER & KARTON PMD VOOR 6U ‘S OCHTENDS
OP DE DAG VAN DE OPHALING BUITEN
OF DE AVOND VOORDIEN
Afval buiten plaatsen de dag voor de ophaling
vanaf 20u en ten laatste voor 6u de dag van de
ophaling zelf.
Het tijdstip van de ophaling kan door omstandigheden wijzigen. Afval dat je te laat buiten plaatst, zal
blijven staan. Neem het afval dan terug binnen en
plaats het bij een volgende ophaling terug buiten
maar let goed op dat je het voor 6u ‘s morgens op
de ophaaldag buiten plaatst!
Waar kan je terecht voor
restafvalzakken en PMD zakken?
Verkooppunten Ardooie:
• AD Delhaize: Watervalstraat 22A
• Kranten- en kruidenierszaak Martine:
Roeselaarsestraat 90
• OKAY: Beverensestraat 46-48
• Gemeentehuis: Polenplein 15

Met versleten zetels en oude matrassen kan je
tegen betaling ook terecht op het containerpark.
Elektrische huishoudtoestellen zoals koelkasten
kunnen gratis naar het containerpark gebracht
worden.
Vaste tarieven:
• Eenpersoonsmatras = € 2,50/stuk
• Tweepersoonsmatras = € 6,25/stuk
• Zetels = € 6,25/zitplaats
(indien hoeksalon telt de bocht als één zitplaats)

GEZOCHT: DEELNEMERS MOESTUINTEAM
Kriebelen de vingers al een tijdje om te beginnen met een moestuin? Maar weet je niet goed hoe eraan
te beginnen? Dan is het eco-moestuinteam misschien iets voor jou! In 7 à 8 lessen, die telkens doorgaan
thuis bij de deelnemers van zo’n team, brengt een gespecialiseerd lesgever alle theorie en praktijk over. De
lessen volgen het ritme van het seizoen. Eerst wat theoretische bagage in het najaar, daarna vanaf maart
wordt het allemaal veel praktischer en zijn de sessies afgestemd op datgene wat zich op dát moment in de
moestuin afspeelt.
Van zodra er voldoende
kandidaten (6 tot 8
deelnemers) zijn die bij
elkaar in de buurt
wonen,
kan
een
eco-moestuinteam uit
de startblokken schieten. Deelnemen aan
een eco-moestuinteam
kost je niets. Het provinciebestuur draagt de
kosten voor de lesgever. De deelname aan
alle sessies en het eventueel verwelkomen van
je mede-cursisten in je
woonkamer en moestuin
volstaan
als
engagement!

BEDELING OPHAALKALENDER IVIO 2019

Verkooppunt Koolskamp:
• Voeding Vera: Zwevezeelsestraat 17
Prijzen:
• Grote restafvalzak (10 zakken/rol): Geel: € 18
• Kleine restafvalzak (10 zakken/rol): Geel: € 9
• PMD-zak, 60 liter (20 zakken/rol): Blauw € 3

Wat te doen met matrassen, zetels en huishoudtoestellen?
Meubelen in goede staat kan je naar de kringloopwinkel brengen. Er is ook een gratis afhalingsdienst.
www.dekringwinkelmidwest.be - 051 24 49 14
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In december ontving je de ophaalkalender 2019
met volgende informatie:
• De ophaaldata
• De openingsuren en sluitingsdagen van de recyclageparken
• De sorteerregels
• Informatie over de recyclage-app van Fost Plus,
Recupel en Bebat waarbij je ook de ophaaldata
en nuttige info van IVIO kan opvragen
• De data voor de ophaling van grofvuil op afroep
tegen betaling
Bijhouden dus!
Heb je geen ophaalkalender ontvangen of kreeg
je een verkeerde kalender in je bus, dan kan je
terecht bij:
- het gemeentehuis
(dienst secretariaat en bevolking)
- I.V.I.O.
- www.ivio.be
Download de Recycle app
in App Store of Google Play.

Info en inschrijven: www.westvlaamsehart.be/moestuinteams

GROEPSAANKOOP GROENE STROOM

Schrijf je vóór 6 februari in via:
• www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop
• de telefoon op het gratis nummer 0800 18 711
• de post: achterkant van de brief invullen (vanaf
7 januari in de bus)

Herinnering:
inschrijven groepsaankoop groene stroom
Doe je ook mee met de groepsaankoop van de
Provincie West-Vlaanderen?
Bespaar op je energiefactuur én kies voor 100%
groene stroom en gas.
Iedereen kan deelnemen. Eenvoudig en snel!
Hou je jaarlijkse afrekening bij de hand!
Assistentie nodig bij het invullen?
Breng uw jaarlijkse afrekening mee naar
het Woonloket in het gemeentehuis
op woensdagvoormiddag (tussen 9u-12u).
0800 18 711
samengaanwegroener@ichoosr.com
11

JEUGD
KLEUTERKAMPEN PAASVAKANTIE
Het gemeentebestuur organiseert vakantieopvang in
samenwerking met Idee Kids
vzw.
Dansende beren en springgrage kangoeroes, huppelende konijntjes en rennende
luipaarden! Deze week sporten we samen met de
dieren en beleven we de leukste avonturen.
We verdelen de deelnemers (1e, 2e en 3e kleuter)
in 2 leeftijdsgroepen. Alle activiteiten worden aan
de leeftijden aangepast.
De monitoren zijn minimum 19 jaar oud en student
of afgestudeerd in een pedagogische of didactische
opleiding of gelijkgesteld door ervaring.

