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Infoblad
Ardooie-Koolskamp

> De Waterbek: zaterdag 20 juli
> BinckBank Tour: dinsdag 13 augustus
> Kampioenschap van Vlaanderen: vrijdag 20 september
> OCMW werft aan: maatschappelijk assistent
> UIT in Ardooie

BURGERZAKEN
VACATURE:
OCMW ARDOOIE IS OP ZOEK NAAR
EEN MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT
Functie:
Je gaat via sociaal onderzoek na of de cliënt recht
heeft op de hulpverlening van het OCMW. Je maakt
een dossier op en stelt een hulpverleningsplan op
dat rekening houdt met de behoeften van de cliënt
en de wettelijke mogelijkheden. Je evalueert dit
regelmatig en stuurt bij waar nodig.
Profiel:
Je bent in het bezit van één van de volgende diploma’s:
• Het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk
assistent, of daarmee gelijkgesteld
• Het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of daarmee gelijkgesteld
Je beschikt over een rijbewijs B.
Aanbod:
Een voltijdse (38/38) contractuele betrekking voor
onbepaalde duur in salarisschaal B1-3. Je geniet
van maaltijdcheques, een fietsvergoeding en een
hospitalisatieverzekering.
Interesse?
De volledige functiebeschrijving
vind je op www.ardooie.be
of kan je opvragen via personeel@ardooie.be.
Solliciteren kan door je kandidatuur (sollicitatiebrief, uitgebreid CV en kopie van het gevraagde diploma) te bezorgen bij gemeentebestuur
Ardooie. Pas afgestudeerden kunnen zich kandidaat stellen en hun diploma later bezorgen.
Per post: Gemeente Ardooie, Polenplein 15, 8850
Ardooie of via email: personeel@ardooie.be
Alle kandidaturen moeten uiterlijk op zaterdag 6
juli 2019 ingediend zijn.
Algemeen:
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de
duur van drie jaar.
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MILIEU
OCMW: VRIJWILLIGERS GEZOCHT
VOOR MAALTIJDBEDELING

REISTOELATING
MINDERJARIGE KINDEREN

OCMW zoekt vrijwilligers om maaltijden te bedelen
in de voormiddag van 9u tot 12u.
De taak bestaat erin om met de OCMW-wagen
warme maaltijden aan huis te bezorgen bij de
klanten.

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.

KIDS-ID

MIJN DOSSIER
Mijn dossier is een online toepassing die toegang
geeft tot uw dossier in het Rijksregister. Via de
toepassing kunt u in de rubriek:
• Mijn gegevens: uw gegevens in het Rijksregister
nazien
• Mijn attesten: uw persoonlijke attesten (attest
van gezinssamenstelling, hoofdverblijfplaats
(met historiek), Belgische nationaliteit, leven,
wettelijke samenwoning, …) raadplegen, downloaden of afdrukken. Deze documenten hebben
dezelfde wettelijke waarde als het document
dat u bij de dienst bevolking kan afhalen.
• Mijn toepassingen: uw contactgegevens op vrijwillige basis aan het Rijksregister meedelen, een
fout melden, adreswijziging aangeven.
Surf naar: https://mijndossier.rrn.fgov.be
Aanmelden doet u met behulp van uw elektronische identiteitskaart (eID). Nadat u uw eID
in de kaartlezer hebt gestoken, zal u uw pincode
moeten invoeren. Zo wordt er geverifieerd of u
werkelijk de persoon bent die u beweert te zijn.

Op 3 juni 2019 introduceerde Fost Plus en de
OVAM samen met enkele afvalintercommunales
en de sorteercentra de uitgebreide blauwe PMDzak. De invoering van de blauwe zak met verruimde inhoud zal in de rest van Vlaanderen geleidelijk
verlopen en moet voltooid zijn in 2021. Op die
manier krijgen de sorteercentra de tijd om de
noodzakelijke en ingrijpende aanpassingen aan
hun sorteerinstallatie door te voeren teneinde de
bijkomende verpakkingen te kunnen verwerken.
Afhankelijk van de vrije verwerkingscapaciteit zal
I.V.I.O. pas in de loop van 2020 kunnen overschakelen naar de uitgebreide blauwe PMD-zak.
I.V.I.O. zal de inwoners hierover ruim op voorhand
informeren.
Om een efficiënte PMD-sortering en recyclage verder te garanderen, vragen wij aan de inwoners van
I.V.I.O. om de huidige sorteerregels te respecteren.

Het OCMW heeft vaste personeelsleden in dienst
en werkt reeds met vrijwilligers.
Als vrijwilliger spring je in bij ziekte of verlof van de
personeelsleden (en/of andere vrijwilligers).
Een vergoeding wordt hiervoor gegeven.
Indien u interesse heeft,
kan je contact opnemen met Brenda Bauwen:
051 74 03 73 of b.bauwen@ardooie.be

OPGELET: PAS VANAF 2020
KOMT DE NIEUWE BLAUWE PMD-ZAK
IN ARDOOIE

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

OP REIS MET JE EID:
ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART
Informeer bij het boeken naar de inreisvoorwaarden. Voor bepaalde landen moet je eID nog minstens 6 maanden geldig zijn.
Je kan een eID ook online gebruiken, vb. voor Taxon-web.
Over het online gebruik van de eID samen met de
kaartlezer kan je www.eid.belgium.be raadplegen.
Een kaartlezer vind je in de meeste computerzaken
en supermarkten.
Vergeet niet de nieuwste software te downloaden.
Je vindt deze software op www.eid.belgium.be

WAAROM LIJKEN OPENBARE
VUILNISBAKKEN SNEL VOL?
Het gemeentebestuur
ontvangt regelmatig meldingen rond overvolle
vuilnisbakken of een
gebrek aan openbare vuilnisbakken.
Bij het ledigen van openbare vuilnisbakken merken we dat er soms huishoudelijk afval gedeponeerd wordt. Vaak gaat het om grote zakken
huishoudelijk afval die in de vuilnisbak gepropt
worden. Zo raakt de opening verstopt, terwijl er in
de vuilnisbak toch nog plaats is voor afval.
Huishoudelijk afval deponeren in een openbare
vuilnisbak wordt aanzien als sluikstorten. Hiervoor
kunnen GAS-boetes uitgeschreven worden.
Om dit maatschappelijk probleem aan te pakken,
investeert het gemeentebestuur in aangepaste
vuilnisbakken met kleine opening. Door een kleine
opening kan enkel klein restafval van voorbijgangers.
Bij deze willen we oproepen om zoveel mogelijk
uw lege verpakkingen mee te nemen naar huis. Als
u een vol flesje of verpakking mee kan nemen, dan
kan u de lege verpakking toch ook terug meenemen, niet?
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CULTUUR
VAKANTIE IN DE BIBLIOTHEEK

UITREIKING BELONING MOOIMAKERS

Ook tijdens de vakantie kan je in de bibliotheek
terecht voor o.a. ontspannende lectuur, reisgidsen
en films. Ideaal om te beluisteren tijdens een lange
autorit zijn luisterboeken.

De basisscholen De Zonnebloem en de Horizon
hebben vorig schooljaar een jaar lang gewerkt
aan sensibilisering voor het vermijden en sorteren
van afval. Ze gebruiken brooddozen, drinkbussen,
koekjesdozen,… Daarnaast hebben ze ook inspanningen geleverd voor het opruimen van zwerfvuil
binnen en buiten de school. Als dank voor hun
inzet heeft de gemeente samen met Mooimakers
op 20 mei een cheque van € 900 uitgereikt aan
de Zonnebloem en een cheque van € 660 aan
de Horizon. Hopelijk een stimulans om volgend
schooljaar terug aan de slag te gaan.

WATER SPAREN BIJ ERNSTIGE DROOGTE
Na een extreem droog voorjaar zitten we met een
watertekort dat niet opgelost kan worden met een
fikse regenbui. Hoe kunnen we zelf zuinig omgaan
met water?
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Houd de kraan zo veel mogelijk dicht
• Laat de kraan niet lopen als je je tanden poetst,
als je je wast aan de wastafel, als je de afwas
doet... Door een normale kraan stroomt 10 à 12
liter water per minuut. Als je afwast onder de
lopende kraan (tussen 5 à 10 minuten) verbruik
je zo’n 40 liter.
• Een douche of bad verbruikt heel wat water,
was je eens aan de wastafel. Als je je wast aan
de wastafel verbruik je slechts 3 liter. Wees
creatief met het opvangen en hergebruiken van
water
• Moet je veel koud water laten lopen vooraleer
je warm water hebt? Vang dat water op en
gebruik het om bijvoorbeeld je planten water te
geven.
• Gebruik een teiltje om je groenten te spoelen,
gebruik dit water om je planten water te geven.

