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> Monitoren speelpleinwerking gezocht!
> Zomerbrochure ‘Wat te doen?’
> Zondag 14 april ‘Week van de Markt’
>

BURGERZAKEN
CONTACTGEGEVENS COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

LEDEN GEMEENTERAAD EN OCMW

Burgemeester Karlos Callens
zitdagen maandag 11u-12u
vrijdag
16u-17u
gsm
0475 83 03 19
mail
burgemeester@ardooie.be
bevoegdheden
financiën, omgevingsvergunning, burgerlijke stand en bevolking,
politie, brandweer, noodplanning, economie, middenstand, mobiliteit
Schepen Krist Soenens
zitdag
donderdag 9u-11u
gsm
0478 80 21 63
mail
k.soenens@ardooie.be
bevoegdheden
openbare werken, patrimonium, waterlopen,
begraafplaatsen, erediensten, cultuur, bibliotheek
Schepen Véronique Buyck
zitdag
maandag 16u-17u
gsm
0498 14 33 34
mail
v.buyck@ardooie.be
bevoegdheden
jeugd, speelpleinwerking, kinderopvang, personeel, onderwijs, communicatie,
juridische aangelegenheden, informatieveiligheid, informatica, toerisme
Schepen Kathleen Verhelle
zitdag
dinsdag
10u-11u
gsm
0474 88 36 66
mail
k.verhelle@ardooie.be
bevoegdheden
milieu, landbouw, energie en duurzaamheid, feesten en plechtigheden (oa jubilea),
schattingscommissie, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,
ontwikkelingssamenwerking
Schepen Terry Callens
Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD)
zitdag
woensdag 16u-17u
gsm
0472 58 23 88
mail
t.callens@ardooie.be
bevoegdheden
sociale zaken, huisvesting, woonbeleid,
personen met een beperking, seniorenbeleid, sport
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LEDEN BIJZONDER COMITÉ SOCIALE DIENST (BCSD)
Vanaf 2019 is een BCSD verplicht. Het BCSD is, naast
het Vast Bureau, het tweede uitvoerend orgaan van
het OCMW en is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening
en maatschappelijke integratie.
Foto: Joke Couvreur
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BEVOLKINGSSTATISTIEK
PER 1 JANUARI 2019
AANTAL INWONERS
9.054
Mannen		
4.513
Belgen
4.321
Vreemdelingen
192
Vrouwen		
4.541
Belgen
4.401
Vreemdelingen
140
INWONERS PER DEELGEMEENTE
Ardooie		
6.801
Mannen
3.344
Vrouwen
3.457
Koolskamp
2.253
Mannen
1.169
Vrouwen
1.084
Gezinnen		
3.875
Ardooie
2.942
Koolskamp
933

UW BELASTINGAANGIFTE INVULLEN?
DE FOD FINANCIËN
MAAKT HET U GEMAKKELIJK!
ONLINE? SIMPEL, SNEL EN ECOLOGISCH!
Uw gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte of uw
voorstel van vereenvoudigde aangifte is online
beschikbaar vanaf begin mei. U heeft hier toegang
toe, ook al heeft u uw aangifte op papier (nog) niet
ontvangen.
Hoe krijgt u toegang tot uw aangifte of voorstel
van vereenvoudigde aangifte?
Ga naar MyMinfin.be en meld u aan:
•
Met ‘itsme®’ op uw smartphone.
Download de app en activeer ze
met uw identiteitskaart of bankkaart. Vervolgens gebruikt u een
code om in te loggen.
• Met uw identiteitskaart, een kaartlezer en uw
pincode.
U moet een aangifte indienen? Doe dit in enkele
kliks dankzij de vooraf ingevulde gegevens en de
hulp bij het invullen.
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U HEEFT EEN VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE
AANGIFTE GEKREGEN?
Uw gegevens zijn juist en volledig? U moet verder
niets doen. U zal automatisch uw aanslagbiljet
(belastingberekening) ontvangen.
Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig? U moet ze
corrigeren, hetzij via MyMinfin.be, hetzij via het
papieren antwoordformulier.
MEER INFORMATIE? HULP NODIG?

HULP BIJ INVULLEN BELASTINGAANGIFTEN
De Federale Overheidsdienst Financiën houdt dit
jaar drie zitdagen voor het invullen van de aangiften personenbelasting van het aanslagjaar 2019
(inkomsten 2018) voor de inwoners van Ardooie
(loontrekkenden en gepensioneerden).
• Wanneer: donderdag 23 mei, vrijdag 24 mei en
maandag 27 mei
Telkens van 9u tot 12u en 13u tot 16u
• Locatie: Gemeentehuis Ardooie

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

KIDS-ID

OPGELET: ENKEL OP AFSPRAAK!
Vind het antwoord op uw vraag
• Meer informatie over itsme®?
Verbindingsproblemen via itsme®? → itsme.be
• U bent de pincode van uw identiteitskaart
vergeten of verloren?
→ mybelgium.be > PIN- en PUK-codes.
• Hoe de aangifte indienen?
→ www.fin.belgium.be > Particulieren >
Aangifte 2019
• Bekijk de toelichting van de aangifte
→ www.fin.belgium.be > Particulieren >
Aangifte 2019 > Toelichting
Contacteer de FOD Financiën
Wend u tot het Contactcenter van de FOD Financiën
op het nummer 0257 257 57 (normaal tarief - elke
werkdag van 8u tot 17u) of via het online formulier
(www.fin.belgium.be > Contact).
Laat uw aangifte invullen door de experten
van de FOD Financiën
• De experten van de FOD Financiën helpen u
graag op 23, 24 en 27 mei 2019: meer info zie
volgend artikel ‘Hulp bij invullen belastingaangiften’.
• Opgelet: u moet uw identiteitskaart meebrengen. Komt u voor iemand anders? Breng dan
ook een kopie van zijn of haar identiteitskaart
mee en een volmacht.
• Een goede raad: zelfs als u uw aangifte nog niet
heeft ontvangen, komt u best zo snel mogelijk in
mei. Op die manier vermijdt u lange wachtrijen.
Wacht niet te lang, het is niet mogelijk uw
aangifte te laten invullen na de opgegeven data!