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!
‘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.

ZOMERKALENDER 2019
Het gemeentebestuur organiseert tijdens de zomervakantie 2019 verschillende activiteiten voor kinderen
en jongeren. Hieronder vindt u een overzicht. De praktische info, inschrijvingsformaliteiten en kostprijs vindt
u in de volgende editie van het Infoblad (april 2019).
Voor vragen kunt u alvast terecht bij de organiserende diensten:
IBO ‘t Filoetje
dienst kinderopvang
Sportkampen
sportdienst
Speelpleinwerking ‘t Ravotterke
jeugddienst
Kleuterkampen
jeugddienst
Midzomerkampen
Jeugddienst
Week 1

1 -> 5 juli

Week 2

8 - > 12 juli

Week 3

15 -> 19 juli

Opvang:
Er is elke dag opvang voorzien van 8u t.e.m. 17u30.
De activiteiten zelf starten om 9u en eindigen om
16u (iedereen aanwezig). De kinderen kunnen
’s middags thuis eten of ter plekke hun eigen lunchpakket + drankje verorberen.

Week 4

22 -> 26 juli

Week 5

29 juli -> 2 augustus

Week 6

5 -> 9 augustus

Inschrijvingen:
Inschrijven kan vanaf vrijdag 1 februari 2019 (19u)
via www.ardooie.be/inschrijvingen. Daar vindt u
alle info omtrent inschrijving. Na inschrijving ontvangt u een factuur.

Week 7

12 -> 16 augustus

Week 8

19 -> 23 augustus

Week 9

26 -> 30 augustus

• Periode: maandag 8 april t.e.m. vrijdag 12 april
• Locatie: GBS De Zonnebloem, Hemelstraat 14
• Kostprijs: € 75
Voor minder dan € 10 op kamp:
• Fiscaal aftrekbaar bedrag = € 56 (€ 11,20 per
dag): het attest ontvangt u automatisch en dient
u niet afzonderlijk aan te vragen.
• Tussenkomst mutualiteit ± € 10: het attest ontvangt u automatisch en dient u niet afzonderlijk
aan te vragen.

Let wel: u dient eerst eenmalig een account aan te
maken voordat u zich kan inschrijven.
Alle inschrijvingen en betalingen dienen vooraf te
gebeuren en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de plaatsen.

Zin om het eens uit te proberen?
Aarzel dan niet en neem contact op via
jeugddienst@ardooie.be of 051 74 40 40
voor een verkennend gesprek!

Aanspreekpunt tijdens het kamp:
Tobias Callewaert
Jeugddienst Ardooie, Polenplein 15
051 74 40 40 - jeugddienst@ardooie.be
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*Op vrijdag open tot 18u

Sportkampen
Speelpleinwerking
Filoetje Ardooie
Filoetje Koolskamp
Kleuterkamp
Sportkampen
Speelpleinwerking
Filoetje Ardooie
Filoetje Koolskamp
Kleuterkamp
Speelpleinwerking
Filoetje Ardooie
Filoetje Koolskamp
Kleuterkamp
Kleuterkamp
Kidskamp
Kleuterkamp
Kidskamp
Speelpleinwerking
Filoetje Ardooie
Speelpleinwerking
Filoetje Ardooie
Filoetje Koolskamp
Sportkamp
Speelpleinwerking
Filoetje Ardooie
Filoetje Koolskamp
Kleuterkamp
Sportkamp
Speelpleinwerking
Filoetje Ardooie
Filoetje Koolskamp
Kleuterkamp

kinderopvang@ardooie.be
sportdienst@ardooie.be
jeugddienst@ardooie.be
jeugddienst@ardooie.be
jeugddienst@ardooie.be
09u15-16u00
13u00-18u30 *
07u00-18u30 *
07u00-18u30 *
08u00-17u30
09u15-16u00
13u00-18u30 *
07u00-18u30 *
07u00-18u30 *
08u00-17u30
13u00-18u30 *
07u00-18u30 *
07u00-18u30 *
08u00-17u30
08u00-17u30
08u00-17u30
08u00-17u30
08u00-17u30
13u00-18u30 *
07u00-18u30 *
13u00-18u30 *
07u00-18u30 *
07u00-18u30 *
09u15-16u00
13u00-18u30 *
07u00-18u30 *
07u00-18u30 *
08u00-17u30
09u15-16u00
13u00-18u30 *
07u00-18u30 *
07u00-18u30 *
08u00-17u30

