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Beste wensen
voor 2020
> Verhuis administratieve diensten OCMW/wijkdienst politie
> Vakantieplanner: inschrijven jeugdkampen vanaf 1 februari
> Nieuw: seniorenconsulent
>

BURGERZAKEN
NIEUWJAARSWENSEN BURGEMEESTER

HUWELIJKSJUBILARISSEN
Jubilarissen die het wensen, kunnen ontvangen worden op het gemeentehuis of
het bezoek krijgen van het schepencollege op een plaats naar keuze.
Gelieve hiervoor uw verzoek te richten tot schepen Kathleen Verhelle.

Beste inwoners
Ja het lijkt of het nog gisteren was… einde 2018, begin 2019 en toch is er al een volledig jaar
voorbij waarin zoveel leuke en minder leuke dingen zijn gebeurd.

In verband met de nieuwe wet op de privacy worden enkel de jubilarissen
die schriftelijke toestemming gaven, vermeld in deze kalender.

We hadden al eerst en vooral een vroege warme lente om dan van een zeer hete zomer te
mogen genieten.
Al onze grote festiviteiten kenden goed weer en trokken op die manier ook veel volk naar
onze gemeente.
Spijtig genoeg verloren wij ook weer in 2019 veel mensen die ons nauw aan het hart lagen;
sommigen veel te jong en nog onmisbaar in onze familie of vriendenkring.
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50 JAAR GEHUWD - 1970

16/04 Latrez Eric en Warnez Rosa

06/02 Verstraete Marcel en Christiaens Christa

10/06 Houtteman Cyriel en Seys Simonne

03/04 Sabbe Rafael en Blanchaert Erna

29/09 Dewulf Robert en Depypere Godelieve

09/04 Provoost Jean en Watteny Griet

01/10 Vandeginste Albert en Van de Voorde Cecile

10/04 Pardoel Pierre en Vermeulen Arlette

05/10 Vanneste Julien en Kindt Maria

16/04 Deforce Luc en Van Eeckhout Marie-Joseph

Voor 2020 kan ik alleen maar hopen dat het een jaar wordt
met vele mooie dagen met vooral vele toffe ontmoetingen
met vrienden en familie waar volgende tien uitspraken
dikwijls mogen voorkomen:

13/10 De Deijne Noël en Deklerck Mariette

17/04 Van de Voorde Noël en Deneweth Annie

23/11 Govaere Hubert en Boudewijn Nelly

25/04 Valcke Daniel en Vilez Annie

Ik verlang u terug te zien.
Samen zijn dat is plezant.
Amuseert u.
Kop op en doorbijten.
Oud worden is ook genieten.
Warme wensen in koude dagen.
’t Leven is bergen beklimmen en
in het dal van ’t water genieten.
Zwem als een vis in ’t water,
blij met wat je zijt.
Wees een beetje zon
als er wolken zijn.
Ik wens jullie allemaal
een zalig en gelukkig nieuwjaar.

05/05 Montaigne Dirk en Vanslembrouck Rita
09/05 Maertens Frans en Lepla Anne-Marie
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04/06 Callewaert Hendrik en Bouckaert Mariette

19/02 Wittouck Arthur en Van Acker Nicole

12/06 Leenknecht Dirk en Wybo Annie

01/03 Declerck Georges en Gotelaere Leona

27/06 Vermandel Rudi en Vandeghinste Christiana

16/04 Pattyn Joseph en Devroe Raphaela

03/07 Hostens Noël en Desutter Rita

10/05 Deslypere Emeric en Wattenij Dijmphna

03/07 Vandecappelle Alfred en Desutter Maria

20/05 Baert Daniel en Werniers Flora

08/07 Hanssens Jozef en Carpentier Genoveva

17/06 Naessens Lucien en Brulez Magda

10/07 Volckaert Luc en Duyck Annie

24/06 Vanpoucke Jozef en Vanderper Paula

10/07 Himpe Rafael en De Bels Noëlla

24/06 Valcke Roger en Mareel Rosa

10/07 Devos Jos en Brulez Betty

26/08 Bruyneel Roger en Watteny Simone

14/07 Verstaen Willy en Driessens Bety

30/09 Defour Frans en Dumoulin Ivonna

17/07 Depypere Johan en Vandecasteele Jeannette

21/10 Crombez André en Gruyaert Ghislaine

24/07 Kluvers Hendrik en Vandewaetere Annie

04/11 Dewitte Lucien en Degroote Esther

08/08 Uyttenhove Cyriel en Flamez Maria

18/11 Marreel Palmer en Verbrugghe Cecilia

19/08 Fernandez-Soliño Francisco en Werbrouck Marleen
05/09 De Clerck Rik en Sabbe Marie-Rose
05/09 Vandenbussche Luc en Dendauw Karine
11/09 Marchand Guido en Haesaert Godelieva
18/09 Willaert Antoine en Vanhaecke Christa
24/09 Ooghe Rik en Cool Christine