HET PRETHUIS MET ‘DE SERVICEFLAT’
VRIJDAG 18 OKTOBER • 20U
GC ’T HOFLAND

Stel waterverbruik uit
• Plaats kamerplanten minder in de zon.
• Was enkel met een volle wasmachine, zet je
vaatwasser enkel aan als die vol is

WATERLEVERING VOOR ZWEMBADEN,
VIJVERS, REGENWATERPUTTEN
Voor het vullen van zwembaden, vijvers, waterputten,… kan je een beroep doen op De Watergroep.
De meest eenvoudige en goedkope manier is via het gebruik van
een tuinslag, waarbij het extra
waterverbruik wordt aangerekend
op de jaarlijkse verbruiksfactuur.

Deze schijfjes kunnen ook beluisterd worden door
mensen met een leesbeperking (o.a. blinden en
slechtzienden, personen met dyslexie of MS- en
afasiepatiënten).
We beschikken over een uitgebreid aanbod voor
jong en oud.
Op www.ardooie.be/Vrije Tijd / Bibliotheek Ardooie
kan je ook de Ardooise catalogus raadplegen, je
boeken verlengen of een boek reserveren.

Andere manier:
Vraag de waterlevering schriftelijk
of via mail aan via de klantendienst:
De Watergroep - Klantendienst
Roggelaan 2
8500 Kortrijk
info.west.vlaanderen@dewatergroep.be
De waterlevering gebeurt via een standpijp geplaatst
door een medewerker van De Watergroep.
Kosten: je betaalt het waterverbruik (levering, bijdrage zuivering en bijdrage afvoer) en een administratieve kost (incl. 2 uur uurloon)
Tarieven en aanvraagformulier:
www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/
extra-services/waterlevering-voorzwembaden,-vijvers,-waterputten

Wenst u in de toekomst enkele dagen op voorhand
per mail verwittigd te worden van het verstrijken
van de uitleendatum?
Stuur een mailtje naar bibliotheek@ardooie.be en
men doet dan het nodige.
Bibliotheek: Mgr. Roelensstraat 26, Ardooie
051 74 73 08 - bibliotheek@ardooie.be

Een avond vol verrassende wendingen, heerlijke
personages en boordevol humor! Ook deze keer
zijn de vaste ‘Prethuis’-ingrediënten overvloedig
aanwezig en dat alles in het sappig West-Vlaams.
Mariette Vandecasteele wordt, na lang aandringen door haar zoon Philippe in een serviceflat
geplaatst. Eentje die hij nota bene zelf uit de grond
heeft gestampt. Hij is namelijk projectontwikkelaar. Hij bezoekt zijn moeder elke week exact 10
minuten met 1 éclair die ze onder dwang dient te
verorberen. Het bezoek is steeds een monoloog
over hoe goed de zaken gaan. Even vragen hoe
het met zijn moeder gaat daar heeft hij de tijd
en de tact niet voor. Er wordt echter een nieuwe
dokter aangesteld door de directie. Het betreft de
flamboyante en op het eerste zicht ietwat bizarre
dokter Edelhart Deman. Die zorgt voor een totale
ommekeer die zoonlief niet had zien aankomen!
Tickets VVK € 15
ADD € 18
Via cultuur@ardooie.be
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22u: Les Truttes
Covers brengen is één ding. Maar covers brengen met dezelfde energie en overgave als Les
Truttes... wel dat is vrijwel ongezien. Wie hen
ooit aan het werk zag weet: dit is een bom!

Een uniek muziekprogramma
op een unieke locatie!
15u: kick-off en start kinderanimatie
Meer dan 60 meter springkastelen
Reuzegezelschapsspelen
Gekke fietsen
Kleuter klim- en klauterparcours
Ballenbad
Speelbus
Circusmateriaal
Professionele grimestand
Gekke kapsels
Eendjeskraam
17u: Bert & de Bomma’s (kids)
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. Een spetterend muziekfeest
voor kinderen (kleuter- tot basisschoolleeftijd).
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23u30: Dennis Cartier
Never change a winning team! Na het succes
van vorig jaar zal Dennis Cartier opnieuw voor
de perfecte afterparty zorgen. Laat je onderdompelen in de beats van Dennis Cartier en
dans, beweeg, geniet!

-------------------------------------Mobiliteit
Kom met de fiets naar De Waterbek!
Er is een uitgebreide fietsenstalling
aan de ingang via de Berlingmolenstraat 30.
Te voet?
Toegang via de Berlingmolenstraat 30 en
Eekhoutstraat 11 (woonzorgcentrum Hardoy).
Met de auto?
Volg de parkeerroute vanuit
de Stationsstraat richting Melkerijstraat.
P1 - De Ark
(900m) Melkerijstraat 2A
P2 - (600m) Melkerijstraat 23
P3 - (200m) Berlingmolenstraat 59
P4 - (200m) Stationsstraat 98

19u: Chackie Jam
Zowat de meest catchy trip die je kan bedenken. De
winnaars van de nieuwe lichting (Studio Brussel) in
2018 maken prettig gestoorde guilty pleasure pop
die iedereen aan het dansen krijgt. Een perfecte
inzet voor een zwoel zomers feestje!

Uit veiligheidsoverwegingen
wordt de Groenboomgaardstraat
van 15u tot 00u afgesloten
voor alle weggebruikers (zowel
auto’s, fietsers, voetgangers, …).

20u30: Gers Pardoel (NL)
Moet deze internationale topper nog voorgesteld
worden?
De hits van Gers Pardoel zijn welbekend en iedereen kan ze meezingen. Met ‘Ik neem je mee’,
‘Louise’ en ‘Bagagedrager’ scoorde hij top 10-hits.
En wie weet wat de toekomst brengt?

Tickets:
€ 10 VVK - € 12 ADD
Kinderen t.e.m. 11 jaar: gratis
www.dewaterbek.be
of
gemeentehuis Ardooie
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TECHNISCHE DIENST

JEUGD

DEFECTE STRAATLAMP MELDEN

VERKEERSWEDSTRIJD

ZOMERKALENDER 2019

Op zaterdag 1 juni vond de 50ste editie van de
verkeerswedstrijd plaats in en rond de Albertzaal.
Er namen 28 leerlingen van het 6de leerjaar van de
Ardooise lagere scholen deel.
Na het afleggen van een behendigheidsproef, theoretische en praktische proe werden 12 leerlingen
geselecteerd voor de finale.
Tijdens de finale dienden de leerlingen nogmaals
het verkeerspark met fiets en go-cart af te leggen
waarna de winnaar bekend kon gemaakt worden.

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 ‘Wat te doen’: zie www.ardooie.be / Vrije Tijd / Jeugd. Voor kampen dient u in te schrijven via
www.ardooie.be/Inschrijvingen. Daar vindt u ook de beschikbaarheid,
want sommige kampen zijn reeds volzet.
Voor vragen kunt u terecht bij de organiserende diensten:
IBO ‘t Filoetje
dienst kinderopvang
kinderopvang@ardooie.be
Wat te d
oen?
Sportkampen
sportdienst
sportdienst@ardooie.be
zomerva
kantie ‘19
Speelpleinwerking ‘t Ravotterke
jeugddienst
jeugddienst@ardooie.be
Kleuterkampen
jeugddienst
jeugddienst@ardooie.be
Midzomerkampen
Jeugddienst
jeugddienst@ardooie.be
Speelpl
ein ’t R
avotter
Kleuter
ke
kampen
Sportk
am
Kidskam pen
p
Kindero en
pvang ’
t Filoe
tje

Foto: Martine Lambert

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

Zo meld je een defecte straatlamp:
Surf naar: www.straatlampen.be
of https://mijnpostcode.fluvius.be
en vul de volgende gegevens in:
• de postcode voor de plaats waar de defecte
straatlamp staat
• steunnummer: u vindt het steunnummer op de
gele sticker op de paal van de straatlamp
• straat
• dichtstbijzijnd huisnummer
Door alles correct en volledig in te vullen, kan de
herstelling door het netbedrijf Fluvius snel uitgevoerd worden.
Beschik je niet over internet?
Dan kan je een defecte straatlamp melden via het
gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.
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Winnares werd Lotte Dierick van school De
Zonnebloem, een 2de plaats was voor Farah
Dhaene (De Zonnebloem) en 3de plaats voor Ben
De Backere (De Boomgaard).
School De Zonnebloem kreeg de wisselbeker voor
de scholen.