5 - 12 jaar
3 - 14 jaar
2,5 - 12 jaar
2,5 - 12 jaar
3 - 6 jaar
5 - 12 jaar
3 - 14 jaar
2,5 - 12 jaar
2,5 - 12 jaar
3 - 6 jaar
3 - 14 jaar
2,5 - 12 jaar
2,5 - 12 jaar
3 - 6 jaar
3 - 6 jaar
6 - 9 jaar
3 - 6 jaar
6 - 9 jaar
3 - 14 jaar
2,5 - 12 jaar
3 - 14 jaar
2,5 - 12 jaar
2,5 - 12 jaar
5 - 12 jaar
3 - 14 jaar
2,5 - 12 jaar
2,5 - 12 jaar
3 - 6 jaar
5 - 12 jaar
3 - 14 jaar
2,5 - 12 jaar
2,5 - 12 jaar
3 - 6 jaar
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SPORT

CULTUUR

ACTIVITEITEN
GEMEENTELIJKE SPORTDIENST

LAPPIE LAPSTOK IN DE ARDOOISE BIB!
VERTELTHEATER MET
DE VOORSTELLING “DE WENSAPPEL”

Sportkampen
KERST omni-sportkamp - 3 en 4 januari
• prijs: € 25
deelname vanaf 2de kind uit zelfde gezin: € 20
• voor de leerlingen van het lager onderwijs
• uren sportkamp: 9u15 tot 16u
• inschrijven via sportdienst@ardooie.be

Tatoe de tovenaar
heeft zo’n zin in een
appeltje. Maar wanneer hij bij de appelboom komt, zijn ze
wederom allemaal
op. Houdt dan niemand rekening met
elkaar in dit bos?
Maar Tatoe weet
wel hoe hij de bosbewoners een lesje
kan leren! Hij tovert
een gouden appel
in de boom. Een
wensappel. Je mag 2 wensen doen als je over de
appel wrijft. Maar je eigen wens komt alleen uit,
als je je eerste wens voor een ander gebruikt. Doe
je dit niet, dan raak je natuurlijk betoverd! En soldaat Rien ... die wenst voor zichzelf nieuwe laarzen
en daarna een zak vol goud. Floeperdeflits.... waar
is hij nu? En hoe maakt hij de betovering nu ongedaan?

KROKUS omni-sportkamp - 5, 6 en 7 maart
• prijs: € 35
deelname vanaf 2de kind uit zelfde gezin: € 30
• voor de leerlingen van het lager onderwijs
• uren sportkamp: 9u15 tot 16u
• inschrijven via www.ardooie.be/inschrijvingen
PAAS omni-sportkamp - 15 tot 19 april
• prijs: € 60
deelname vanaf 2de kind uit zelfde gezin: € 55
• voor de leerlingen van het lager onderwijs maar
hier kunnen ook de kinderen van het 3de kleuter aansluiten
• uren sportkamp: 9u15 tot 16u
• inschrijven via www.ardooie.be/inschrijvingen
Men kan pas inschrijven voor het
Paas omni-sportkamp vanaf 11 februari.
Trefbaltornooi 20/03/2019
• voor de kinderen van de 2de graad van de lagere scholen
• aanvang: 14u
• sportcomplex De Ark
• Wie volgt De Zonnebloem (winnaar vorige editie) op?

HEEMKUNDIGE KRING - JAARBOEK 2018

De Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp stelt
haar veertiende jaarboek (Jaarboek 2018) voor
met de volgende artikels:
• 1918 Ardooie in Wereldoorlog I (Hendrik Viaene)
• Koolskampse missionarissen na 1950 (Jan David)
• Oude straatnamen en plaatsnamen van Ardooie
(Gabriël Houthoofd)
• 1918 en het eindoffensief (Walter Cnudde)
• Gemeentelijke obligatieleningen te Ardooie
in de crisisjaren 1841-1847 (Lucien Van Acker)
• Het station van Ardooie-Koolskamp
(Hendrik Viaene-Luc Vanneste)

• Waar: leeszaal van de bibliotheek
• Wanneer: woensdag 20 maart, 14u en 15u30
• Wie: kinderen van 3 tot 8 jaar

MOORTDINEE - ZATERDAG 2 MAART
19U30 - GC ’T HOFLAND
Stel u voor: U wordt uitgenodigd voor een etentje.
U geniet van een geraffineerde keuken, u wordt
vergezeld door het beste gezelschap en de omkadering is ronduit prachtig. Tot de gemoederen een
hoogtepunt bereiken, en een moord uw maaltijd
doorklieft. Vijf verdachten. Vijf motieven.
En een vat vol intriges. Wat zeker is: de dader
bevindt zich onder de gasten. U wordt meegesleept in een diepgaand onderzoek naar deze tragische misdaad.
Wie heeft het gedaan? Waarom? Hoe?
MENU

Aperitief en wachtbordje
scène 1
Scampi in currysaus
scène 2
Geflambeerde eendenborst
à la crème
scène 3
Dessert
scène 4
Koffie
scène 5 = de ontknoping

Hoe inschrijven:
Deelname is gratis maar er dient wel vooraf ingeschreven te worden. Dit kan in de bibliotheek te
Ardooie of telefonisch (051 74 73 08) vanaf woensdag 13 februari om 14u.