Uw burgemeester
Karlos Callens
2

16/10 Brulez Erik en Vandenberghe Lena
23/10 Masschelein Willy en Callens Magda
05/12 Minne Jean en Lamote Godelieve
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MEERJARENPLAN 2020-2025
GEMEENTE & OCMW
• Geplande investeringen: ± 16 miljoen euro
• Geen nieuwe leningen. De schuldenlast van
vorige leningen bedraagt € 1.148.000 en zal in
2026 volledig afbetaald zijn.
• Geen verhoging belastingen.
Opcentiemen onroerende voorheffing (598):
geraamde inkomsten voor 2020
= € 2.590.966,94
Opcentiemen personenbelasting (6%): geraamde inkomsten voor 2020 = € 2.023.298,98

• Renovatie bibliotheek
Reeds in 2013 is een toelage aangevraagd voor
de subsidiëring van de bibliotheek, die een
beschermd monument is. De toekenning van de
toelagen duurt echter zeer lang en tot op heden
is nog geen zicht wanneer de gemeente een
toelage zal ontvangen. Inmiddels verslechtert
de toestand van het gebouw. Daarom is beslist
om de werken toch te starten en hiervoor een
bedrag van € 300.000 te voorzien.

VERHUIS ADMINISTRATIEVE DIENSTEN OCMW/WIJKDIENST POLITIE
Zoals misschien sommige inwoners reeds hebben opgemerkt, zijn er uitbreidingswerken geweest aan het
gemeentehuis. De wijkdienst politie is inmiddels verhuisd naar het nieuw gedeelte. De toegang is via de parking van ’t Hofland. De sociale dienst van het OCMW (maatschappelijk werkers, poetsdienst, maaltijdenbedeling) zal zijn intrek nemen in het gemeentehuis in februari 2020. Het OCMW is te bereiken via de parking
van ’t Hofland in de Oude Lichterveldsestaat (vroegere ingang van wijkdienst politie).

Enkele van de geplande werken:
• Site Klaverstraat Koolskamp
Op de site Klaverstraat te Koolskamp komt
een nieuwbouw die zowel de kinderopvang,
de muziekvereniging, de judoclub en het SintMaartenshuis zal huisvesten
(budget € 1.500.000)

• Site Prinsendreef Ardooie
Dit project omvat de bouw van een (of meerdere) gebouw(en) waarin diverse functies
(muziekacademie, kinderopvang, jeugdcafé,…)
worden voorzien en een herinrichting van de
Prinsendreef (budget € 2.000.000)

• Gescheiden rioleringsstelsel
Moskostraat (bouwheer Aquafin): € 250.000
Beverensestraat/Sprietstraat: € 1.000.000
Watervalstraat: € 1.200.000
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• Wegen, voetpaden, verkeersveiligheid
De gemeente blijft zich inzetten om de gemeentelijke wegen degelijk te onderhouden. Hiervoor
wordt in 2020 € 1.500.000 en dan tweejaarlijks
€ 500.000 voorzien.
Ook wordt tweejaarlijks een dossier opgestart
voor het herstel van de voetpaden (€ 100.000).
Verkeersveiligheid aan de schoolomgeving is
cruciaal. Daarom focust de gemeente op het
verkeersveilig maken van schoolomgevingen.
Voor alle Ardooise schoolomgevingen wordt
in 2020 een krediet voorzien van € 120.000.
Tevens wordt het veilig fietsen beklemtoond.
Hierbij worden fietspaden geaccentueerd met
rode kleur en worden fietssuggestiestroken aangelegd in de Stationsstraat en de Wezestraat.
De fietspaden in de Beverensestraat worden
aangepakt in 2023. En in 2025 worden de fietspaden in de Zwevezeelsestraat vernieuwd.
• Geleidelijke vervanging seniorenwoningen
door sociale woningen Walstraat.
Ingevolge de uitvoering van het actieprogramma Wonen worden enkele sociale woningen
gerealiseerd in de Walstraat. De huidige seniorenwoningen zijn sterk verouderd en voldoen
niet meer aan het huidig wooncomfort.
Het volledige meerjarenplan 2020-2025 is
terug te vinden op de website van de gemeente.