Er wordt - zoals vorig jaar - met een afsprakensysteem gewerkt (10 minuten per aangifte).
Wie dus wil langskomen om haar/zijn aangifte te
laten invullen, dient vooraf een afspraak te maken met het secretariaat van het gemeentehuis,
dit vanaf DINSDAG 7 MEI vanaf 9u: telefonisch
via 051 74 40 40 of langskomen naar het
gemeentehuis. Dan wordt vastgelegd wanneer
u kan langskomen.
Wie niet kan langskomen tijdens de zitdagen te
Ardooie, kan ook langsgaan (zonder afspraak) naar
volgende kantoren vanaf 2 mei tot en met 28 juni
2019 van 9u tot 12u (in de maand juni tot 15u) om
te helpen bij het invullen van de belastingaangifte:
Dienstgebouw
FOD Financiën

Adres

Brugge

G. Vinke-Dujardinstraat 4

Roeselare

Rondekomstraat 30

Tielt

Tramstraat 50
Uitsluitend op 3, 4, 6, 11, 13,
17, 18, 20 en 24 juni 2019 !

Waregem

Het Pand 305

HUISNUMMER
In de gemeente zijn er nog
altijd huizen die geen huisnummer dragen. Het gemeentebestuur dringt er op aan
om een huisnummer goed
zichtbaar van op de openbare
weg aan de woning aan te
brengen. Een goed leesbaar
huisnummer kan van belang zijn bij een noodoproep
(dienst 112, brandweer, dokter van wacht,…).

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
• een recente pasfoto (maximum 6 maand oud),
in kleur en met heldere effen achtergrond meebrengen
De levertijd van een Kids-ID bedraagt 2 tot 3 weken.
www.ibz.rrn.fgov.be

OUDERLIJKE TOESTEMMING
MINDERJARIGE KINDEREN
Als minderjarige kinderen meereizen met andere personen dan de ouders, kan je als ouder een
ouderlijke toestemming geven. Dit kan ook als
het kind met één van de ouders reist. Het is voldoende als één van de ouders langskomt bij de
dienst bevolking met de naam van de reispartners
of de reisorganisatie, de periode en het land van
bestemming.

ELEKTRONISCHE HANDTEKENING
Vanaf je achttiende verjaardag ben je gemachtigd
om een elektronische handtekening te plaatsen.
Opgelet! Wanneer je achttien jaar wordt, moet
je zelf naar het gemeentehuis gaan om je digitale
handtekeningcertificaat op de eID te activeren. Je
krijgt hiervoor geen oproep. (Vergeet niet je pin/
pukcode mee te nemen.)
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OMGEVING
KANDIDATUREN DESKUNDIGEN
GECORO

FOTO’S VOOR PASPOORTEN,
ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN VOOR BELGEN, KIDS-ID’S
EN VERBLIJFSDOCUMENTEN VOOR VREEMDELINGEN

Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke Ordening

FOTOVOORSCHRIFTEN VOOR PASPOORTEN
Is uw paspoortfoto conform?

Al veel antwoorden in 1 oogopslag!
FOTO
in kleur
duidelijk
onbewerkt
recent (max. 6 maand)
gelijkend

GEZICHT
vrij en goed zichtbaar
hoofd mooi recht (schouders op een rechte lijn)
goed verlicht (geen schaduwen, reflecties,
lichtvlekken)

natuurlijke kleur (niet te rood, zwart of wit als

ACHTERGROND

gevolg van een slechte belichting)

helder (maar witte achtergrond niet verplicht)
gelijkmatig (geen kleurovergangen)

OGEN
open
kijken in de lens (naar u)
op een horizontale lijn
duidelijk zichtbaar, dus geen

HOOFD
in het midden
70 tot 80% van de totale foto

° haarlokken voor het gezicht of te dicht in de buurt

35 x 45 mm

MOND
gesloten (geen tanden zichtbaar)
neutrale uitdrukking (geen grote glimlach)
= voorschrift versoepeld voor kinderen van 0 tot 6 jaar

!

!

!

° brilmontuur op de pupillen

De kandidaten voor deskundigen dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:
• Zij moeten beschikken over een zekere deskundigheid en kennis in verband met de uitvoering
of toepassing van het decreet op de ruimtelijke
ordening.
• Zij moeten een aantal jaren beroepservaring of
praktijkkennis hebben op gebied van ruimtelijke
ordening, ofwel door hun opleiding en vorming
inzake ruimtelijke ordening deze praktijkkennis
of deskundigheid kunnen aantonen.

° (licht) getinte brilglazen (ook niet om medische
redenen)
° reflectie op de brilglazen

Meer inlichtingen :
www.fotopaspoort.be

EEN

TIP

Uw gemeente mag uw foto niet inscannen voor analyse
indien niet aan ALLE criteria werd voldaan.

=

GEEN BRIL OP DE FOTO

!

!

!

De foto moet sterk gelijken op de houder van het document voor een vlotte identificatie.
De foto moet bovendien voldoen aan de ICAO (Internationale Luchtvaartorganisatie):
• Maximaal 6 maanden oud zijn
• Het aangezicht moet 70 tot 80% van de oppervlakte van de foto innemen.
• Neutrale gelaatsuitdrukking: geen gefronste wenkbrauwen, de mond gesloten ,tanden niet zichtbaar,
geen grote glimlach.
• Het aangezicht moet volledig zichtbaar zijn, zonder ‘accessoires’, behalve om medische of godsdienstige
redenen. De ogen, de kin en de gezichtsomtrek moeten altijd zichtbaar zijn.
• De achtergrond van de foto moet licht, effen en zonder schaduw zijn.
Let op:
minderjarigen moeten voor de aanvraag
vergezeld zijn van één van hun ouders.
Dienst bevolking: bevolking@ardooie.be - 051 74 03 56
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Het College van Burgemeester en Schepenen is op
zoek naar deskundigen om te zetelen in de Gecoro
voor de komende zes jaar. Wenst u zich kandidaat
te stellen als deskundige, schrijf dan een gemotiveerde brief aan het college van burgemeester en
schepenen.