------------------------------------------------------------Tijdens een moorTdinee wordt een heerlijk
5-gangenmenu en ‘een moord ontrafelen’
op gastronomische wijze gecombineerd.
personeel van het station, foto genomen omstreeks 1910

ONLINE INSCHRIJVEN
Vanaf 1 januari dient er online ingeschreven te
worden.
Dit geldt in een eerste fase voor deelname aan de
sportkampen en spinning. De online reservatie van
de sporthal is gepland vanaf 1 februari.
Sporthal De Ark, Melkerijstraat 2A
sportdienst@ardooie.be - 051 57 50 20

• Koolskampse kerkhofkapellen (Jan David)
• 1914-1918 achterna (Lucien Van Acker)
Het jaarboek is te koop aan € 12
in het gemeentehuis, dienst bevolking.
U kunt dit bedrag ook
storten op rekeningnr. BE55 7380 1497 9044
van de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp,
met vermelding “Jaarboek 2018”.
Het jaarboek wordt u dan toegestuurd.

Tickets en reservatie: ticketverkoop start op
woensdag 16 januari 2019 vanaf 13u.
€ 57 per persoon. Per gang is er 1 consumptie
inbegrepen in de prijs. Water à volonté.
Tafels worden bij voorkeur geschikt per
8 personen. Reservaties zijn beperkt.
Alle info en reservaties via
Tobias Callewaert- cultuurdienst@ardooie.be.
Gelieve bij reservatie te melden indien u
een vegetarisch menu verkiest.
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VEILIGHEID - WINTERTIPS
HOU HET VOETPAD SNEEUW- EN IJZELVRIJ

HOUTKACHEL?
STOOK SLIM EN ZONDER ZORGEN
Sneeuw is één van de mooiste
winterverschijnselen.
Maar als weggebruikers weten
we ook dat sneeuw en ijzel
gevaarlijk kunnen zijn, zowel
op de weg als op het voetpad.

Hoe beter je stookt, hoe beter de verbranding en
hoe minder ongezonde stoffen je in je woning en
de buitenlucht brengt.

NOODNUMMER 112
KEUZEMENU NOODNUMMER 112
Sinds 1 oktober 2018 loopt een pilootproject in de provincies
West-Vlaanderen en Namen.

in nood?

Tijdens het winterseizoen staan
de gemeentediensten paraat om
de (invals)wegen, busroutes
en fietspaden veilig te houden.

Bel

BE-ALERT
Een grote brand, een overstroming of een
stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in
onze gemeente, willen we u graag snel verwittigen.
Daarom kan onze gemeente gebruik maken
van BE-Alert, een systeem dat u meteen op
de hoogte stelt van een noodsituatie via
sms, e-mail of telefoon.
We versturen enkel een bericht naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft.
Zo kunt u snel de nodige aanbevelingen
krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij
een brand.

METEEN VERWITTIGD BĲ

EEN NOODSITUATIE?

U kunt een BE-Alertbericht ontvangen via
een sms, een gesproken bericht via een
vaste lijn of een e-mail.
Om een bericht te ontvangen, moet u zich
wel inschrijven.
Surf hiervoor naar www.be-alert.be.
U kunt meerdere adressen of telefoonnummers registreren. Zo blijft u steeds op de
hoogte bij een noodsituatie bij u thuis, op
het werk of bij uw familie.

REGISTREER JE VIA
WWW.BE-ALERT.BE

Registreer u vandaag nog op
www.be-alert.be !
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Eén enkel
noodnummer voor
ziekenwagen,
brandweer en politie.

112
2

Luister naar
de boodschap

Foto: Martine Lambert

Aan de inwoners vragen we om het voetpad voor de eigen woning
of eigendomsperceel ijs- en sneeuwvrij te houden.
Dit kan best met een sneeuwschop of strooizout.
Doe je dit niet, dan riskeer je een administratieve boete.
Let er op dat je de sneeuw zo dicht mogelijk tegen de huizen veegt
of op de rand van het voetpad, zodat het rustig kan smelten.

1

Stook slim met volgende tips:
• Stook uitsluitend droog en onbehandeld hout.
Vers hout laat je best één en liefst twee jaar
onder een afdak drogen
• Zorg voor een voldoende hoge, schone schoorsteen die goed trekt. Laat je schoorsteen minstens één keer per jaar vegen.
• Kies voor een kachel met het juiste vermogen,
aangepast aan de ruimte die je wil verwarmen.
Vraag hierover advies aan je verkoper.
• Leg de grotere houtblokken onderaan, leg daarop de kleinere blokken. Je legt de houtlagen
best haaks op elkaar. Leg bovenaan nog een
extra laag met aanmaakhout.
• Steek de kachel aan met het aanmaakhout of
met natuurlijke aanmaakblokjes. Gebruik geen
krantenpapier, brandspiritus of paraffineblokjes.
• Zorg altijd voor voldoende verse lucht en wees
extra waakzaam als in het weerbericht gewaarschuwd wordt voor CO-vergiftiging.
• Laat het vuur vanzelf doven. Sluit de luchttoevoer niet af. Zo voorkom je slechte verbranding,
geurhinder en ongezonde stoffen.
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3
Maak je keuze

1

voor ziekenwagen
of brandweer

2

voor politie

4
Blijf aan de lijn
Een operator neemt je oproep aan.

?