INSCHRIJVEN
SPEELPLEINWERKING
Deze zomer gaat er opnieuw
speelpleinwerking door op
het speelplein ’t Ravotterke
(Stationsstraat 152D).
Wens je in te schrijven?
Er zijn 2 manieren:
1. Een gezinsaccount aanmaken via www.ardooie.
be/inschrijvingen. Wie al een gezinsaccount
heeft voor sport- of kleuterkampen, dient geen
nieuwe account aan te maken.
2. Een ingevuld inschrijvingsformulier meebrengen de eerste keer dat je kinderen naar de
speelpleinwerking komen. Het inschrijvingsformulier vind je via www.ardooie.be/speelplein of
op het secretariaat van het gemeentehuis.

Week 1

1 -> 5 juli

Week 2

8 - > 12 juli

Week 3

15 -> 19 juli

Week 4

22 -> 26 juli

Week 5

29 juli -> 2 augustus

Week 6

5 -> 9 augustus

Week 7

12 -> 16 augustus

Week 8

19 -> 23 augustus

Week 9

26 -> 30 augustus

*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

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

BINCKBANK TOUR
DINSDAG 13 AUGUSTUS

De BinckBank Tour trekt ook in 2019 weer dwars
door Nederland en België. De enige UCI WorldTour
wielerronde in de Lage Landen gaat op maandag 12 augustus in Beveren van start. Op zondag
18 augustus kennen we de opvolger van Matej
Mohorič.
De gemeente Ardooie heeft zich voor de 12de maal
geëngageerd om mee te stappen in dit topsportevenement. Alle WorldTour ploegen doen mee aan
dit evenement. De nieuwe hoofdsponsor heeft
zich voor vijf jaar als naamgever aan het topsportevenement verbonden. Het betekent dat ook in
de komende jaren ’s werelds beste wielrenners in
Nederland en België te bewonderen zijn.

Summer Dance
Op 23 augustus, laatste dag van het danssportkamp is er een treffen onder de 10 gemeenten van
het Regionaal Sport Overleg (RSO). In de voormiddag zijn er workshops en op het einde van de dag
brengt iedere gemeente zijn eigen nummer op de
planken onder het oog van een vakkundige jury.
Welke gemeente gaat met de trofee aan de haal?
Summer Dance gaat dit jaar door op het sportcomplex van Wingene.
De ouders van de kinderen worden uitgenodigd
het optreden van hun kind bij te wonen.

De wielerronde is in 14 jaar tijd uitgegroeid tot één
van de grootste terugkerende sportevenementen
in België en Nederland.
Het parcours staat ook nu weer helemaal in het
teken van de filosofie van Golazo: een perfecte rittenwedstrijd aanbieden voor de echte “klassieke”
renner. Vele honderdduizenden wielerliefhebbers
staan jaarlijks langs het parcours. Onder de etappe- en eindwinnaars vinden we tal van ronkende
namen als Tom Boonen, Mark Cavendisch, André
Greipel, Peter Sagan en Niki Terpstra.
Op dinsdag 13 augustus vindt de klassieker,
Blankenberge-Ardooie plaats. Vorig jaar was Jasper
Stuyven er de winnaar. Voor de 12de maal wordt
een VIP-arrangement georganiseerd in en rond de
evenementenhal de Ark.
Dit VIP-gebeuren in evenementenhal De Ark start
om 12u met een uitgebreide receptie, gevolgd
door een feestelijk buffet en dessert.
Vanaf 13u gaat het VIP-tourcafé open met uitgebreide eet- en drankgelegenheid. Kaarten hiervoor
kunnen op het gemeentehuis aangekocht worden
bij Charlotte Vanhecke.

Dansschool Starlight
De data van de opstart van de lessen en de planning voor volgend dansseizoen kan je vinden op
www.dansschoolstarlight.be.
Badmintonclub BC Arkobad
Alle info i.v.m. de opstart en het programma van
de badmintonclub via www.bcarkobad.be.
September, maand van de sportclub
Tijdens deze maand kunnen de sportclubs hun club
speciaal in de kijker stellen. Via de sportdienst kunnen ze deelnemen aan dit initiatief. Er wordt een
globale folder opgemaakt met overzicht waar men
terecht kan voor het beoefenen van de diverse
sporten op de gemeente. Iedere geïnteresseerde
club kan zich inschrijven tot deelname. Daar in de
meeste gevallen een nieuw sportseizoen aanvangt,
is dit de ideale gelegenheid om je ‘sportwaar’ uit te
stallen!

Charlotte Vanhecke
051 74 03 54 - td@ardooie.be

Foto’s: Luc Lambert

ACTIVITEITEN
GEMEENTELIJKE SPORTDIENST
Sport-Na-School
De leerlingen van het secundair onderwijs die
onmiddellijk na de schooluren nog een uurtje of
meer wensen te sporten, kunnen dit bij enkele
lokale sportclubs. De sportdienst maakt in de
komende maand de nodige afspraken met clubs
die hier op wensen in te spelen.

Vlaamse Veldloopnamiddag 26 september
De leerlingen van het lager en het middelbaar
onderwijs komen aan de start van de jaarlijkse Vlaamse Veldloopnamiddag op woensdag 26
september. Er wordt gelopen in diverse reeksen
volgens de leeftijd. Tevens komen de leerkrachten
aan de start en geven zo het goede voorbeeld.
Alles gaat door in het Volkspark.
Sluitingsperiode sporthal: 15 juli tot 4 augustus
Sportdienst: sporthal De Ark,
Melkerijstraat 2A, Ardooie
051 57 50 20 - sportdienst@ardooie.be

Alle info op de sportdienst en via:
https://sportnaschool.be/wat-is-sns
10
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VEILIGHEID
JE BENT MEER BRANDWEER
DAN JE DENKT
Word vrijwillig brandweerman/-vrouw
in bijberoep
Een hart voor hulpverlening? Dan ben je misschien
wel meer brandweer dan je denkt en is een job in
bijberoep bij hulpverleningszone Midwest, post
Ardooie wel iets voor jou. Want de brandweer
zoekt jou! Geen uitzonderlijke helden of bovenmenselijke sporters, maar wel gemotiveerde mensen die graag helpen waar ze kunnen. In een team
dat voor elkaar door het vuur gaat. Twijfel niet
en word brandweerman/-vrouw bij de Ardooise
brandweer.
VOORWAARDEN
Om je kandidaat te stellen als brandweervrijwilliger,
moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen.
Kan je deze afvinken? Dan kan je inschrijven voor
de proeven om het Federaal Geschiktheidsattest
(FGA) te behalen. Dat attest heb je nodig om te
kunnen solliciteren bij de brandweer.
•
•
•
•
•
•

je bent Belg of burger van de E.E.R. of Zwitserland
je bent meerderjarig
je ben in het bezit van een rijbewijs B
je geniet van burgerlijke en politieke rechten
je dienstplichtwetten zijn in orde
je kan een uittreksel van het strafregister voorleggen
• je beschikt over een medisch attest waarin
wordt verklaard dat je in staat bent om de lichamelijke geschiktheidsproeven af te leggen
FEDERAAL GESCHIKTHEIDSATTEST
De proeven om het FGA te behalen worden georganiseerd door de West-Vlaamse brandweerschool
WOBRA in Zedelgem en bestaan uit 3 modules.
De competentieproef is de eerste module die je
moet afleggen. Als je hiervoor slaagt, volgt een
tweede module waarin wordt gepeild naar jouw
handvaardigheid. Slaag je ook hiervoor? Dan kan je
intekenen voor de derde module: een reeks fysieke
geschiktheidsproeven.
Registeren kan via www.ikwordbrandweer.be.
De proeven gaan door op deze data:
• competentie- en handvaardigheidsproef:
4 september of 7 september
• fysieke proef:
20 september of 21 september
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Heb je een wespennest achteraan de tuin of in een
hok waar je nooit komt? Dan is een verdelging niet
nodig. Het gif dat gebruikt wordt bij de vernietiging van een nest is bovendien ook schadelijk voor
andere levende organismen, zoals vissen. Wanneer
je er dus voor kiest om wespen niet te laten verdelgen, draag je meteen ook je steentje bij aan het
milieu.