Ook deskundigen van buiten de gemeente kunnen
opgenomen worden in de GECORO.
Geïnteresseerden kunnen ook terecht op de volgende website: www.gecoro.info
Personen die geïnteresseerd zijn,
kunnen schriftelijk hun kandidatuur indienen
(vóór 15 april 2019) t.a.v.
Het College van Burgemeester en Schepenen,
Polenplein 15, 8850 Ardooie
of via e-mail stedenbouw@ardooie.be

NIEUWE SLOOP- EN HERBOUWPREMIE
AAN TE VRAGEN VANAF 1 MAART 2019
Particulieren (natuurlijke personen) kunnen een
Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen.
De nieuwe premie bedraagt € 7.500 en kan aangevraagd worden vanaf 1 maart 2019.

LET OP: men moet de premie-aanvraag zo snel
mogelijk (meestal binnen de maand) na de aanvraag van de omgevingsvergunning indienen.
De premie loopt voor omgevingsvergunningen die
werden ingediend bij de vergunningverlenende
overheid in de periode van 1 oktober 2018 tot en
met 31 oktober 2019.
Het moet over een gecombineerde aanvraag van
afbraak en heropbouw gaan.
Voor de periode 1 oktober 2018 t.e.m. 28 februari
2019 (en in sommige gevallen 31 maart) wordt ook
toegelaten dat de afbraak en heropbouw apart
werden aangevraagd.
www.vlaanderen.be - www.energiesparen.be

TECHNISCHE DIENST - SLEMWERKEN VOORJAAR 2019
In april/mei zullen de slemwerken uitgevoerd worden.
Het aanbrengen van een slemlaag zorgt ervoor dat een verarmd asfaltoppervlak dat door de jaren heen
poreus geworden is en eerste tekenen van scheurvorming vertoont opnieuw verrijkt wordt en waterdicht
gemaakt wordt. Door het plaatsen van een slemlaag wordt de veroudering van het wegoppervlak tegengegaan omdat de loskomende begrinding van de toplaag opnieuw wordt vastgelegd, de bitumineuze verharding opnieuw wordt beschermd met een waterdichte laag met als gevolg dat de levensduur van de weg met
jaren wordt verlengd.
Het betreft volgende straten:
Diksmuidse Boterweg: Steenstraat tot Holdestraat, Holdestraat tot Hoogakkerstraat, Koornbloemstraat,
deel Klaverstraat, Braambessenstraat, Brabantstraat: gemeentehuis tot kruispunt Scharestraat, Lijsterstraat,
Tinnenpotstraat, Cijnsmolenstraat, begin Stationsstraat tot Eekhoutstraat
De uitvoering van de slemwerken kan een beperkte hinder met zich meebrengen.
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MILIEU
GRATIS ADVIES EN SUBSIDIE
VOOR BOMEN, HAGEN, POELEN …
OP HET PLATTELAND
Deze winter worden er in ’t West-Vlaamse hart zo
maar eventjes 45 landschapsplannen bij landbouwers en particulieren in het buitengebied uitgevoerd. Zo’n plan omvat de aanplant van streekeigen bomen, hagen, houtkanten en/of fruitboomgaarden. Ook het graven van een poel behoort tot
de mogelijkheden. De landschapsconsulent van ’t
West-Vlaamse hart stond in voor de planopmaak
en de bestelling van het plantgoed. Naargelang de
situatie konden de eigenaars rekenen op een subsidie voor het plantgoed en de graafwerken of zelfs
op een volledige realisatie van het plan.
De provincie, Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse
hart en de gemeente Ardooie bieden deze ondersteuning omdat kleine landschapselementen
onmisbaar zijn in mooi en natuurlijk landschap. Na
dit plantseizoen start de landschapsconsulent in
het voorjaar met de opmaak van nieuwe plannen.

SPORT
NIEUW LAADPUNT
ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Foto: Luc Lambert

In de Klaverstraat is
een nieuwe laadpaal
voor
elektrische
voertuigen
in
gebruik genomen.
Hiervoor werkt de
gemeente Ardooie
samen met netbeheerder Fluvius en
de firma Allego.
Na de laadpaal in de
Koning Albertstraat
is dit reeds de tweede laadpaal in de
gemeente. Later dit
jaar is er ook een voorzien aan het nieuwe OC
De Tassche. Daarmee wordt er verder ingezet op
duurzame mobiliteit in onze gemeente.
De paal bestaat uit twee laadpunten met een aansluitvermogen van 22kW 400V 32A. De werkwijze
wordt toegelicht op de laadpaal.
Een laadsessie starten en stoppen kan via
een laadkaart of via de Smoov app.
www.smooveapp.eu/be

WAARHEEN MET HET GRASMAAISEL?
Nu de lente in aantocht is krijgt het gazon terug
een frisgroen tintje. De eerste maaibeurten komen
er aan.

Woon je landelijk en ben je eigenaar van een
weide, akker, braakliggend stuk grond of een
grote tuin. Overweeg je om er streekeigen bomen
en struiken te planten? Heb je plannen voor een
poel? Contacteer dan de landschapsconsulent van
’t West-Vlaamse hart om je vragen en plannen toe
te lichten.
www.westvlaamsehart.be/
landschapsbedrijfsplan.html - 0494 50 29 31
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• Het maaisel kan je samen met ander groenafval
laten composteren tot een prachtige meststof
voor uw tuin. De gemeente stelt een compostvat ter beschikking voor € 15, of een compostbak voor € 50.
• Je kan ook (gratis) terecht op het recyclagepark
met groenafval.
• Een andere mogelijkheid is opteren voor een
(betalende) groencontainer.
www.ivio.be/afval-ophaling/groenafval
Vorig jaar werd er grasmaaisel gedumpt langs
de wegbermen. Dit wordt steeds als sluikstorten
beschouwd!

SPORTKAMPEN

SPORTRAAD

Paasvakantie
Omnisportkamp van
15 t.e.m. 19 april voor
de leerlingen van
het lager onderwijs
en het 3de kleuter.