Maak je geen keuze, dan word
je na de boodschap
automatisch doorgeschakeld
naar de noodcentrale.

Download ook de “app 112 BE” om meteen
de hulpdienst te bereiken die je nodig hebt.

www.112.be

Het stookadvies, wat is dat?
Wanneer er een hoge concentratie fijn stof gemeten wordt, roept de Vlaamse Milieumaatschappij
de bevolking op om enkele dagen geen hout te
stoken in haarden of kachels. Dit zorgt voor een
daling van de fijn stof concentratie en heeft een
positieve invloed op de gezondheid.
Het stookadvies wordt in het weerbericht aangekondigd.
www.stookslim.be
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GEZONDHEID

*terugkerende activiteit

TOURNÉE MINÉRALE 2019: DOE JE MEE?

Het was de voorbije jaren een overdonderend
succes: meer dan 120.000 mensen schreven zich
in voor Tournée Minérale.
Dat betekent: de hele maand februari met goesting alcoholvrij houden. In 2019 loopt deze gezonde campagne opnieuw en kan ook jij er aan meedoen.
Doen? Doen!
Alcohol: geen onschuldig product
Een glas wijn bij het eten, een pintje na het
sporten: wij vinden dat ondertussen ‘normaal’.
Toch zijn er risico’s verbonden aan alcohol, en
niet alleen voor de problematische gebruikers.
Alcohol heeft invloed op bijna alle organen van ons
lichaam. Alcohol drinken is medeoorzaak van ongeveer 200 verschillende ziekten. Relatief onschuldig
is de ‘kater’. Maar slaapproblemen, hartklachten,
leveraandoeningen en kanker kunnen ook het
gevolg zijn van alcohol gebruiken. Daarnaast kan je
door alcohol heel wat moeilijkheden krijgen in het
verkeer, op het werk en in je relaties.

JANUARI

Organiseer je eigen Tournée Minérale-actie
Februari 2019 wordt dus opnieuw dé alcoholvrije
maand. Net na januari is dat het ideale moment
om te bekomen van de overdaad van de feestdagen. Maar meedoen betekent helemaal niet dat je
een saaie vier weken tegemoet gaat. Integendeel.
Je kan voor de bezoekers bij jou thuis creatief op
zoek gaan naar smakelijke alcoholvrije drankjes.
Je kan op je sportclub zorgen voor verrassende
alcoholvrije proevertjes. Je kan op je werk voor
de personeelsdrink een trendy mocktail workshop
organiseren… Inspiratie daarvoor lees je op de
website. Je eigen activiteiten kan je er natuurlijk
ook op posten.

Hoe meer Tournée-Minerale-activiteiten,
hoe beter.

IBO ‘t Filoetje, Klaverstraat 8
Wijkcomité Heuvelhove

051 62 77 89
https://heuvelhovekoolskamp.wixsite.com/heuvelhovekoolskamp

ZO 6/01 • 10u30-12u30

Nieuwjaarsreceptie		

Parking GC ‘t Hofland		
Gemeentebestuur Ardooie
Gratis toegang			

Dansend het nieuwe jaar in
met Griet		

DI 8/01 • 14u30

Voordracht ‘De schoolmeester vroeger en nu’
door John Huvaere
GC ‘t Hofland		
Vlaamse actieve senioren
Ardooie - Koolskamp
€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com
0477 63 90 84

WO 9/01 • 20u30

TheaterTournee in ‘T café
‘Echtelijke illusies’		
Bockorcafé, Marktplein 25
AMA-producties
info en inschrijven: www.tourneeminerale.be

DO 17/01

Crea- atelier*
Brei-, haak- en handwerk
of andere crea-bezigheden

ZA 19/01 • 20u30

14u:
Fabriekstraat 6

Cultuurkapel De Schaduw

0486 34 64 74

19u:
Sint- Maartensveldstraat 2
0479 60 40 67

Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1		

MA 7/01 • 20u

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

Dat zijn geen loze woorden. Na de vorige editie
deed de universiteit van Gent een bevraging bij de
deelnemers. Daarvan antwoordde 9 op de 10 dat
ze één van de genoemde voordelen aan den lijve
ondervonden hadden.
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Nieuwjaarsdrink
Wijk Heuvelhove		

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie

Op je gezondheid
Als je meedoet aan Tournée Minérale dan krijgt
je lichaam de kans om te recupereren na een jaar
‘gewoon alcohol verbruiken’. Dat heeft zo zijn
voordelen. Sommige mensen slapen beter, anderen hebben duidelijk meer energie, nog anderen
merken het meteen aan hun weegschaal. Veel
deelnemers voelen zich gewoon stukken beter in
hun vel.