Ardooise brandweerman: ©Tom Van Ryckeghem

SOLLICITEREN
Het FGA-attest behaald? Proficiat! Dan kan je aankloppen bij hulpverleningszone Midwest.
Solliciteren kan tot en met 30 september 2019. Nu
volgt enkel nog een eliminerend medisch onderzoek en een mondeling interview waarbij we peilen
naar je beschikbaarheid, motivatie en inzetbaarheid.
Meer info via www.ikwordbrandweer.be

WESPENNESTVERDELGING
DOOR DE BRANDWEER

NUTTIGE BEESTJES
Het wespenseizoen is opnieuw volop van start
gegaan: je hebt een wespennest en wil het laten
verdelgen. Onze brandweermensen staan dan ook
klaar om je te helpen. Tegelijk roept de brandweer
op om alleen hinderlijke of echt gevaarlijke wespennesten te melden. Het lijkt misschien niet zo,
maar wespen zijn erg nuttige beestjes. Ze spelen
immers een belangrijke rol in de natuur en fungeren als insectenbestrijder, want ze jagen op vliegen, bladluizen en muggen. Ergens zijn ze dus ook
een bondgenoot van de mens.

TOCH HINDER?
Zit het wespennest toch op een hinderende plaats,
dan kan je het laten vernietigen door de brandweer. Hiervoor kan je melding maken via de website van hulpverleningszone.

Midwest www.zonemidwest.be.
ANDERE GESTREEPTE DIEREN
Nesten van hommels en bijen daarentegen zal
de brandweer trouwens nooit verdelgen. Vergeet
niet: de brandweer is er voor mens én dier. Toch
last van een nest bijen of hommels? Dan verwijzen
we je graag door naar een imker in jouw buurt.
De Aziatische hoornaar is een exotische en invasieve wespensoort die sowieso wél verdelgd moet
worden. Ze heeft het immers gemunt op onze bijenpopulatie. Je kan deze soort herkennen aan haar
opvallende gele poten en overwegend zwart lijf.
Meer info hierover vindt u in het volgend artikel.
FACTUUR
Let op, het verwijderen van een wespennest is niet
gratis. Na de verdelging ontvang je een factuur
van € 40 exclusief BTW (= € 48,40 inclusief BTW).
Indien de brandweer een tweede of volgende maal
moet langskomen voor hetzelfde nest in hetzelfde
kalenderjaar, is dit gratis. Indien de brandweer
voor de vernietiging van een wespennest ter plaatse komt en vaststelt dat het niet om wespen, maar
om hommels en bijen gaat, zal er geen actie worden ondernomen en zal er bijgevolg geen factuur
opgemaakt worden.
Meer info over deze en andere insecten
vind je op www.natuurpunt.be

GA MEE DE STRIJD AAN TEGEN DE
AZIATISCHE HOORNAAR
Vorig jaar is de Aziatische hoornaar echt zijn invasie in ons land begonnen. De overheid - in samenwerking met de universiteit, brandweerdiensten
en civiele bescherming - hebben een plan klaar om
dit jaar de verdere uitbreiding van deze invasieve
exoot zoveel mogelijk af te remmen. Dit is hard
nodig omdat de Aziatische hoornaar onze inheemse insecten (bijen, wespen, vliegen,...) belaagt
waardoor de bestuiving van onze landbouwgewassen onder druk komt te staan. Bovendien heeft de
Aziatische hoornaar een opmerkelijke voorkeur
voor honingbijen wat voor de imkers in ons land
een ernstig probleem kan worden.
Echter, het plan kan alleen slagen met de hulp
van de bevolking. Jong of oud, natuurliefhebber of
gewone wandelaar, specialist of leek, echt iedereen kan een steentje bijdragen door de ogen open
te houden en bij het zien van een hoornaar of nest
dit zo snel mogelijk te melden.
Dit kan je doen op het portaal van de werkgroep
Aziatische hoornaar: vespawatch.be.

Foto’s: de nesten van de Aziatische hoornaar in
mei (links), augustus (midden) en oktober (rechts).
In de lente bouwen hoornaars bolvormige nestjes
in bvb een tuinhuis, houtkot of carport. Vanaf de
zomer verhuist het nest naar een hoge boomtop.
De Aziatische hoornaar is een grote, donkere
wesp. Ze is groter dan een gewone wesp en iets
kleiner dan de inheemse Europese hoornaar. Je
kan een Aziatische hoornaar goed herkennen aan
haar unieke kleurencombinatie (zie figuur). Op de
kop en het borststuk zijn ze volledig zwart. Ook
het achterlijf is grotendeels zwart met slechts één
brede gele band. De pootjes zijn zwart met opvallende gele tipjes. De Aziatische hoornaar wordt het
meest verward met de Europese hoornaar. Maar
met een beetje oefenen zal je gauw merken dat
het verschil zeer duidelijk is.
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GEZONDHEID

WONEN

WARME DAGEN, ZORG DRAGEN

DE NIEUWE HUUR- EN ISOLATIEPREMIE
VOOR VERHUURDERS

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed.
WEES VOORBEREID
• Zorg dat je altijd water bij je hebt.
• Volg de weersvoorspellingen.
• Smeer je op tijd en voldoende in als je de zon
niet kunt vermijden.

Foto: bijen, wespen en hoornaars op schaal
naast elkaar. De Aziatische hoornaars heeft
2 kleuren: zwart en weinig geel op het achterlijf.
De Europese hoornaar heeft 3 kleuren:
zwart, roodbruin en veel geel op het achterlijf.

DRINK VOLDOENDE
• Drink MEER dan gewoonlijk. OOK als je geen
dorst hebt.
• Drink vooral WATER. Koffie en thee kunnen ook.
• Kleurt je urine DONKER? Drink meer!

Van de hoornaars hoef je zelf weinig schrik te
hebben. De Aziatische hoornaar mag dan wel zeer
agressief zijn als je haar nest verstoort, in de vrije
natuur toont ze geen interesse in de mens. Met
haar angel kan de hoornaar wel meermaals pijnlijk
steken zoals andere wespen. Daag ze dus zeker
niet uit!

HOU JEZELF KOEL
• Draag een hoofddeksel.
• Zoek verfrissing op.
• Kies voor lichte, loszittende kledij.
• Doe zware inspanningen op koelere momenten.
• Zoek een schaduwplekje op om te ontspannen.
HOU JE WONING KOEL
• Gebruik zo weinig mogelijk apparaten die warmte produceren.
• Benut je zonnewering maximaal.
• Zet je ramen en deuren open zolang het buiten
koeler is dan binnen.
• (Ver)bouw je woning hittebestendig.

Project dankzij steun van
de Vlaamse overheid, departement Economie,
Wetenschap & Innovatie

www.warmedagen.be

TEKENBETEN
Heb je genoten van een dagje in de natuur?

HEB JE GENOTEN VAN EEN DAGJE IN DE NATUUR?
CONTROLEER

Heb je een tekenbeet?

VERWIJDER de teek

jezelf dezelfde dag nog
op teken.

Knij
p

Meer weten? tekenbeten.be

Sme
e
Dra

2
3

de SYMPTOMEN op.
een RODE VLEK,
rond de plaats
van de beet,
die groter wordt

k
tee

t
pla

14

niet aan de
ai

teek niet
de

1
Controleer je lichaam VAN KOP TOT
TEEN, want een teek is erg klein en
zoekt vaak een warm plekje.
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rustig en in één beweging.

Volg EEN MAAND LANG

Meer informatie en
adviezen op de website

tekenbeten.be
Registreer je tekenbeet
via de app TekenNet.

griepachtige symptomen zoals
koorts, gewrichts- of spierpijn
Ga naar de huisarts als je
je niet goed voelt of een
rode kring ziet op de plaats
van de tekenbeet.