De Statutaire Algemene Vergadering (S.A.V.) gaat
door op maandag 13 mei 2019 in de cafetaria van
sportcentrum De Ark, aanvang 19u30.
De sportclubs worden hierop schriftelijk uitgenodigd. Op deze Algemene Vergadering worden de
laureaten van de Sport gehuldigd.

Zomervakantie
Info: Wat Te Doen?

Wat te d
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zomer
vakantie

‘19
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Inschrijven sportkampen:
www.ardooie.be/inschrijvingen

BADMINTONTORNOOI
De sportdienst en BC Arkobad organiseren hun
jaarlijks badmintontornooi.
Wie worden dit jaar de winnaars van de diverse
recreatieve badmintoncategorieën en wie mag zich
voor een jaartje (recreatief) badmintonkampioen
van Ardooie noemen?
Op 8, 15 en 22 mei worden de reekswedstrijden en
de finaleplaatsen, één discipline per avond, afgewerkt. De deelname is gratis.
Inschrijven via sportdienst@ardooie.be of
bij BC Arkobad tijdens de trainingsuren
elke dinsdag en woensdag 19:30-21:30.

WEST-VLAANDEREN BLIJFT BEWEGEN:
DONDERDAG 16 MEI
Buurgemeente Pittem is gastgemeente voor de
editie van 2019.
In de namiddag wordt een gamma van sportmogelijkheden aangeboden: fietsen, wandelen, petanque, linedance, …..
Na afloop van het sportgedeelte is er de mogelijkheid om te genieten van een deugddoende
avondschotel: beenhesp met frietjes en groentjes.
Tenslotte wordt de sportnamiddag afgesloten met
een dansfestijn.
De folders worden aan de seniorenbonden toegestuurd. Inschrijven kan via de plaatselijke sportdienst, individueel of in groep.
De deelname aan de sportactiviteiten
bedraagt € 6. Wanneer je eveneens aan
het avondprogramma wenst deel te nemen
(eetmaal & dans), betaal je € 15.

SPINNING
De spinningsessies gaan tijdens de maanden
april en mei nog door.
Maandag:
19u00-20u00 20u15-21u15
Woensdag: 19u30-20u30
Donderdag: 19u00-20u00 20u15-21u15
Deelnameprijs voor 1 sessie is € 6,50.
Inschrijven via het e-loket vrije tijd:
www.ardooie.be/inschrijvingen

OFFICIËLE OPENING
LOOPPARCOURS ‘T VELD
Op 7 mei om 19u is er de officiële opening van het
loopparcours in Provinciaal domein ’t Veld. De provincie bracht er een uitgepijld parcours aan waarop
menig loper of jogger aan zijn trekken zal komen.
Het gemeentebestuur kan er vanaf heden fier op
zijn over een uitgepijld loopparcours met aangeduide afstanden te beschikken. Er zijn aanduidingen per 100 meter. De totale afstand bedraagt 2,3
km.

Iedereen die van lopen of joggen houdt kan er voor
de eerste keer kennis maken ter gelegenheid van
de officiële opening.
Foto: Luc Lambert

DANSSHOW 2019
Dansschool Starlight zorgt op 28 en 29 juni voor
een spetterende dansshow en musical. Het thema
van de musical is dit jaar geïnspireerd op “Annie”.
Locatie is de Trax-site te Roeselare.
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CULTUUR

Wat een feest vorige zomer met de opening van De Waterbek.
Het familiefestival schreeuwde om opvolging.
Een oproep waar we graag op ingaan!
De affiche is volgens ons nog straffer dan vorig jaar
en ook voor de kinderen wordt het terug een toppertje!

Zowat de meest catchy trip die je kan bedenken,
komt van het synthpopcollectief Chackie Jam. Naar
eigen zeggen maken ze prettig gestoorde guilty
pleasure pop die iedereen aan het dansen krijgt.
Met 5 loepzuivere stemmen en hun ultrafunky synthlijnen wisten ze ook het Studio Brussel-publiek te
overtuigen, in januari 2018 werden ze verkozen tot
winnaar van De Nieuwe Lichting.

Naast de optredens
zetten we opnieuw sterk in op

Een internationale topper!
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Zijn hits zijn bekend bij het hele volk en iedereen
kan ze meezingen. Gers Pardoel is een workaholic
van het goede soort. Iemand die altijd bezig is met
zijn werk, maar zonder zijn omgeving te verwaarlozen. Zijn gezin is heilig voor hem.
Gers is sinds zijn deelname aan Liefde voor Muziek
in het voorjaar van 2017 alomtegenwoordig in
Vlaanderen. Zo zetelde hij als jurylid in het programma Steracteur Sterartiest en verzamelde
hij intussen 10 noteringen in de Ultratop. Met
‘IK NEEM JE MEE’ stond hij zomaar eventjes
34 (!) weken in deze lijst van best verkopende
artiesten in Vlaanderen. Ook met ‘LOUISE’ en
‘BAGAGEDRAGER’ scoorde hij top 10-hits.
Geniet van de poëzie, beats en gulle lach van Gers
Pardoel!

Bert & de Bomma’s, dat is een spetterend muziekfeest voor kinderen en hun families. Acteur en
zanger Bert Vannieuwenhuyse is de frontman-entertainer die de kinderen, van kleuter- tot basisschoolleeftijd, meeneemt.
Oudewijvenmuziek? Verre van! Ze kennen liedjes
van alle tijden en van over de hele wereld. Ze zijn
niet vies van een raar instrumentje hier of een
bizar danspasje daar. De Bomma’s zingen eigen
songs en pikken ook schaamteloos liedjes van
andere artiesten.
Deze Bomma’s zijn zo jong, zo krachtig, zo energiek
dat je je afvraagt… Zijn het wel Bomma’s?

Covers brengen is één ding.
Maar covers brengen met dezelfde energie
en overgave als Les Truttes...

Never change
a winning team!

wel dat is vrijwel ongezien. De creatieve mix van
muziek en spektakel, met een dosis humor en
zelfrelativering, maakt hen na 20 jaar nog steeds
onnavolgbaar en uniek!
Maar Les Truttes zijn veel meer geworden dan een
band: ze zijn een begrip, een ideologie, een beweging die jaar na jaar de harten van het volk weet te
raken. Het gevoel van samenhorigheid moet en zal
verzilverd worden!
Wie hen ooit aan het werk zag weet: dit is een
bom!