Door Tournée Minérale sta je ook stil bij je alcoholgewoontes. Dat doet je beseffen hoe snel je een
glas drinkt zonder erbij na te denken. Onderzoek
heeft uitgewezen dat deelnemers zelfs maanden later minder drinken dan voor de campagne.
Redenen genoeg dus om mee te doen.

VR 4/01 • 18u

€8
bart.claeys@ing.com
0476 30 63 24

VR 18/01 • 19u15

Nieuwjaarsfeest

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

VR 18/01 • 20u30

Arne Sierens met
‘Stuk van mijn leven’

Cultuurkapel De Schaduw

vvk. € 10 - add. € 12			
www.deschaduw.be/programma/
arne-sierens

ZA 19/01 • 11u-12u

Vriendjesdag Balsporten
Sporthal De Ark		
Gezinsbond Ardooie		

Annelies Vanhove

Han Coucke & Griet
Dobbelaere (try-out)
met ‘Han en Grietje’

vvk. € 10 - add. € 12		
www.deschaduw.be/programma/
han-coucke-griet-dobbelaere-try-out

ZO 20/01 • 6u-12u

Vogelbeurs		

GC ‘t Hofland		
De Vogelvrienden
Gratis toegang		
051 74 83 31

VR 25/01 • 9u30-11u30

Openklasdag
nieuwe leerlingen

GVB De Boomgaard
Blekerijstraat 5

info@deboomgaard.be
051 74 68 98
www.gvbdeboomgaard.be

VR 25/01 + ZA 26/01 • 19u

Pastakaarting

Repetitielokaal
Lichterveldsestraat 26
Koninklijke Muziekmaatschappij
St.-Cecilia Koolskamp		
http://harmonie.harmoniekoolskamp.be/

Gratis proefles - voor jongens en
meisjes van het lager onderwijs
veerle.goethals@telenet.be
051 693859
www.gezinsbondardooie.be
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*terugkerende activiteit

ZA 26/01
09u-10u: 3e kleuterklas
10u-11u: 1e & 2e kleuterklas

Kleuterturnen
‘t sprinkhaantje*

Sporthal De Ark		
Gezinsbond Ardooie

instappen in de lopende lessenreeks - inschrijven voor een half
seizoen:
€ 65 - lid € 45
veerle.goethals@telenet.be
051 69 38 59
www.gezinsbondardooie.be

ZA 26/01 • 11u-12u

Instappen Balsporten*
Sporthal De Ark		
Gezinsbond Ardooie

Voor jongens en meisjes van het
lager onderwijs.
instappen in de lopende lessenreeks - inschrijven voor een half
seizoen:
€ 65 - lid € 45
veerle.goethals@telenet.be
051 69 38 59
www.gezinsbondardooie.be

DO 21/02 • 17u30-20u

FEBRUARI		

Bloedgifte		

GC ‘t Hofland		
Rode Kruis - Contactgroep
Help ons helpen bloedgeven

ZA 01/02 • 20u

Quiz avond		

Evenementenhal De Ark
Ouderraad De Horizon
Koolskamp

€25/ploeg
(max. 5 deelnemers per ploeg)
ockoolskamp@vbdehorizon.be

DI 5/02 • 19u30

Voordracht
‘Post voor Compostela’
door Prof. Johan Swinnen

Feestzaal Instituut Heilige
Kindsheid, Wezestraat 2
Gezinsbond Ardooie - Femma Oudercomité IHKA
t.v.v. kankeronderzoek
Vooraf inschrijven
€ 5 (inclusief drankje)
greet.driessens@telenet.be
0499 26 07 85

DO 21/02 • 19u
DO 7/02 • 17u-20u

Bloedgifte		

OC ‘t Zonneke		
Rode Kruis - Contactgroep Help
ons helpen bloedgeven
VR 8/02 • 20u

20ste Interverenigingenquiz
Evenementenhal De Ark
KWB Ardooie		

Vooraf inschrijven is verplicht.
kwbardooie@hotmail.be

De Ark		
KWB Ardooie		

OC De Tassche		
AMA-producties
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DI 12/02 • 14u30

Voordracht ‘Dominus vobiscum’ door Marc De Bie

GC ‘t Zonneke		
Rode Kruis - Contactgroep Help
ons helpen bloedgeven

TheaterTournee in ‘T café
‘Echtelijke illusies’

vvk. € 20 - add. € 22		
www.deschaduw.be/programma/
spinvis-solo
					
				

diner (menukeuze vlees-vis) +
optreden € 40
enkel optreden € 20
pasarardooiekoolskamp@skynet.be
0497 38 37 74
www.pasar.be/Ardooie-Koolskamp