OCMW en gemeentehuis hetzelfde algemeen nummer: 051 74 40 40
Hieronder vindt u voor alle duidelijkheid nogmaals de openingsuren van de verschillende diensten.
OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Polenplein 15, Ardooie
tel 051 74 40 40
• Maandag
9u00-12u00
13u30-17u00
• Dinsdag
9u00-12u00
• Woensdag
9u00-12u00
13u30-17u00
• Donderdag 9u00-12u00
• Vrijdag
9u00-12u00
13u30-17u00
• Zaterdag
9u00-12u00

OPENINGSUREN WIJKDIENST POLITIE
Oude Lichterveldsestraat 11A, Ardooie
tel 051 42 84 60
• Maandag
13u00-18u00
• Dinsdag
08u30-12u00
• Woensdag
13u00-18u00
• Donderdag 08u30-12u00
• Vrijdag
08u30-12u00
• Zaterdag
09u00-12u00

OPENINGSUREN OCMW
INGANG: Oude Lichterveldsestraat, Ardooie
NIEUW: tel 051 74 40 40 !
• Maandag
9u00-12u00
• Dinsdag
9u00-12u00
• Woensdag
9u00-12u00
• Donderdag 9u00-12u00
• Vrijdag
9u00-12u00

Door de interne verschuiving, wijzigen ook de
OPENINGSUREN VAN DE
CULTUUR- EN JEUGDDIENST
		
voormiddag
namiddag
• Maandag
GC ‘t Hofland gemeentehuis
• Dinsdag
GC ‘t Hofland
• Woensdag
GC ‘t Hofland gemeentehuis
• Donderdag GC ‘t Hofland
• Vrijdag
GC ‘t Hofland gemeentehuis
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CULTUUR
NIEUWE PERSONEELSLEDEN IN 2019
Poetsdienst OCMW

NIEUWJAARSRECEPTIE
GEMEENTEBESTUUR

Aline Callebert

Tamara Noppe

Jennifer Rodrigues
• Aanspreekpunt
sociale dienstverlening
en schuldhulpverlening
• Dienstverlening aan
asielzoekers of niet-Belgen

Op zondag 5 januari 2020 biedt het gemeentebestuur alle inwoners de kans om te klinken op
het nieuwe jaar. Spreek af met vrienden, familie
of buren en kom samen met ons het nieuwe jaar
feestelijk inzetten.
U bent tussen 10u30 en 12u30 uitgenodigd om te
genieten van een glaasje en een gezellige babbel.
Voor de kleinsten voorzien we animatie. Per gezin
voorzien we een attentie! Vergeet hiervoor de
bon niet uit te knippen op de achterkant van dit
Infoblad.

Tine De Brabander
• Algemene sociale
dienstverlening en
schuldhulpverlening

De receptie gaat door op de parking van
GC ’t Hofland. Bij slecht weer gaat de receptie
door in de zaal van ‘t Hofland.
De wekelijkse markt gaat zoals gewoonlijk
door op het Polenplein.

10 JAAR BELLEMAN

Proficiat Donald!

Wachtbordje
Nieuwpoorts visserspotje

LAPPIE LAPSTOK IN DE ARDOOISE BIB!

Parelhoenfilet
met fijne champagnesaus

Verteltheater met de voorstelling
“De slissende sleutel”

Dessert
koffie
----------------------------------------------------------Tijdens een moorTdinee wordt een heerlijk
5-gangenmenu en een moord ontrafelen
op gastronomische wijze gecombineerd.
Tickets en reservatie: € 59 per persoon
via cultuur@ardooie.be.
Per gang is er 1 consumptie inbegrepen in de
prijs, water à volonté. Tafels worden bij voorkeur
geschikt per 8 personen. Reservaties zijn beperkt.
Gelieve bij reservatie te melden
indien u een vegetarisch menu verkiest.

NOTEER ALVAST DEZE DATA!