Na het succes van vorig jaar zal Dennis Cartier
opnieuw voor de perfecte afterparty zorgen.
100 % made in Ardooie. Dennis is hot. Van Spanje
tot Bulgarije, van Laundry day tot Tomorrowland.
Remix voor Regi: check!
Zijn eigen sound doorspekt met afro en latin
invloeden bezorgt je een unieke ervaring. In 2018
kwam een nieuw hoogtepunt en tekende hij bij
Fedde Le Grand & Cloud 9 Music.
Laat je ondergaan in de beats van Dennis Cartier en
dans, beweeg, geniet!

KINDERANIMATIE,
FOODTRUCKS
& SFEER!
Tickets: € 10 via
www.dewaterbek.be of gemeentehuis Ardooie
Kinderen t.e.m. 11 jaar gratis.
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BIBLIOTHEEKNIEUWS

WEEK VAN DE MARKT: 8 TOT 14 APRIL 2019

BEBLOEMINGSWEDSTRIJD

Op zondag 14 april doet Ardooie mee aan de provinciale actie WEEK VAN DE MARKT.
Bezoek onze markt en win dezelfde dag nog 1 van de 30 mooie prijzen,
waaronder een hoofdprijs ter waarde van € 300!
Wat moet u doen: knip onderstaande bon uit en deponeer deze op zondag 14 april
in de urne die staat opgesteld in de inkom (sas) van het gemeentehuis, dit vóór 11u15.
Ook bij de marktkramers kan u de dag zelf een bon bekomen.
De prijsuitreiking vindt plaats om 11u30 aan de promotiestand.
reglement: www.west-vlaanderen.be

Dvd’s kan je kostenloos ontlenen in de Ardooise
bibliotheek. De jaarlijkse kost van een lidmaatschap is € 3. Wie jonger is dan 18 jaar of ouder is
dan 60 jaar kan gratis lid worden.
Voor een volledig overzicht van de nieuwe aanwinsten: zie https://www.ardooie.be/, typ ‘catalogus’,
klik op ‘online catalogus’, en klik op ‘nieuw’.
Je kan er ook de Ardooise catalogus raadplegen, je
boeken verlengen, of een boek reserveren.
Wenst u in de toekomst enkele dagen op voorhand
per mail verwittigd te worden van het verstrijken
van de uitleendatum? Bezorg ons dan uw mailadres. Wij doen het nodige.

VM
NM
14u-18u
14u-18u
14u-19u
10u-12u
Foto’s: Martine Lambert

Tip voor studenten: wie in alle stilte, samen
met andere studenten wil studeren kan dat in
de leeszaal van de bib, tijdens de openingsuren.
Mgr. Roelensstraat 26
051 74 73 08 - bibliotheek@ardooie.be
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8 tot 14 april 2019

“de markt is altijd een beetje vakantie”

De deelname is gratis.
Gelieve vóór 31 mei ofwel het inschrijvingsformulier in het gemeentehuis in te dienen of af te
geven aan Walter Demuynck, Hoogbeverenstraat
11, Ardooie, 051 74 56 59.
ofwel mailen naar walter.demuynck1@telenet.be
met melding van je naam, adres en vermelding
deelnemingscategorie.

✄
OPEN
MA
DI
WO
DO
VR
ZA

Week van de markt

• De keuring gaat door op zaterdag 15 juni tussen
8u30 en 16u
• Aanwezigen op de prijsuitreiking 2018 zijn reeds
ingeschreven en dienen niet meer in te schrijven
• Herinschrijving: de deelnemers 2018 die niet
aanwezig waren op de prijsuitreiking 2018, alsook nieuwe deelnemers, dienen wel in te schrijven uiterlijk tegen eind mei 2019 via onderstaand inschrijvingsformulier.
Ook deelnemers die willen veranderen van categorie dienen opnieuw in te schrijven.

BEBLOEMINGSWEDSTRIJD 2019
INSCHRIJVINGSFORMULIER

Naam........................................................................
Voornaam.................................................................

Knip deze bon uit en win een weekend weg of een andere mooie prijs!
NAAM en VOORNAAM

Gerealiseerd met de steun van Europa, de provincie West-Vlaanderen,
de Onafhankelijke Orde van West-Vlaamse Marktkramers
en uw stad/gemeente

ADRES

www.oowvm.be
Reglement op www.west-vlaanderen.be

Adres........................................................................
Gelieve met een X uw deelnemingscategorieaan te duiden:

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

TELEFOON

E-MAILADRES

Deponeer deze kaart op de wekelijkse markt in uw stad of gemeente
in de urne die opgesteld staat in de promostand vóór 11.15 uur.
Maximum één prijs per persoon te winnen.
Prijstrekking aan de promostand om 11.30 uur.
Winnaars die niet aanwezig zijn, worden verwittigd.
Wij respecteren uw privacy. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor de campagne
‘Ik lig goed in de markt’.
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VEILIGHEID

JEUGD
ZOMERVAKANTIE
Alle info over
speelpleinwerking
’t Ravotterke,
kleuterkampen,
kinderopvang
’t Filoetje
en de sportkampen
vindt u in de
uitneembare
brochure
‘Wat te doen?’

Wat te d
oen?
zomer
vakantie

‘19

Speelpl
ein ’t R
avotter
Kleuter
ke
kampen
Sportk
am
Kidskam pen
p
Kindero en
pvang ’
t Filoe
tje

OPROEP MONITOREN
SPEELPLEINWERKING ’T RAVOTTERKE

BUITENSPEELDAG
WOENSDAG 24 APRIL

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!

Het gemeentebestuur neemt dit jaar opnieuw deel
aan de Buitenspeeldag.

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.

Op de site van speelplein ‘t Ravotterke en De
Ark worden allerhande kinderactiviteiten georganiseerd: fietsen pimpen (breng je fiets mee!), springkastelen, hindernissenparcours, volksspelen, ... En
dit allemaal gratis!