Met de huur- en isolatiepremie willen Fluvius en
de Vlaamse overheid verhuurders aan kwetsbare
klanten extra motiveren om hun huurwoningen
energiezuinig te renoveren. De tegemoetkoming
omvat sterk verhoogde premies (€ 20/m² voor dak;
€ 85/m² voor beglazing; € 12/m² voor spouwmuren).
Deze premie kan je enkel aanvragen als je een projectpromotor inschakelt.
Op die manier voldoet de verhuurder aan de verplichtingen uit de Vlaamse Wooncode.
Voor de huurder stijgt het comfort van de woning,
terwijl de energiefactuur daalt. In ruil verwachten
we van de verhuurder dat hij of zij:
• De huurprijs niet verhoogt.
• Het lopende huurcontract niet voortijdig opzegt
conform de bepalingen van de geldende huurwetgeving.
• Het restbedrag voor de investeringen betaalt.
Meer informatie vind je op
www.huurenisolatiepremie.be
Wie heeft recht op deze premie?
Wie verhuurt aan volgende doelgroepen kan aanspraak maken op de huur- en isolatiepremie:
• Personen die recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje
eindigt op 1).
• Personen die het sociaal tarief genieten voor
gas en elektriciteit (beschermde klanten).
• Personen voor wie een verzoek tot afsluiting van
gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie
(LAC) werd ingediend en huishoudens met een
actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit.
• Personen die in schuldbemiddeling zitten en
hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
• Personen onder begeleiding van het OCMW
omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit
niet kunnen betalen.
• Huishoudens met jaarlijks bruto belastbaar
inkomen lager of gelijk aan € 18.730,66, verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste.

• Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 31.340, verhoogd met
€ 1.630 euro per persoon ten laste (inkomen
van 3 jaar terug).
• Personen die hun woning huren bij een Sociaal
Verhuur Kantoor (SVK), lokaal bestuur of OCMW.
• Natuurlijke personen met een geregistreerde
huurovereenkomst van minstens één jaar met
een huurprijs van maximaal € 521,69 per maand
(of € 571,69 per maand in centrumsteden of
Vlabinvest-gebied).

DE VLAAMSE VERBETERINGSPREMIE,
AANPASSINGSPREMIE EN
DE NIEUWE RENOVATIEPREMIE
Vlaamse verbeteringspremie
en aanpassingspremie
De Vlaamse verbeteringspremie was een premie
voor wie zijn woning in het Vlaamse Gewest wilde
verbeteren of uitbreiden omdat ze niet meer aan
de kwaliteitsnormen voldoet of om overbewoning
te verhelpen.
De verbeteringspremie verdwijnt en gaat volledig
op in de renovatiepremie. U kon de huidige verbeteringspremie nog aanvragen tot en met 31 mei
2019.
De aanpassingspremie voor werken in een woning
voor de 65-plusser blijft wel afzonderlijk bestaan.
Nieuwe renovatiepremie
Sinds 1 februari kan u de nieuwe renovatiepremie
aanvragen. Deze bundelt dus de oude renovatiepremie en de vroegere verbeteringspremie.
Of u recht heeft op een premie, is afhankelijk van
een aantal voorwaarden in verband met uw inkomen, uw woning, uw andere eigendommen en de
facturen die u indient.
Meer info over
de vernieuwde renovatiepremie kan u vinden op:
www.wonenvlaanderen.be/premies/
de-vlaamse-renovatiepremie
of bel naar 1700
(gratis infonummer Vlaamse Overheid).
U kan ook terecht in het gemeentehuis
elke woensdagvoormiddag van 9u tot 12u
Contact:
Ann Gyselinck, 051 74 03 59, wonen@ardooie.be

www.tekenbeten.be
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SENIOREN
SENIORENADVIESRAAD (SAR)

trouwde woning en omgeving kan blijven voor
hij/zij dient over te stappen naar residentiële
ouderenzorg
• buurten blijvend helpen om ze in beweging te
brengen en houden
• een volwaardige seniorenconsulent die het
beleid mee uitwerkt en de noden helpt behartigen.

Foto SAR

In januari 2019 werd de SeniorenAdviesRaad
opnieuw samengesteld met vertegenwoordigers
uit de seniorenverenigingen, experten en professionele betrokkenen uit het werkveld voor ouderen
en onafhankelijke senioren.
Met goesting is de ploeg terug gestart voor 6 jaar
samenwerking met de gemeente en mee te bouwen aan een leeftijdsvriendelijke gemeente.
Want als we de statistieken van 2017 bekijken van
Ardooie/Koolskamp dan stellen we vast dat:
21.5 % van onze bevolking tussen 65 en 79 jaar is
7.4 % is 80 jaar of ouder.
Wij, senioren, zijn dus een grote en groeiende
groep die graag wonen in onze mooie landelijke
gemeente en waar rekening dient mee gehouden
te worden.
De SAR wil meer doen dan jaarlijks een programma
ontwikkelen voor de seniorenweek. Ze wil als vast
aanspreekpunt de vragen, problemen en suggesties van alle senioren samenbrengen en signaleren,
mee nadenken over het beleid van de gemeente,
kijken waar bijsturing nodig is, vrijwilligers engageren, de senioren in de gemeente bevragen, vorming en van informatie voorzien.
Dit betekent dat de gemeentelijke beleidsmakers
samen met de steun en adviezen van de leden van
de SAR van onze gemeente een actieve, aangename en zorgzame gemeente kunnen maken waarbij
rekening wordt gehouden met onze noden en
wensen.
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De SeniorenAdviesRaad heeft voor de komende 6
jaar enkele pijlers uitgewerkt en daarom vragen
wij van onze beleidsmakers:
• aandacht voor mobiliteit in onze gemeente
• bestrijding van de armoede en eenzaamheid
• voldoende aangepaste woningen voor senioren
• meer ondersteuning voor de thuiswonende
senior zodat hij/zij zo lang mogelijk in de ver-

Met een frisse wind in de zeilen wil de nieuw samengestelde SeniorenAdviesRaad deze belangrijke thema’s in de loop van deze legislatuur aanpakken en
rekent daarvoor op de volle medewerking van de
beleidsmakers van Ardooie/Koolskamp.
Heb je vragen, opmerkingen, suggesties of wil
je je in de toekomst graag engageren voor de
SeniorenAdviesRaad, neem dan zeker contact op
met een lid of de voorzitter Mevr. Marleen Lepla
(0492 31 29 75).
Mailen kan naar marleenlepla@hotmail.com.
Meer informatie en de verslagen van de SARvergaderingen vind je terug op de website van
Ardooie (www.ardooie.be) als je bij ‘zoeken’ verslagen SAR intikt.
Tenslotte biedt de website van de Vlaamse
Ouderenraad (www.vlaamse-ouderenraad.be) veel
informatie over het seniorenbeleid en de lokale
initiatieven.

WEEK VAN DE SENIOREN 7+11 OKTOBER
Maandag 7 oktober
vanaf 10u45 - ‘Samen Tafelen’
WZC Sint-Vincentius, cafetaria ‘De Zoete Inval’
Meer info volgt nog via uw seniorenvereniging.
14u30 - aansluitend Seniorenmatinéé
Voor wie jong van hart is! - GC ’t Hofland
• Duo Danny en Marleen
Liedjes uit de tijd van toen en van nu, op keyboard, accordeon en zang. Soms in een nieuw
jasje, veelal Nederlandstalig, maar vooral om
mee te zingen!

• Laurel en Hardy tribute
Terug in de tijd met “Laurel & Hardy”. Twee imitators die met hun act terug gaan naar de komedie waarvoor ze in de eerste plaats is bedoeld;
mensen aan het lachen brengen.