Laureaten 2019 - FOTO: Luc Lambert
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Stel u voor: U wordt uitgenodigd voor een etentje.
U geniet van een geraffineerde keuken, u wordt
vergezeld door het beste gezelschap en de omkadering is ronduit prachtig. Tot de gemoederen een
hoogtepunt bereiken, en een moord uw maaltijd
doorklieft. Vijf verdachten. Vijf motieven. En een
vat vol intriges. Wat zeker is: de dader bevindt
zich onder de gasten. U wordt meegesleept in een
diepgaand onderzoek naar deze tragische misdaad.
Wie heeft het gedaan?
Waarom? Hoe?
MENU

ZONDAG 5 JANUARI
GC ’T HOFLAND
Maatschappelijk assistenten OCMW

MOORTDINEE - GC ’T HOFLAND
ZATERDAG 15 FEBRUARI - 19U30

• Vrijdag 17 juli 2020:
De Waterbek
• Vrijdag 30 oktober 2020, GC ’t Hofland:
Het Prethuis met ‘Weekendje Bouillon’
• Zaterdag 26 december 2020 (2e kerstdag):
Theaterwandeling in ’t Veldbos
• Vrijdag 12 februari 2021, GC ’t Hofland:
Michel Wuyts en Geert Vandenbon met
‘Dag en nacht Koers’
cultuur@ardooie.be

Als je veters strikken moeilijk
vindt, dan ga je toch niet op
je blote voeten lopen? Nou,
Sammie wel! Die gaat problemen altijd uit de weg. Maar
dat kan niet meer als hij de
zakdoek van Pien vindt.
De tovenaar Tatoe is namelijk
op zoek naar zakdoeken van
nette dames. Daar zit iets in, wat hij nodig heeft
voor zijn toverdrank. Hoe krijgt Sammie nu de zakdoek ongezien terug bij Pien? Hij stopt de zakdoek
in een doosje en verbergt de sleutel.
De kinderen vertellen natuurlijk niet aan de tovenaar waar deze verstopt ligt! Dan geeft de tovenaar de sleutel een stem. Alleen blijkt het geen
gewone sleutel te zijn, maar een slissende sleutel...
die enkel de waarheid kan vertellen.
Maar aan welke kant staat de sleutel eigenlijk? En
kunnen de kinderen Sammie helpen zijn angsten te
overwinnen?
•
•
•
•
•

Waar: leeszaal van de bibliotheek
Wanneer: woensdag 18 maart, 14u en 15u30
Wie: kinderen van 3 tot 9 jaar
Duur: ± 40 minuten
Hoe inschrijven: deelname is gratis maar er
dient wel vooraf ingeschreven te worden. Dit
kan in de bibliotheek te Ardooie of telefonisch
(051 74 73 08) vanaf woensdag 12 februari om
14u.
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MIDDENSTAND
HEEMKUNDIGE KRING - JAARBOEK 2019

HERBRUIKBARE BEKERS

De Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp
stelt haar vijftiende jaarboek (Jaarboek 2019)
voor met de volgende artikels:

De Vlaamse Regering zet een nieuwe stap in het
duurzaam maken van evenementen.
Vanaf 1 januari 2020 is het serveren van drank in
recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat minstens 90% van de eenmalige
verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor
recyclage.
Deze wetgeving geldt voor alle evenementen, van
schoolfeesten tot grote festivals.
Meer informatie over de wetgeving vindt u op
www.groenevent.be.
Ben je op zoek naar een manier om je evenement afvalarm en milieuvriendelijk te maken?
IVIO en de Kringwinkel bieden een oplossing!

• De Ardooise Boerengilde bij haar jubileum
(1894-2019) (Louis Goethals - Lucien Van Acker)
• De voorgeschiedenis van onze koninklijke
muziekmaatschappij Sint-Cecilia Ardooie (Lucien
Van Acker)
• Oude straatnamen en plaatsnamen van Ardooie
- deel 2 (Gabriël Houthoofd)
• De brandweer van Ardooie viert zijn 150-jarig
bestaan (Lucien Van Acker)
• Achterhuisjes en trappenhuisjes in Koolskamp
(Jan David)
• Heraldiek uit Ardooie en Koolskamp (Lucien Van
Acker)
• Het kasteeldomein de Jonghe d’Ardoye (André
D’Halluin)
• Kasteel en ’t veld: bewoners en bezoekers …
(André D’Halluin)
• Het haltestation Kortekeer (Hendrik Viaene):
Het jaarboek is te koop
aan € 12 in het gemeentehuis, dienst Bevolking.
U kunt dit bedrag ook
storten op rekeningnr.
BE55 7380 1497 9044
van de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp,
met vermelding “Jaarboek 2019”.
Het jaarboek wordt u dan toegestuurd.
Interesse voor oude foto’s
over Ardooie-Koolskamp? Surf naar
de website van de Heemkundige Kring:
www.heemkringarko.be/beeldenbank
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MAAK GEBRUIK VAN DE GRATIS ONTLENING
VAN HERBRUIKBARE BEKERS
Ze zijn gemaakt uit polycarbonaat, glashelder,
stevig en met een inhoud van 25 cl.
Info en aanvraagformulier:
www.ivio.be