TOEGANKELIJKHEID
SPEELPLEIN ’T RAVOTTERKE
Ben je op zoek naar
een leuke activiteit
met de kids? Gratis?
Dichtbij?
Het speelplein
’t Ravotterke is vanaf
nu elke dag open van
9u tot 17u.
Hoe open je het poortje? Door te draaien
aan de elektronische
cilinder, daarna duw
je het poortje open.
Adres:
Stationsstraat 152D
Tijdens de zomervakantie is het terrein niet toegankelijk als er speelpleinwerking georganiseerd
wordt.

In ons land sterven nog teveel personen in een
woningbrand. Eenmaal je in een brandende ruimte
bent, komt alle brandweerhulp vaak te laat. Dat
kan eenvoudig voorkomen worden, door in te zetten op brandpreventie, het plaatsen van rookmelders en het opmaken van een vluchtplan wanneer
het toch misloopt. Daarbij kan de brandweer jou
helpen.
Heb je vragen omtrent de brandveiligheid van jouw
woning? Dan kan je gratis beroep doen op een
brandweerman/-vrouw die bij jou thuis de brandveiligheid komt opmeten. Hulpverleningszone
Midwest beschikt hiervoor over een team van
brandpreventieadviseurs. Dat zijn brandweerlui
die opgeleid zijn om jou te informeren over brandveiligheid. Aan de hand van een checklist gaat
de adviseur samen met jou na hoe brandveilig je
woning nu effectief is en krijg je allerlei praktische
tips & tricks om op een eenvoudige manier jouw
veiligheid en die van je huisgenoten te vergroten.
Het brandpreventieadvies is gratis en volledig vrijblijvend.
Wil je een afspraak maken met één van onze
brandpreventieadviseurs, stuur dan een e-mail
naar brandpreventie@zonemidwest.be.

Enkele wist-je-datjes:
• Een animator is minimum 16 jaar.
• Je collega-animatoren zijn stuk voor stuk jonge,
gemotiveerde en sympathieke teamspelers.
• We verwachten in eerste instantie dat je de
kinderen kan animeren en je aandacht kan
verdelen over een groep (allerhande spelletjes
spelen, kinderen een veilig en geborgen gevoel
geven, ingaan op spelimpulsen, …).
• De speelpleinwerking gaat dagelijks door van
13u tot 18u30. Je hebt dus alle tijd om ’s morgens iets anders te plannen. Of om nog even te
blijven liggen…
• De kostenvergoeding is vastgesteld op € 30 per
halve dag voor gebrevetteerde animatoren,
€ 20 per halve dag voor niet-gebrevetteerde
monitoren (brevet = attest animator).
• Je vergoeding als animator staat volledig los van
een vakantiejob, dus je kan / mag deze twee
gerust combineren tijdens de vakanties.
Zin om het eens uit te proberen?
Aarzel dan niet en neem contact op via
jeugddienst@ardooie.be of 051 74 40 40.
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GRATIS BRANDPREVENTIEADVIES

Op jouw favoriete televisiezenders valt er helemaal
niets te beleven. Die gaan een hele namiddag op
zwart. Je hebt dan ook geen enkel excuus om binnen te blijven.
Ook aan de (groot)ouders wordt gedacht met een
leuke lentebar.

Ook voor toelichting aan
een groep of vereniging kan je beroep doen
op een brandpreventieadviseur.

TIJDELIJKE WIJZIGING
OPENINGSUREN WIJKPOLITIE
Wegens verbouwingswerken aan
het gemeentehuis (gedeelte politie) wijzigen de openingsuren op
maandag vanaf 29 april 2019 tot
eind oktober 2019.

Toegang enkel via evenementenhal De Ark
(Melkerijstraat 2A). De toegang via
de Stationsstraat wordt afgesloten.
Open van 13u tot 18u30.
Activiteiten van 14u tot 17u00.
Kinderen jonger dan 8 jaar
dienen vergezeld te zijn van begeleiding.
Bij slecht weer gaat alles door
in evenementenhal De Ark.

OPEN
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

VM
8u30-12u
8u30-12u
gesloten
8u30-12u
8u30-12u
9u00-12u

NM
GESLOTEN
gesloten
13u-18u
gesloten
gesloten
gesloten

Oude Lichterveldsestraat 11 A, Ardooie
051 42 84 60
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*terugkerende activiteit

ZO 14/04 • 14u

APRIL		

Paasfeest - Optreden
van Glenn Degeselle

MA 1/04 • 20u

GC ‘t Hofland		
Samana Ardooie

Kwb-Operatie Proper
Deelname aan de actie
van ‘Mooimakers’
Albertzaal		
KWB Ardooie

Wie een handje wil toesteken
is van harte welkom. 	
claus.koen@telenet.be		

DO 4/04 • 20u

Fotografie met je smartphone
Albertzaal		
KWB Ardooie		

hein.deprez@telenet.be		

ZA 6/04 • 20u

Lenteconcert

€ 9 - lid € 7		
0486 91 40 98

VR 12/04 • 20u

Passieconcert
‘Moeder in tranen’
La Chapelle Sauvage
T.v.v. Zusters van Liefde
van Kortemark
‘Kinderen in armoede’

Sint-Martinuskerk Koolskamp
Davidsfonds Koolskamp
€ 15
0496 26 00 51
www.df-koolskamp.be

Evenementenhal De Ark
Kon. Muziekmaatschappij
St.-Cecilia Koolskamp

ZA 13/04 • Start 6u30-15u

DI 9/04 • 14u30

Evenementenhal De Ark
Spartastappers Ardooie

€ 10 t/m 10j gratis 			
www.harmoniekoolskamp.be

Voordracht ‘Hoe komen de
weerberichten tot stand?’
door Luc Herremans		
GC ‘t Hofland		
Vlaamse actieve senioren
Ardooie-Koolskamp
€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com
0477 63 90 84