VVK: € 4 - ADD: € 6 - Toegang vanaf 13u30
Info en kaarten:
cultuur@ardooie.be - 051 74 40 40
Vrijdag 11 oktober
‘Wonen voor senioren in Ardooie-Koolskamp’
Informatiebeurs met standhouders
doorlopend van 13u30 tot 16u30
Om 15u toelichting i.v.m. ‘Levenslang wonen’
OC ‘t Zonneke Koolskamp
Organisatie:
SAR i.s.m WZC Sint-Vincentius en cultuurraad

NIEUW ERFRECHT:
WAT IS ER VERANDERD?
Er is heel wat veranderd sinds 1 september 2018.
Veel van het erfrecht dateerde nog van de tijd van
Napoleon …
De voornaamste zaken behandelen we – sterk vereenvoudigd - aan de hand van drie vragen. Voor
alle duidelijkheid: het nieuwe erfrecht heeft op
zich niets te maken met belastingen (schenkbelasting of erfbelasting).
1) Kan ik mijn kinderen onterven?
Neen, dat kon vroeger niet en dat kan nog altijd
niet. De kinderen hebben een voorbehouden erfdeel (ook “reserve” genoemd).
Hoe groot is die reserve? Vroeger hing dit af van
het aantal kinderen. De nieuwe wet heeft de
reserve van de kinderen in alle gevallen op de helft
gebracht.
De andere helft (“het beschikbaar deel”) kan u vrij
geven (via schenking of testament) aan bijv. één
van uw kinderen, aan uw echtgenoot of partner,
aan de kinderen van uw partner of zelfs aan een
derde, zoals een goed doel.
2) Ik heb twee kinderen en wil aan het ene kind
een huis geven en aan het andere een som geld;
heeft het belang wat ik geef en wanneer?

Wat u geeft, is voor het nieuwe erfrecht van geen
belang meer.
Vroeger was er een belangrijk onderscheid naargelang wat u gaf: roerend (geld, effecten, een auto)
of onroerend (een huis, grond, een appartement).
Volgens de nieuwe wet moeten alle schenkingen in
waarde worden ingebracht (dit wil zeggen: verrekend) in de erfenis; dit geldt ook indien een kind te
veel zou gekregen hebben en een deel zou moeten
teruggeven na het overlijden.
De waarde is (meestal) deze op het ogenblik van de
schenking, verhoogd met de indexatie (volgens de
index van de consumptieprijzen).
Het tijdstip waarop u iets geeft aan uw kinderen is
dus belangrijker dan vroeger.
Tip: wat betreft schenkingen die gebeurd zijn vóór
1/9/2018 kan u een verklaring tot behoud afleggen: zo worden àlle vroegere schenkingen verder
aan de oude regels onderworpen. Dit is een notariële akte, die moet verleden worden uiterlijk op
1/9/2019.
3) Kan ik met mijn kinderen een overeenkomst
sluiten over mijn nalatenschap?
Een zogezegde “erfovereenkomst” is in principe
nog altijd niet toegelaten, maar de uitzonderingen
zijn veel ruimer dan vroeger.
Zo kan u met uw kinderen overeenkomen dat kind
A minder geschonken krijgt dan kind B, omdat kind
A bijv. heeft kunnen studeren en het andere niet,
of omdat u geholpen hebt bij de renovatie van het
huis van kind A of misschien hebt u wel voor de
kleinkinderen van kind A gezorgd; als uw beide kinderen die regeling evenwichtig vinden, is het ook
juridisch in orde en wordt er bij het overlijden niet
meer op terug gekomen.
Dergelijke overeenkomsten moeten steeds door
een notaris worden opgemaakt: hij ziet er op toe
dat elk kind zijn zeg kan doen en goed geïnformeerd is, en de overeenkomst als evenwichtig
ervaart.
Besluit: Het kan geen kwaad om vroegere schenkingen, testamenten, huwelijkscontracten en successieplanningen even uit de kast te halen en te
toetsen aan het nieuwe erfrecht. Dikwijls zijn er
ook interessante mogelijkheden om fiscaal wat te
besparen: dat is altijd meegenomen!
Meer info vindt u op www.notaris.be;
voor advies op maat kan u terecht bij uw notaris.
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MIDDENSTAND

VARIA

OPROEP NIEUWE LEDEN
MIDDENSTANDSRAAD

40-JARIGEN

75-JARIGEN

Ben je geboren in 1979 en volgde je in het lager /
middelbaar school in Ardooie of woon je in Ardooie
en word je dit jaar 40?

Op zondag 27 oktober houden we een gezellig
samenzijn met partner.
Daarom nodigen we alle Ardooie- en
Koolskampenaren uit, die er geboren zijn of school
gelopen hebben.
We starten met een ontvangst op het gemeentehuis van Ardooie om 10u30 en vieren dan verder
in ‘t Katelijnenhof, Heirweg 172 te RoeselareBeveren.
Graag geven we de kans aan nieuwe bewoners van
Ardooie-Koolskamp geboren in 1944 om met ons
deze gezellige dag door te maken. Wil dan ook uw
gegevens bekendmaken aan iemand van de werkgroep.

De Middenstandsraad in
Ardooie is een gemeentelijke adviesraad en
werd een aantal jaren
geleden opgericht om de
middenstanders
van
Ardooie en Koolskamp
samen te brengen en
gezamenlijke initiatieven
te nemen naar hun klanten toe.
De raad komt zo’n 4-tal keer per jaar samen in het
gemeentehuis om de concrete initiatieven verder
uit te werken. Hiervoor werkt zij nauw samen met
het gemeentebestuur van Ardooie.
Het gemeentebestuur is opnieuw op zoek naar
middenstanders om deel uit te maken van de middenstandsraad. Er dient ook een nieuwe voorzitter,
secretaris en bestuur worden aangeduid.
Wil u als middenstander deel uitmaken van de middenstandsraad? Gelieve dan een mailtje te sturen
naar middenstand@ardooie.be, en dit vóór 31 juli
2019.
U wordt daarna uitgenodigd naar de installatievergadering die zal doorgaan in september 2019.
Isabelle Kindt:
middenstand@ardooie.be - 051 74 03 51

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

Dan hebben we iets te vertellen…
Voor iedereen die aan deze voorwaarden voldoet,
staat er een feest gepland op 5 oktober 2019.
De rest van de info zal je vinden op de uitnodiging
die we jullie graag zouden bezorgen.
Hiervoor hebben we al jullie mailadressen nodig.
Wat kan je hiervoor doen?
• Word lid van de facebookpagina:
ardooiekoolskamp1979
• Deel deze info met je vroegere klasgenoten
of leeftijdsgenoten
• Stuur je mailadres naar
ardooie-koolskamp-1979@telenet.be
Voor alle vragen kan je altijd terecht bij
Hollevoet Tine - 0476 92 19 67
Met z’n allen maken we er een feest van!

70-JARIGEN
Toen we 50 werden in 1999, 60 in 2009 en 65 in
2014 hebben we dit samen gevierd.
Wie er in het verleden bij was, kreeg in april reeds
een eerste brief met wat informatie.
Deze bijeenkomst zal doorgaan bij ’t Hoornaerts,
Kachtemsplein 13 in Kachtem op zondag 6 oktober
om 12u30.
Verdere info over de prijs en het programma zal
later volgen.
Wij hopen veel positieve reacties van jullie te
mogen ontvangen.
De werkgroep: Annie Wybo, Christel Kluvers, Noê
De Vlaeminck, Marie-Rose Sabbe, Marleen Lepla
Kon je er echter, door omstandigheden, in het verleden niet bij zijn maar wil je nu samen met ons de
70-jarigen vieren, dan vragen wij jullie om ons een
seintje te geven:
marleenlepla@hotmail.com - 0492 31 29 75
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Adressen van 75-jarigen die reeds vroeger (in 2014
en 2009) een uitnodiging mochten ontvangen zijn
bij ons bekend. Mocht je weet hebben van een
adresverandering gelieve ons dat te melden.
Info over het feest zal u worden toegestuurd.
Namens de werkgroep:
Rita Deceuninck
051 746168
Maria Vackier		
051 747658
Lena Verhelle 		
051 745043
Lionel Delarue		
051 744181
Frans Vermandere 051 745438
Theo Van Iseghem 051 744369
			theovaniseghem@skynet.be