TOONMOMENT ARDOOIE 2020
WOENSDAG 12 FEBRUARI
G.C. ’T HOFLAND ARDOOIE - 18U
Op woensdag 12 februari treden de leerlingen van
Art’Iz Ardooie, de kunstacademie, terug aan op
hun jaarlijks toonmoment.
Onder de mysterieuze slagzin “De Kip of het Ei!”
brengen de klassen muziek en woord het beste
van zichzelf met korte optredens bestaande uit
sketches, verhaaltjes, soloconcertjes, groepsmusiceren…
Je kan er vrij flaneren tussen de diverse ruimtes en
ook de allerjongsten uit de muziekinitiatie zijn er te
bewonderen.

Voor de 2de keer richt de Middenstandsraad de Lentebeurs in,
die zal doorgaan in evenementenhal De Ark.
Zaterdag 7 maart: 14u-20u • Zondag 8 maart: 10u-17u
Een 30-tal lokale handelaars zullen er hun producten en diensten demonstreren,
o.a. mode, dierenzorg, kledij, verzorging, fietsen, elektro, eten en drank,…
De toegang is gratis • Voor de kinderen is er een springkasteel.

CADEAUTIP
CADEAUBONNEN GEMEENTE
Een cadeautip nodig
voor de feestdagen?

De ‘place to be’ om te genieten van
het jonge talent van Ardooie-Koolskamp.
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De cadeaubonnen hebben
een waarde van € 10, € 25 of € 50.
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SPORT
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JEUGD
DE SPORTDIENST ORGANISEERT VANAF JANUARI
2 ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN

Keep-Fit beweegmoment voor senioren
Op wekelijkse basis een uurtje proeven van allerlei
sporten, op maat gebracht voor senioren. Iedere
week staat in het teken van een andere bewegingsactiviteit (gymnastiek, balvaardigheid,…) waarbij
lenigheid en spierstevigheid centraal staan. De
lessen worden zo toegankelijk mogelijk gehouden,
zodat elke deelnemer kan sporten naar eigen kunnen.
• Wekelijks: elke dinsdag
van 10u tot 11u
• Start: dinsdag 7 januari,
einde lessenreeks
eind mei.
Niet tijdens de
schoolvakanties.
• Locatie: sporthal de Ark
• Deelnameprijs: € 1
Vooraf inschrijven
niet verplicht.
Gewoon afkomen
is de boodschap!

Spinning voor senioren
Iedere week kun je je een uurtje in het zweet
werken op onze indoor spinning fietsen. Wat is
Spinning?
Spinning is zittend of staand fietsen op een speciale hometrainer, dit op de deuntjes van enkele
klassiekers of hedendaagse muziek.
Spinning is een heel uitdagende sport, waarbij
gevarieerd wordt in snelheid, kracht en souplesse.
Iedereen stelt zelf z’n weerstand in, zodat ook hier
iedereen kan oefenen op eigen niveau.

Gezien het beperkt aantal fietsen,
is vooraf inschrijven verplicht:
sportdienst@ardooie.be
051 57 50 20
Sporthal De Ark, Melkerijstraat 2a, Ardooie

GEMEENTELIJKE SPORTACTIVITEITEN

Trefbal • 2de graad lager onderwijs
woensdag 18 maart • start 13u30
Inschrijven via de sportleerkracht van school
10

Heb je verantwoordelijkheidsgevoel en creatieve ideeën?
Ben je graag met kinderen bezig? Ben je deze zomer 16 jaar?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
‘Wij’ zijn de speelpleinwerking ’t Ravotterke
en wij 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.
Zin om het eens uit te proberen?
Aarzel dan niet en neem contact
op voor een verkennend gesprek
via jeugddienst@ardooie.be
of 051 74 40 40 !

• Wekelijks: elke donderdag van 10u tot 11u
• Start: donderdag 9 januari, einde lessenreeks
eind mei. Niet tijdens de schoolvakanties.
• Locatie: spinningzaal/bolletra de Ark
• Deelnameprijs: € 3/sessie

Voor beide seniorenactiviteiten werken we met een Senioren-Sportpas. Hoe werkt dit? Voor je wilt komen
sporten, dien je een sportpas aan te schaffen. Deze kun je bekomen op de sportdienst voor de prijs van
€ 12. Op deze pas staan vakjes genoteerd van € 1. Kom je naar de spinning, dan worden 3 vakjes op je pas
geschrapt, na de Keep Fit les 1 vakje. Met 1 pas kun je dus 3 keer komen spinnen of 12 sessies Keep Fit
volgen, maar je kunt de kaart dus ook combineren voor beide activiteiten.