13e Skobiaktocht
Walkonwandeling
i.s.m. Mooimakers

Voor elke deelnemer:
2 gratis pannenkoeken.
Ieder uur verloting 1 kg
diepvriesgroenten: 10 winnaars
€ 1,50 - lid € 1,10
carine.galle1@telenet.be
0473 46 01 81

Week van de markt
8 tot 14 april 2019

“de markt is altijd een beetje vakantie”

DO 18/04 • 14u / 19u30

Bloemschikken
‘Paasstuk maken’

Albertzaal		
Femma Ardooie

Breng basis- bloemschikgerief mee!
lievevackier@hotmail.com
051 74 80 34

ZA 20/04 • 14u

Paaseierenraap		

Sint-Martinuskerk Koolskamp
Dorpsplein
Gezinsbond Koolskamp
thiryvanderstichele@scarlet.be
0472 52 35 71

MA 22/04 • 8u30

Paasontbijt
met bezoek van de paashaas
en paaseierenraap
GC ‘t hofland
Gezinsbond Ardooie

Alle kinderen t/m 11 jaar krijgen
gratis paaseieren mee naar huis.
Vooraf inschrijven verplicht
kind < 4j: € 3 - lid gratis
kind 4j t/m 11 j: € 3
volwassene en 12+: € 12 - lid € 7
diane.verhulst@telenet.be
051 48 86 91

*terugkerende activiteit

WO 24/04 t/m 24/06
• 19u30

Culinair over de grens
Kooklessen An Vanhecke*
Blekerijstraat 3
Femma Ardooie

Vooraf inschrijven
€ 12 - lid € 8
dirk.coysman@telenet.be
051 74 78 48

Vr 26/04 • 18u
+ 27/04 • 14u / 17u
+ 28/04 • 14u / 17u		

Moestuinistan

Cultuurkapel De Schaduw
€ 8 - kind < 4j gratis
info@durvertjes.be
www.durvertjes.be

ZO 28/04 • 10u

Aperitiefconcert
& BBQ Food		

GC ‘t Hofland		
K.M. Sint Cecilia Ardooie

€ 10 incl. 1 aperitief, excl. BBQ
kind -12j gratis
www.kmma.be

MA 29/04 • 13u30

Vraag- en draainamiddag
Ontspanningsnamiddag
waarbij er liedjes op verzoek
gedraaid worden
GC ‘t Hofland		
Samana Ardooie
€ 5 - lid € 3		
0486 91 40 98

Knip deze bon uit en win een weekend weg of een andere mooie prijs!

ZO 14/04 • 8u-13u
NAAM en VOORNAAM

Gerealiseerd met de steun van Europa, de provincie West-Vlaanderen,
de Onafhankelijke Orde van West-Vlaamse Marktkramers
en uw stad/gemeente

ADRES

www.oowvm.be

Week van de Markt

Reglement op www.west-vlaanderen.be

Polenplein
TELEFOON

E-MAILADRES

Deponeer deze kaart op de wekelijkse markt in uw stad of gemeente
in de urne die opgesteld staat in de promostand vóór 11.15 uur.
Maximum één prijs per persoon te winnen.
Prijstrekking aan de promostand om 11.30 uur.
Winnaars die niet aanwezig zijn, worden verwittigd.
Wij respecteren uw privacy. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor de campagne
‘Ik lig goed in de markt’.

Buitenspeeldag
Speelplein ‘t Ravotterke
Evenementenhal De Ark
Melkerijstraat 2/A
gratis
jeugddienst@ardooie.be
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ZO 12/05 • 8u

WO 1/05 • 14u30

GC ‘t Hofland		
KWB Ardooie		

Herinneringswandeling

Parking provinciedomein ‘t Veld
Natuurpunt De Torenvalk

noel.lievrouw@detorenvalk.be
www.natuurpunt.be/agenda/herinneringswandeling-34279

ZA 4/05 • 20u30

Dimitri Leue met
‘Wat valt er?’

Cultuurkapel De Schaduw

€ 13 - ADD € 15			
www.deschaduw.be/programma/
dimitri-leue

MA 6/05 • 20u

Infoavond ‘Hoe herken je
een beroerte en het belang
van snel handelen’ door
Dr. Hanne-Laure Verschelde

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie i.s.m. Samana
€ 5 - lid € 1
femmaardooie@gmail.com
0486 91 40 98 (Samana)

DI 7/05 • 19u

Officiële opening
loopparcours ‘t Veld

Provinciaal domein ’t Veld

totale afstand 2,3 km
met aanduidingen per 100 meter

WO 8 + 15 + 22 +29/05 • 20u

Ma 29/04 • 14u / 19u30

Fietstocht*
o.l.v. Monique Dejonckheere

GC ‘t Hofland		
Femma Ardooie		

€ 1 - lid € 0,50		
051 74 71 54

Initiatie kussens maken

WO 24/04
Kinderactviteiten: 14u-17u

MEI				

femmaardooie@gmail.com
0474 66 61 43

Marktplein (bij de fontein)
Femma Ardooie

Do 9/05 • 17u-20u

Bloedgifte

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

Moederdagontbijt		
claus.koen@telenet.be

DI 14/05 • 14u30

Voordracht ‘Zuid-Afrika:
volkenmoord waar het
Westen niets van hoort’
door Hector Van Oevelen
GC ‘t Hofland		
Vlaamse actieve senioren
Ardooie - Koolskamp
€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com
0477 63 90 84

DO 16/05 • 17u30-20u

Bloedgifte

GC ‘t Hofland		
Contactgroep
‘Help ons helpen bloedgeven’
Rode Kruis Vlaanderen
DO 16/05 • 19u30

Crea- atelier:
brei- haak- handwerk
of andere crea- bezigheden
Sint- Maartensveldstraat 2
Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1		
0479 60 40 67

DO 16/05 • 20u30

Kommil Foo (try-out)
met ‘Oogst’

Cultuurkapel De Schaduw

€ 24 - ADD € 26		
www.deschaduw.be/programma/
kommil-foo-try-out

ZA 18/05 • 20u30

Pancrase meets Otis

Cultuurkapel De Schaduw

€ 8 - ADD € 10			
www.deschaduw.be/programma/
pancrase-meets-otis
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*terugkerende activiteit