NUTTIGE INFORMATIE
Gemeentehuis
Polenplein 15, Ardooie • 051 74 40 40
info@ardooie.be • www.ardooie.be
MA
9u-12u
13u30-17u
DI
9u-12u
WO
9u-12u
13u30-17u
DO
9u-12u
VR
9u-12u
13u30-17u
ZA
9u-12u
Gesloten:
MA 01/07 + DO 11/07 + DO 15/08
Kinderopvang ’t Filoetje
Ardooie, Kaaistraat 80 • 051 65 76 64
Koolskamp, Klaverstraat 8 • 051 74 63 38
Gesloten:
• Ardooie: MA 22/07 t.e.m. VR 02/08
+ week MA 12/08 t.e.m. VR 16/08
• Koolskamp: MA 22/07 t.e.m. VR 09/08
+ DO 15/08 + VR 16/08
Politie Wijkdienst Ardooie
Oude Lichterveldsestraat 11/A, Ardooie
051 42 84 60 • www.pzregiotielt.be
pz.regiotielt.wijk.ardooie@police.belgium.eu
MA
8u30-12u
DI
8u30-12u
WO		
13u-18u
DO
8u30-12u
VR
8u30-12u
ZA
9u00-12u
Gesloten:
DI 13/08 (BinckBank Tour)

Bibliotheek
Mgr. Roelensstraat 26, Ardooie
051 74 73 08 • ardooie@bibliotheek.be
MA		
14u-18u
WO		
14u-18u
VR		 14u-19u
ZA
10u-12u
OCMW-Sociaal Huis
Marktplein 1, Ardooie • 051 74 03 70
info.ocmw@ardooie.be
www.ardooie.be
MA t.e.m. VR 9u-12u
op afspraak
Gesloten:
MA 01/07 + DO 11/07 + DO 15/08 + VR 16/08
Recyclagepark I.V.I.O.
Biekorfstraat 8, Ardooie • www.ivio.be
MA		
14u-16u45
DI		 14u-18u45
WO		
14u-17u45
VR
9u30-17u45
ZA
9u30-15u45
Gesloten:
DI 13/08 (BinckBank Tour)
Sportdienst
Melkerijstraat 2/A, Ardooie
051 57 50 20 • sportdienst@ardooie.be
MA t.e.m. VR 8u-12u
13u30-16u30
Gesloten:
MA 15/07 t.e.m. ZO 04/08
19

*terugkerende activiteit

JULI

AUGUSTUS

WO 03 + 10 + 17 + 24 + 31/07
20u-21u

DO 01/08 • 17u-20u

Fietsen - Rustig tempo
o.l.v. Monique Dejonckheere*
Marktplein (bij de fontein)
Femma Ardooie

Bloedgifte

OC ‘t Zonneke		
Contactgroep Help ons Helpen
Rode Kruis

WO 07 + 14 + 21 + 28/08
20u-21u

Fietsen - Rustig tempo
o.l.v. Monique Dejonckheere*
Marktplein (bij de fontein)
Femma Ardooie
€ 1 - lid € 0,50

*terugkerende activiteit

DO 15/08 • 14u

MA 26/08 • 18u-20u

GC ‘t Hofland		
Burgemeester Karlos Callens
en Groep 82

Gemeentelijke Basisschool
De Zonnebloem, Hemelstraat 14

Seniorenfeest		

gratis toegang

€ 1 - lid € 0,50			

Info-avond nieuwe kleuters
Gbs De Horizon Koolskamp
Ardooisestraat 1/A

Ondernemingscafé		

DI 16/07 • 19u30

Gezinsfietstocht

Parking Albertzaal		
Gezinsbond Ardooie

€ 2 - lid gratis
desmet.bauwens@telenet.be
0479 44 02 02

www.vbdehorizon.be

VR 02/08 • vanaf 17u30

Tassche Kermis
Jogging van de Tassche
34ste editie
Afstanden 200 m tot 1200 m
18u15: 5000 m
19u15: 10 km
OC De Tassche		
Feestcomité De Tassche

Inschrijven verplicht vanaf 16u45

ZA 20/07 • vanaf 15u

De Waterbek

Bert & de Bomma’s
Chackie Jam - Gers Pardoel
Les Truttes - Dennis Cartier

vvk € 10 - add € 12 - kind -11j gratis
cultuur@ardooie.be		
www.dewaterbek.be

ZA 27/07 • 17u

gratis toegang
www.tabakommegang.be
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Jeugdhuis de Komeet		
Gezinsbond Ardooie

Wezefeesten - 56ste editie
Wijk De Weze
Wezestraat 47 - Feesttent
Weze-comité		

davy.callewaert84@gmail.com
de.wezerun@gmail.com
Volledig programma:
www.wezefeesten.be

Tienerfuif onder toezicht
Tiener van 12-16j
gratis inkom		
0476 87 87 51

ZO 18/08

Peloeze Fjèste - 10de editie
Familiefestival
met kinderanimatie

11u00: Het groot kindertalent
van Ardooie
12u30: Bearfeet
15u00: Patt Mayeu
17u00: Request
19u30: The Basscats
Volkspark (nieuwe locatie!)

17u30: Heilige mis met
daarna autozegening
19u30: Eetfestijn met
muzikale omlijsting
OC De Tassche		
Feestcomité De Tassche

gratis toegang

DI 13/08

BinckBank Tour
Aankomst etappe - internationale wielerwedstrijd

www.tabakommegang.be

14u30: KetnetBand
16u15: David Vandyck
17u15: Swoop
18u10: Willy Sommers
Bloemgatstraat
Feestcomité ‘t Veld

Tienerparty in de Komeet

VR 09 + ZA 10 + ZO 11/08

Tassche Kermis

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

Tabakommegang
Vedettenparade - 25ste editie

VR 30/08 • 18u-21u

ZA 03/08

Tabakommegang
Kermisvinkenzetting

ZO 28/07 • vanaf 14u30

jan.dedecker@gbsardooie.be
051 74 49 16
www.gbsardooie.be

WO 28/08 • 19u

VR 05/07 • 17u-21u

Aubepine, Legestraat 11
Unizo Ardooie-Koolskamp
Middenstandsraad

Opendeurdag
voor nieuwe leerlingen

Stationsstraat		
ZO 04/08 • 14u

Plantaardigheden
Natuurwandeling
met gids Willy Herreman
Parking Provinciedomein
‘t Veld
Stad-Land-schap
‘t West-Vlaamse hart
westvlaamsehart@westvlaanderen.be
051 27 55 50

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

DI 13/08 • 19u30

Gezinsfietstocht		
Parking Albertzaal		
Gezinsbond Ardooie

€ 2 - lid gratis
desmet.bauwens@telenet.be
0479 44 02 02

DI 20 + 27/08 • 18u30-21u45

i-FiT gratis proeflessen:
Pilates - Fatburning
Evenementenhal De Ark
Start sportseizoen: 3/09
info@ifitsports.be
0471 64 35 07
www.ifitsports.be

DO 22 + 29/08 • 17u30-20u

Bloedgifte

ZA 31/08 • 10u-11u

Knuffelturnen*
‘t Sprinkhaantje

Start lessenreeks (10 lessen)
peuter-kleuter 18ma - 2,5j
Sporthal De Ark		
Gezinsbond Ardooie
€ 3/les - € 30/lessenreeks
lid gratis
veerle.goethals@telenet.be
051 69 38 59
www.gezinsbondardooie.be

ZA 31/08 • 10u-11u30

Speelvoormiddag
nieuwe peuters en kleuters
vanaf geboortejaar 2016
Gbs De Horizon Koolskamp
Ardooisestraat 1/A

SEPTEMBER
MA 02/09 • 20u

Volksdansen

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1

DI 03/09 • Start 6u30-15u

Ardooise Weekdagtocht
Nazomerse wandeltocht

OC De Tassche		
Spartasstappers Ardooie vzw
€ 1,50 - lid € 1,10
carine.galle1@telenet.be
0473 46 01 81
www.spartastappers.be

DO 05/09 • 18u-21u

Info-avond		

Gemeentelijke Basisschool
De Zonnebloem, Hemelstraat 14
jan.dedecker@gbsardooie.be
051 74 49 16
www.gbsardooie.be

VR 06/09 • 20u

Dorpsquiz ‘Dorpsfeesten
Koolskamp’ - 1ste editie

OC ‘t Zonneke		
Comité Dorpsfeesten Koolskamp
Vooraf inschrijven
€ 20 / tafel / 3 personen
contact@dorpsfeesten.be
0477 91 89 30
www.dorpsfeesten.be

ZA 07/09 • 19u-23u

A moment to Relax
Voor en samen
met ondernemers

Evenementenhal De Ark
Unizo Ardooie-Koolskamp

www.vbdehorizon.be
€ 50
					
unizo@ardonet.be
				
					

GC ‘t Hofland		
Contactgroep Help ons Helpen
Rode Kruis
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*terugkerende activiteit

ZA 07/09 • 19u30

Mosselsouper
‘Dorpsfeesten Koolskamp’

OC ‘t Zonneke
Comité Dorpsfeesten Koolskamp
Vooraf inschrijven
contact@dorpsfeesten.be
0477 91 89 30
www.dorpsfeesten.be

Zondag 8 september

p
Ardooisestraat Koolskam

KOOLS
Vanaf 6u doorlopend tot 17u
KA M P
Genummerde standen aan 5 EURO / per 5 lopende meter

Reglement:
1) Vooraf ingeschreven standhouders hebben voorrang en een gegarandeerde plaats.
2) Standen niet ingenomen voor 8u worden doorgegeven.
3) Snoep-, drankkramen en nieuw materiaal zijn niet toegelaten.
4) Afval dient te worden meegenomen. OP SLUIKSTORTEN STAAT STRAF.
5) Om veiligheidsredenen mag de stand niet worden verlaten voor 16u, tenzij met
toestemming van de verantwoordelijke.