Bloedgifte		

ZA 26/01 • 20u30

Cultuurkapel De Schaduw

GC ‘t Hofland
Pasar Ardooie-Koolskamp

DO 14/02 • 17u30-20u

luc_allaert@telenet.be		

Spinvis solo met theaterconcert ‘In werkelijkheid’

Valentijnsavond met
optreden van JackoBond

€ 6 - lid € 4
flammertyn@hotmail.com
0477 63 90 84

Wandelvoetbal		

WO 30/01 • 20u30

ZA 9/02 • 19u (diner)
21u (optreden)

GC ‘t Hofland		
Vlaamse actieve senioren
Ardooie - Koolskamp

ZA 26/01 • 16u30

€8
bart.claeys@ing.com
0476 30 63 24

*terugkerende activiteit

DO 14/02 • 20u30

ZA 9/02 • 15u-18u

URBAN RUN

t.v.v. Kom op tegen Kanker
GVB De Boomgaard - IHKA
www.100kmrun.be/team/team-lucrece
Inschrijving: www.ihka.be of www.gvbdeboomgaard.be
Deelname: vrije bijdrage ter plaatse in de urne te deponeren

TheaterTournee in ‘T café
‘Echtelijke illusies’		
Cultuurkapel De Schaduw
AMA-producties
€8
bart.claeys@ing.com
0476 30 63 24

VR 15/02 • 20u30

Comedy - Erhan Demirci met
‘Komt goed’
Cultuurkapel De Schaduw
vvk. € 10 - add. € 12

ZA 16/02 • 19u

Cultuur Geproefd!
China na Mao.

OC ‘t Zonneke		
Davidsfonds Koolskamp

Treedt binnen en proef
de Chinese leefwereld.
secretaris@df-koolskamp.be
www.df-koolskamp.be

ZA 16/02 • 20u30

TheaterTournee in ‘T café
‘Echtelijke illusies’
Cultuurkapel De Schaduw
AMA-producties

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

VR 22/02 • 13u30-18u

Opendeurdag
Geleide rondleidingen en kennismaking met de schoolwerking, leerkrachten en directie.
Gemeentelijke Basisschool
De Zonnebloem, Hemelstraat 14
051 74 49 16

€8
bart.claeys@ing.com
0476 30 63 24

VR 22/02 • 16u

WO 20/02 • 18u-20u

Inleg € 1,25 - drank vrij

Toonmoment Art’Iz “The
Good, the Bad and the Ugly”
GC ’t Hofland Ardooie
Art’Iz kunstacademie

Doorschuifsysteem met korte
optredens van de diverse klassen
uit de muziek- en woordafdeling.

DO 21/02 • 14u

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

DO 21/02 • 16u30-18u

Openklasdag
nieuwe leerlingen

Diepvriesfrietkaarting
GC ‘t Hofland
Groep 82

ZA 23/02 • 13u-16u

Tweedehandsbeurs
baby- en kindermateriaal,
baby- en kinderkledij
OC ‘t Zonneke		
Gezinsbond Koolskamp

Standhouders deelname:
€ 15 - lid € 10
Bezoekers: gratis toegang
thiryvanderstichele@scarlet.be
051 74 76 47

ZA 23/02 • 13u30-15u

Speelmoment nieuwe peuters
Basisschool De Horizon
Koolskamp
051 74 69 50

GVB De Boomgaard, Blekerijstraat 5
info@deboomgaard.be
051 74 68 98
www.gvbdeboomgaard.be
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presenteert:

MAART			

MA 11/03 • 13u30-15u

ZO 17/03 • 12u

ZA 2/03 • 19u30

Basisschool De Horizon
Koolskamp		

OC De Tassche		

MoorTdinee

GC ‘t Hofland		
Culturele Raad - Cultuurdienst
€ 57 - Vooraf reserveren
cultuurdienst@ardooie.be

Speelmoment nieuwe peuters
051 74 69 50

MA 11/03 • 13u30-16u

Van worteltaart
tot oorlogskonijn

Albertzaal		
Samana Ardooie

Kindernamiddag

€ 4 - lid € 2		
0486 91 40 98

zaterdag 23 februari 2019
zaal CC ‘t Hofland Ardooie
om 14h30 (deuren open om 14h)
Inkom: 3€ / leeftijd: 3-12j

DI 12/03 • 14u30

Springkasteel
Aansluitende kinderworkshops
Bar voor groot en klein

ZA 23/02 • 14u-18u

Voordracht ‘De wondere
wereld van de operette’
door Fons Lammertyn.