Smash-volleybal • 2de-3de graad lager onderwijs
woensdag 29 januari • start 13u30
Dit betreft een initiatie in een leuke variant van
het gewone volleybalspel. De kinderen krijgen een
korte inleiding en spelen daarna enkele wedstrijdjes, maar de nadruk ligt voornamelijk in het onder
de knie krijgen van de speltechnische vaardigheden. Een organisatie van MOEV (het vroegere SVS)
i.s.m. volleybalclubs BEVO en Knack Roeselare.

SPEELPLEINWERKING ’T RAVOTTERKE OP ZOEK NAAR MONITOREN

Spinning
• wanneer:
elke maandag, woensdag
en donderdag:
19u-20u en 20u15-21u15
• locatie:
spinningzaal/bolletra de Ark
Prijs: € 6,50 per sessie
(te betalen achteraf via factuur)
Vooraf inschrijven is verplicht:
www.ardooie.be/inschrijvingen
Sporthal de Ark: Melkerijstraat 2a, Ardooie

VAKANTIEPLANNER 2020

START INSCHRIJVINGEN: ZATERDAG 1 FEBRUARI 2020 VANAF 9U
Iedere vakantiedag kan je in onze gemeente kiezen uit meerdere initiatieven.
Flexibel, betaalbaar en kwaliteit blijven de stokpaardjes.
Een overzicht van 2020 vind je op de volgende pagina (uitneembaar).
Let op: voor de kampen moet je vooraf inschrijven.
Dat doe je via www.ardooie.be/inschrijvingen. De inschrijvingen voor de kampen in
de paas- en zomervakantie starten op zaterdag 1 februari 2020 vanaf 9u.
Per kamp vind je gedetailleerde praktische info
(timing, kampthema, opvanguren, annuleringsvoorwaarden, …) via www.ardooie.be/inschrijvingen.
Kort na de inschrijving ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Nadien volgt er een factuur. De inschrijving is pas definitief na betaling van de factuur.
Tip: sommige kampen zijn snel volzet.
Maak vooraf je account aan en probeer al eens in te loggen. Heb je toch problemen?
Op zaterdag 1 februari 2020 staan we van 9u tot 11u stand-by. Je kan ons bereiken via 051 74 40 40.
Heb je een praktische vraag? Dan kan je steeds terecht bij de organiserende diensten:
‘t Filoetje
Sportkampen
Speelplein ‘t Ravotterke
Kleuterkampen
Kidskampen

dienst kinderopvang
sportdienst
jeugddienst
jeugddienst
jeugddienst

051 74 03 67
051 57 50 20
051 74 40 40
051 74 40 40
051 74 40 40

kinderopvang@ardooie.be
sportdienst@ardooie.be
jeugddienst@ardooie.be
jeugddienst@ardooie.be
jeugddienst@ardooie.be
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KAMP

THEMA

Kamp 9u-16u
Opvang 7u30-18u

SPORT

8u-17u30
8u-17u30

8u-17u30

‘T FILOETJE

24/12/2020 ‘T FILOETJE

‘T FILOETJE

week 52 21 -> 24/12 SPORT

‘T FILOETJE

week 45 03 -> 05/11 SPORT

‘T FILOETJE

SPORT

‘T FILOETJE

Magic* Art

Circus

Max en de toverstenen

Pas geverfd

Twinkelding de tandenfee

3 t.e.m. 14 jaar

6-9 jarigen

Kleuters

Beestige kunst

Pim Piloot

1ste tem
3de leerjaar
4de t.e.m.
6de leerjaar
3 t.e.m. 14 jaar

6-9 jarigen

Kleuters

Specialisatiesportkamp, keuze:
turnen of minivoetbal
Specialisatiesportkamp, keuze:
slagsporten of minivoetbal

Piraten op schattenjacht

Abracazebra

Kamp 9u-16u
Opvang 7u30-18u

3de kleuter t.e.m.
Afsluitende sportdag
6de leerjaar
Kleuter- en lagere school

7u-14u

Kamp 9u-16u
Opvang 7u30-18u
7u-18u30

Kleuter- en lagere school Kerst

1ste t.e.m.
Kerst-omnisportkamp
6de leerjaar
Kleuter- en lagere school Lichtjes en slingers