ZO 08/09 • 6u-17u

Rommelmarkt - 24ste editie

Ardooisestraat
Comité
Dorpsfeesten
Inschrijven
bij voorkeur
online op bovenstaande website of door middel van
onderstaand inschrijvingsformulier en een storting op BE67 7555 6922 8587
Koolskamp
met
vermelding “Rommelmarkt 2019”.

Alle info (volledig reglement),en online inschrijven: WWW.DORPSFEESTEN.BE

Uw inschrijving is pas geldig na bevestiging vanuit de organisatie, schriftelijk of via e-mail.

Stand: vooraf inschrijven
Info: Jan D’haene: Mgr. Roelensstraat 18 - 8850 Ardooie, 0477/918.930
E-mail: rommelmarkt@dorpsfeesten.be
rommelmarkt@dorpsfeesten.be
Inschrijvingsstrook:
0477
91 89 30
Naam: ____________________________________ Voornaam: _______________________________
Adres: ______________________________________________________________________________
www.dorpsfeesten.be
GSM: __________________________________
Schrijft in voor de rommelmarkt en stort _______ EUR voor _______ lopende meter

MA 09/09 • 14u

ZA 21/09 • 15u

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Samana Ardooie

school IHK, Wezestraat 1
KWB Ardooie		

Blijf in beweging

Koken met topbieren

Infonamiddag i.s.m. De Loods
€ 4 - lid € 2		
0486 91 40 98

MA 09/09 • 14u15

Voordracht
‘Kastelen in de Brugse Rand:
het grafelijk slot van Male’
door Johan Duyck
GC ‘t Hofland		
Vief Ardooie-Koolskamp
info.ardooie@vief.be

DI 10/09 • 14u30

voordracht ‘Het assisenhof,
theater van gerechtigheid’
door Jacques Lesage
GC ‘t Hofland
Vlaamse actieve senioren
Ardooie - Koolskamp
€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com
0477 63 90 84

DI 10/09 • 20u15

Proefrepetitie
Koninklijk Piuskoor		

luc_allaert@telenet.be

ZO 15/09 • 10u-18u

Een kijkje achter de schermen
van de hedendaagse
land- en tuinbouw
Plantenkwekerij Plantor
Kortekeerstraat 25
Boerenbond i.s.m. Landelijke
Gilde en KVLV Koolskamp
gratis toegang
lgkoolskamp@gmail.com
0479 38 01 09 - 0497 59 80 61

DO 19/09

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

14u00: Fabriekstraat 6
19u30: St. Maartensveldstraat 2
Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1

Ontbijt onder de kerktoren
8u30: Eucharistieviering
OC De Tassche
9u30: Ontbijtbuffet
Kerkplein De Tassche
Pastorale Eenheid
Sint-Germanus i.s.m.
Landelijke Gilden - KVLV

t.v.v. De Loods (inloophuis
Ardooie) en Victor vzw
(thuisbegeleidingsdienst autisme)
€ 8 - kind -12 j € 5 - per gezin:
(2 volw. + kinderen -12 j) € 22
0468 24 51 24
22

VR 13/09 • 19u

Infoavond
‘Wegwijs voor mantelzorgers’
OC De Tassche		
VIVA-SVV Ardooie		
051 20 04 26

VR 13/09 • 20u30

VR 20/09 • 13u

Cultuurkapel De Schaduw

Feest- en Sportcomité
Koolskamp

Theatershow
Steven Van Herreweghe met
‘De Droom van Philo’ (try-out)
vvk € 12 - add € 14
www.deschaduw.be/programma/
steven-van-herreweghe

104de Kampioenschap van
Vlaanderen
Wielerwedstrijd UCI 1.1
gratis toegang			
www.kampioenschapvanvlaanderen.be

JOUW ACTIVITEIT
IN DEZE KALENDER?

OC De Tassche		
Wandelclub Voetje Voor Voetje

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…

Rhodesgoedtocht
Natuurwandeling

€ 1,50 - lid € 1,10
jpmeyfroodt@hotmail.com
0474 45 75 85

Kleuterturnen*
‘t Sprinkhaantje
ZA 21/09 • 14u-17u

Bushcraft
Tiener-jeugd vanaf 10j
Volkspark
Gezinsbond Ardooie

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

ZA 21/09 • 20u30

Zaalshow Steven Mahieu met
‘Full contact tour’ (try-out)

09u-10u: 3e kleuterklas
10u-11u: 1e & 2e kleuterklas
Sporthal De Ark		
Gezinsbond Ardooie
Start lessenreeks (25 lessen)
eerste les gratis
schoolgaande peuter-kleuter
geboren in 2017 en vorige
€ 100 - lid € 70
veerle.goethals@telenet;be
051 69 38 59

ZA 28/09 • 11u-12u

Cultuurkapel De Schaduw

Balsporten*

WO 25/09 • 19u30

Start lessenreeks (25 lessen)
eerste les gratis
kind lager onderwijs
€ 100 - lid € 70
veerle.goethals@telenet;be
051 69 38 59

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie

ZO 29/09 • 13u-16u

vvk € 12 - add € 14
www.deschaduw.be/programma/
steven-mahieu

Onderleggers in giethars
Met eigen foto’s onderleggers
voor glazen maken.

051 74 64 85 - 0470 03 46 49
www.koninklijkpiuskoor.jouwweb.
be

ZA 28/09 • start 6u30-15u

ZA 28/09

Dag van de Landbouw

GC ‘t Hofland

ZO 08/09

*terugkerende activiteit

Sporthal De Ark		
Gezinsbond Ardooie

€ 15 - lid € 10 		
0479 60 40 67

Tweedehandsbeurs babyen kinderkleding tot 16j, …

VR 27/09
Vrije start 19u30-20u30

gratis toegang			

‘t Veld by night: geanimeerde
natuurwandeling 3 km

Cafetaria De Keunepupe
Provinciedomein ‘t Veld
Natuurpunt De Torenvalk - StadLand-schap ‘t West-Vlaamse
hart i.s.m. Milieuraad Amar

Vooraf verplicht Inschrijven - € 2
wouter.declerck@detorenvalk.be
0476 97 22 06
www.natuurpunt.be/agenda/t-veldnight

GC ‘t Hofland		
Gezinsbond Ardooie

Invoeren is vrij eenvoudig. Als je
het een paar keer gedaan hebt,
weet je snel hoe het werkt:
1 surf naar www.uitdatabank.be
2 maak een account aan
3 log in met je e-mailadres en je
paswoord
Voor publicatie in
de UIT-kalender
(oktober/november/december)
van het gemeentelijk Infoblad,
moeten alle activiteiten voor
1 september ingegeven zijn.
Bij elke activiteit of evenement
moet de locatie, datum, aanvangsuur, toegangsprijs en de
inrichtende vereniging vermeld
worden. Bijpassende foto uploaden kan ook en wordt dan eventueel ingevoegd in het Infoblad.
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
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• Artikels: infoblad@ardooie.be
• Activiteiten in de UIT-KALENDER: www.uitdatabank.be

INFO: dienst cultuur - cultuur@ardooie.be - 051 74 40 40 - www.ardooie.be
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