Kindernamiddag ‘Tresoria’
GC ‘t Hofland		
Peloeze Fjèste comité

Script van Benjamin Sercu
gebracht door
DRAAD Poppentheater.
Aansluitende knutselworkshops,
springkasteel, randanimatie
€ 3 (kinderen 3 tot 12 jaar)

ZO 24/02 • 13u30

Carnavalsfeest met
optreden van The Wilfrieds
GC ‘t Hofland
Samana Ardooie
€ 9 - lid € 7		
0486 91 40 98

DO 28/02 • 19u

Infomoment ouders nieuwe
peuters en kleuters		
Basisschool De Horizon
Koolskamp			
051 74 69 50

DO 28/02 • 14u30

Voordracht ‘Wat met je geld?’
door
Michaël Van Droogenbroeck
GC ‘t Hofland		
Neos Ardooie-Koolskamp

€ 12 - lid € 7
(inclusief koffie - 2 koffiekoeken)
0495 90 93 26
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ZO 3/03 • 13u-16u

Tweedehandsbeurs
voor baby- en kinderartikelen tot 16 jaar		
GC ‘t hofland
Gezinsbond Ardooie

Standhouders deelname:
€ 20 - lid € 10
Bezoekers: gratis toegang
lindsayvandewiele@live.be
051 74 78 85
www.gezinsbondardooie.be

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

ZA 9/03 • 20u

Drums in ’t Kwadraat

Evenementenhal De Ark
KM Sint-Cecilia Ardooie

ADD € 12 - VVK € 10 (-12 jaar gratis)
www.kmma.be

DI 19/03 • 14u-19u30

A jar gerechten		
GC ‘t Hofland		
Femma Ardooie

€ 12 - lid € 8
dirk.coysman@telenet.be
051 74 52 37
051 74 78 48

Lappie Lapstok en

De Wensappel

Crea- atelier*
Brei-, haak- en handwerk
of andere crea-bezigheden		

Albertzaal		
KWB Ardooie		

ZA 23/03
14u-18u (show om 14u30)

Invoeren is vrij eenvoudig. Als je
het een paar keer gedaan hebt,
weet je snel hoe het werkt:

€ 5 - lid € 1		
0479 60 40 67

VR 22/03 • 19u30

Vertelavond - Reisverhalen
claus.koen@telenet.be

Schoolfeest ‘Fiesta Tropical’
Evenementenhal De Ark
Arkorum 14 De Boomgaard

1 surf naar www.uitdatabank.be
2 maak een account aan
3 log in met je e-mailadres en je
paswoord

VR 29/03 • 9u30-11u30

Voor publicatie in
de UIT-kalender
(april/mei/juni)
van het gemeentelijk Infoblad,
moeten alle activiteiten voor
1 maart ingegeven zijn.

€ 5 - kinderen tot 12 jaar: gratis
www.gvbdeboomgaard.be

GVB De Boomgaard
Blekerijstraat 5

Basisschool De Horizon
Koolskamp			

info@deboomgaard.be
051 74 68 98
www.gvbdeboomgaard.be

051 74 69 50

VR 29/03 • 15u30-18u30
WO 20/03 • 14u-15u30

Lappie Lapstok
Verteltheater
‘De wensappel’
Bibliotheek		
DO 14/03 • 14u30

Voordracht ‘Landbouw en
voeding: vandaag en morgen’ door Marc Ballekens
GC ‘t Hofland		
Neos Ardooie-Koolskamp

€ 12 - lid 7
(inclusief koffie - 2 koffiekoeken)
0495 90 93 26

Opendeur basisschool
De Horizon Koolskamp
Basisschool De Horizon
Koolskamp		
iedereen welkom

Voor kinderen van 3 tot 8 jaar
Vooraf inschrijven
gratis toegang		
051 74 73 08

DO 21/03 • 14u

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

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…

Sint- Maartensveldstraat 2
Femma Ardooie

Openklasdag
nieuwe leerlingen

Infomoment ouders nieuwe
peuters en kleuters

Wegwijs in het zorgaanbod
in een woon- en zorgcentrum
door Renaat Lemey
€ 5 - lid € 1
femmaardooie@gmail.com
0474 66 61 43

€ 30
Inschrijven voor 10 maart.
0497 48 84 88
0477 87 09 55

DO 14/03 • 19u

MA 4/03 • 20u

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie

Saint-Patricks day - eetfestijn

DO 21/03 • 19u

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.

VR 29/03 • 19u

Infoavond:
Reanimatie en AED

Rode Kruis
Lokaal Brugstraat 71/B
KWB Ardooie		

MEER INFO:
dienst cultuur
cultuur@ardooie.be
051 74 40 40

claus.koen@telenet.be
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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:
31 december in de namiddag + 1 en 2 januari

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
pz.regiotielt.wijk.ardooie@police.belgium.eu
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.

I zondag 6 januari 2019 I
I 10u30 - 12u30 I
I GC ‘t Hofland I

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

PUBLICATIES GEMEENTELIJK INFOBLAD, EDITIE APRIL ‘19 (april/mei/juni):
• ARTIKELS mailen naar infoblad@ardooie.be vóór 1 maart 2019
• ACTIVITEITEN IN DE UIT-KALENDER - Enkel voor verenigingen.
Ingeven via www.uitdatabank.be vóór 1 maart 2019
MEER INFO: dienst cultuur - cultuur@ardooie.be - 051 74 40 40
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NIEUWJAARSRECEPTIE

klink samen met ons
op het nieuwe jaar !

NUTTIGE INFORMATIE