Kamp 9u-16u
1ste t.e.m.
Herfst-sport-3-daagse
Opvang 7u30-18u
6de leerjaar
7u-18u30 • VR tot 18u Kleuter- en lagere school Herfstsprokkels

Kamp 9u-16u
Opvang 7u30-18u
7u-18u30

€ 3/dag

€ 60

€ 90

€ 90

€ 3/dag

€ 90

€ 3/dag

€ 90

€ 90

Volgens verblijfsduur

€ 3/dag

€ 90

€ 90

€ 72

€ 72

€ 60
€ 3/dag

Sporthal De Ark
Speelplein ‘t Ravotterke

€ 35

Volgens verblijfsduur

€ 50

‘t Filoetje Ardooie

Volgens verblijfsduur

‘t Filoetje Ardooie & Koolskamp Volgens verblijfsduur

Sporthal De Ark

‘t Filoetje Ardooie & Koolskamp Volgens verblijfsduur

Sporthal De Ark

‘t Filoetje Koolskamp

€ 12,5

‘t Filoetje Ardooie & Koolskamp Volgens verblijfsduur

€ 3/dag

€ 50 (bal)
€60 (dans)

‘t Filoetje Ardooie & Koolskamp Volgens verblijfsduur

€ 60

€ 90

€ 90
Sporthal De Ark

GBS De Zonnebloem

GBS De Zonnebloem

‘t Filoetje Ardooie & Koolskamp Volgens verblijfsduur

Speelplein ‘t Ravotterke

GBS De Zonnebloem

GBS De Zonnebloem

‘t Filoetje Ardooie

Speelplein ‘t Ravotterke

GBS De Zonnebloem

GBS De Zonnebloem

GBS De Zonnebloem

GBS De Zonnebloem

‘t Filoetje Ardooie & Koolskamp Volgens verblijfsduur

Speelplein ‘t Ravotterke

GBS De Zonnebloem

€ 90

€ 60

€ 60

‘t Filoetje Ardooie & Koolskamp Volgens verblijfsduur

Danskamp en balsportkamp
Sporthal De Ark
VR 28/8: enkel kamp voor danskampers (summer dance, Ruiselede); balsporters sluiten aan bij
slotactiviteit van het speelplein en
Filoetje
Speelplein ‘t Ravotterke
7u-18u30 • VR tot 18u Kleuter- en lagere school FUN-week

3 t.e.m. 14 jaar

1ste t.e.m.
6de leerjaar

7u-18u30 • VR tot 18u Kleuter- en lagere school Thema-week

‘T RAVOTTERKE 13u-18u30

week 35 24 -> 28/08 SPORT

week 36 31/08

8u-17u30
Kamp 9u-16u
Opvang 7u30-18u
SPORT
Kamp 9u-16u
Opvang 7u30-18u
‘T RAVOTTERKE 13u-18u30

SPORT

KIDSKAMP

3 t.e.m. 14 jaar

6-9 jarigen

Kleuters

6-9 jarigen

Kleuters

GBS De Zonnebloem

Omnisportkamp “let’s roll!”.
Sporthal De Ark
Fietsen, rolschaatsen, skeeleren,
steppen, rollerhockey,…
Tijdens dit omnisportkamp loopt alles op wieltjes!
Tienersportkamp: hét sportkamp Sporthal De Ark
voor de leerlingen van de lagere
graad middelbaar onderwijs.
De Gruffalo
GBS De Zonnebloem

7u-18u30 • VR tot 18u Kleuter- en lagere school FUN-week

week 34 17 -> 21/08 KLEUTERKAMP 8u-17u30

‘T FILOETJE

‘T RAVOTTERKE 13u-18u30

KIDSKAMP

‘t Filoetje Ardooie & Koolskamp Volgens verblijfsduur

“Tokyo, here we go!”
Sporthal De Ark
Een omnisportkamp in het teken
van de olympische zomerspelen,
waarbij we onze eigen olympische
droom gaan najagen!
Speelplein ‘t Ravotterke