ZO 19/05 • 5u30 / 6u30

JUNI			

Parking provinciedomein ‘t Veld
Natuurpunt De Torenvalk

ZA 1/06 • 10u-11u

Vroegmorgenwandeling

Knuffelturnen - vanaf 1 jaar

noel.lievrouw@detorenvalk.be

Sporthal De Ark		
Gezinsbond Ardooie

DO 23 + 24 + 27/05
9u-12u / 13u-16u

Gemeentehuis Ardooie

€ 3 - lid gratis
gudrunbauwens@telenet.be
0479 41 54 41
www.gezinsbondardooie.be

DO 23/05 • 14u

ZA 01/06 • 20u

Invullen belastingaangiften*

Crea- atelier:
brei- haak- handwerk
of andere crea- bezigheden
Fabriekstraat 6 Ardooie
Femma Ardooie

Theater Spinsels met Gif
Cultuurkapel De Schaduw

€ 5 - lid € 1		
0486 34 64 74

DO 30/05 • 14u

DO 23/05 • 17u30-20u

Start: Marktplein
Pasar Ardooie-Koolskamp

Bloedgifte		

GC ‘t Hofland		
Contactgroep
‘Help ons helpen bloedgeven’
Rode Kruis Vlaanderen
VR 24/05 • 9u30

Openklasdag
nieuwe leerlingen: op zoek
naar een nieuwe school?
GVB De Boomgaard
Blekerijstraat 5
Arkorum 14 De Boomgaard
deboomgaard@arkorum.be
051 74 68 98
www.gvbdeboomgaard.be

ZA 25/05		

Rommelmarkt De Tassche
Spanjeschool De Tassche
Krommestraat 2
Oudercomité De Tassche

Deelnemers stand € 5
Gratis toegang
oudercomitedetassche@outlook.be
0479 18 93 88

Fietssmoefelroute
Culinaire fietstocht		

Vooraf inschrijven
€ 18 (inclusief avondmaal)
kind 3-12j € 13
pasarardooiekoolskamp@skynet.be
0497 38 37 74
www.pasar.be/Ardooie-Koolskamp

VR 31/05 • 20u

Theater Spinsels met Gif
Cultuurkapel De Schaduw

€ 8 - ADD € 10
www.deschaduw.be/programma/
theater-spinsels-met-gif-0

MA 3/06 • 14u

Infonamiddag Aromatherapie
Albertzaal		
Samana Ardooie
€ 4 - lid € 2		
0486 91 40 98

MA 3/06 • 20u

Uitwaaitocht
Marie-Jeanne begeleidt ons
‘Van Last naar tevredenheid’
WZC Sint-Vincentius		
Femma Ardooie

€ 5 - lid € 1
femmaardooie@gmail.com

€ 8 - ADD € 10
www.deschaduw.be/programma/
WO 5 +12 +19 +26/06 • 20u
theater-spinsels-met-gif-0
					 Fietstocht* o.l.v.
Monique Dejonckheere
				

Marktplein (bij de fontein)
Femma Ardooie
€ 1 - lid € 0,50

ZA 8/06 • 20u30

Bart Cannaerts (try-out)
met ‘We moeten nog eens
afspreken’		
Cultuurkapel De Schaduw

€ 12 - ADD € 14
www.deschaduw.be/programma/
bart-cannaerts-try-out

*terugkerende activiteit

DI 11/06 • 14u30

Voordracht ‘De Libanese
kwestie’ door Ria Anyca
GC ‘t Hofland		
Vlaamse actieve senioren
Ardooie - Koolskamp
€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com
0477 63 90 84

DI 11/06 • 14u30

Met de grijze wouwen naar
Koolskamp - wandeling
Sint-Martinuskerk Koolskamp
Dorpsplein
Natuurpunt De Torenvalk

Openklasdag nieuwe
leerlingen. Op zoek naar
een nieuwe school?

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

DO 20/06 • 19u

Bedevaart naar
het bomkapelletje

Sint-Martinuskerk Koolskamp

€ 2 - lid + kind -12j gratis
noel.lievrouw@detorenvalk.be
www.natuurpunt.be/agenda/metde-grijze-wouwen-naar-koolskamp

VR 21/06 • 19u

VR 14/06 • 13u30

gratis toegang

Opendeurdag: geleide rondleidingen en kennismaking
met de schoolwerking,
leerkrachten en directie
GBS De Zonnebloem
Hemelstraat 14
051 74 49 16

VR 14/06 • 18u30

Verrassingsreis		
Albertzaal		
Femma Ardooie
051 74 71 54

Tententocht		

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

Zomerfuif		

Weide Maes
Oude Ardooisestraat 7
KLJ Koolskamp
€6

ZO 23/06 • 13u

Tuinenfietstocht

Albertzaal		
KWB Ardooie		

dirk.vanbelle@skynet.be

€5
056 26 06 00
info@vormingplusmzw.be

Fabriekstraat 6, Ardooie
Femma Ardooie

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

ZA 22/06 • 21u30

Provinciaal Domein ‘t Veld
Vormingplus Midden- en
Zuid-West-Vlaanderen

Crea- atelier:
brei- haak- handwerk
of andere crea- bezigheden

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…

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

Meditatieve wandeling

DO 20/06 • 14u

JOUW ACTIVITEIT
IN DEZE KALENDER?

Weide Maes
Oude Ardooisestraat 7
KLJ Koolskamp

MA 17/06 • 19u

€ 5 - lid € 1 - 0486 34 64 74
18

DO 20/06 • 16u30

ZO 30/06		

Kermisommegang

Marktplein - Polenplein
ZO 30/06 • 8u-13u

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.

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

Zondagsmarkt		
Parking Albertzaal

19

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

Gemeentelijk Infoblad, editie juli ‘19 (juli/augustus/september) vóór 1 juni 2019:
• Artikels: infoblad@ardooie.be
• Activiteiten in de UIT-KALENDER: www.uitdatabank.be

Volg ons op Facebook!
INFO: dienst cultuur - cultuur@ardooie.be - 051 74 40 40 - www.ardooie.be - www.facebook.com/ardooie