PLAN(eet) B

7u-18u30 • VR tot 18u Kleuter- en lagere school FUN-week

week 33 10 -> 14/08 KLEUTERKAMP 8u-17u30

‘T FILOETJE

‘T RAVOTTERKE 13u-18u30

KIDSKAMP

week 31 27 -> 31/07 KLEUTERKAMP 8u-17u30

KIDSKAMP

€ 60

€ 90

€ 90

€ 35

‘t Filoetje Ardooie & Koolskamp Volgens verblijfsduur

Sporthal de Ark

GBS De Zonnebloem

GBS De Zonnebloem

Sporthal de Ark

Ben je bang in het bos Grote Wolf? GBS De Zonnebloem

7u-18u30 • VR tot 18u Kleuter- en lagere school FUN-week

week 30 20 -> 24/07 KLEUTERKAMP 8u-17u30

‘T FILOETJE

‘T RAVOTTERKE 13u-18u30

3 t.e.m. 14 jaar

6-9 jarigen

8u-17u30

KIDSKAMP

1ste t.e.m.
3de middelbaar
Kleuters

Kamp 9u-16u
Opvang 7u30-18u

SPORT

3de kleuter t.e.m.
6de leerjaar

KLEUTERKAMP 8u-17u30

Kamp 9u-16u
Opvang 7u30-18u

week 32 3 -> 7/08

3 t.e.m. 14 jaar

3de kleuter t.e.m.
6de leerjaar

6-9 jarigen

Kleuters

7u-18u30 • VR tot 18u Kleuter- en lagere school Thema-week

week 29 13 -> 17/07 SPORT

‘T FILOETJE

‘T RAVOTTERKE 13u-18u30

8u-17u30

KIDSKAMP

week 28 06 -> 10/07 KLEUTERKAMP 8u-17u30

‘T FILOETJE

PRIJS

‘t Filoetje Ardooie & Koolskamp Volgens verblijfsduur

PLAATS

omnisportkamp “just get started!” Sporthal De Ark
€ 35
Het ideale kamp voor een spetterende start van de zomervakantie!
7u-18u30 • VR tot 18u Kleuter- en lagere school FUN-week
‘t Filoetje Ardooie & Koolskamp Volgens verblijfsduur

3de kleuter t.e.m.
6de leerjaar

Kamp 9u-16u
Opvang 7u30-18u

ZOMER 01 -> 3/07
week 27
SPORT

7u-18u30 • VR tot 18u Kleuter- en lagere school Lentekriebels

‘T FILOETJE

Kamp 9u-16u
3de kleuter t.e.m.
Paas omni-sportkamp
Opvang 7u30-18u
6de leerjaar
7u-18u30 • VR tot 18u Kleuter- en lagere school Pasen

SPORT

6-9 jarigen

8u-17u30

De geheime drankjes
van Professor Puffendorf
Wistjedatjes?

Omnisport-3-daagse

KIDSKAMP

1ste t.e.m.
6de leerjaar
Kleuters

week 16 14 -> 17/04 ‘T FILOETJE

PASEN
week 15

LEEFTIJD

7u-18u30 • VR tot 18u Kleuter- en lagere school Carnaval & Co

UUR

Kamp 9u-16u
Opvang 7u30-18u
06 -> 10/04 KLEUTERKAMP 8u-17u30

KROKUS 24 -> 28/02 ‘T FILOETJE
week 9
25 -> 27/02 SPORT

DATUM

GEZONDHEID
RODE KRUIS ARDOOIE
RICHT CURSUS EHBO IN

VEILIGHEID
TOURNÉE MINÉRALE: EEN
MAAND ZONDER ALCOHOL

ROOKMELDER VERPLICHT
VANAF JANUARI 2020

Tournée Minérale roept jou op om in
februari, voor het eerst of opnieuw,
een maand geen alcohol te drinken.
Elk jaar neemt ongeveer 1 op 5 Belgen
deel aan dit initiatief.

Een rookmelder: een overbodige luxe die bovendien een irritant geluid maakt? Hoog tijd om daar
nog eens over na te denken! Als je de kans krijgt
om jezelf en je gezin in veiligheid te brengen bij
brand, dan klinkt dat irritante geluid gegarandeerd
als muziek in de oren!

Ga met jouw team de uitdaging aan!
Samen sta je sterk. Ga daarom de uitdaging aan
in team. Op je werk, in de sportclub of vrijetijdsvereniging, in je stamcafé of in je buurt. Roep je
collega’s, vrienden, kennissen of klanten op om de
uitdaging samen aan te gaan. Maak op de website
een team aan en moedig elkaar zo aan, vergelijk
ervaringen en wissel ideeën voor alternatieven uit.
Doe je toch liever gewoon op je eentje mee, dan
schrijf je je individueel in op de website.

Een ongeval is snel gebeurd. Maar als je meteen
hulp biedt, voorkom je vaak erger. Eerste hulp kan
echt het verschil maken. Wees gerust, het is makkelijker dan je denkt. Met enkele eenvoudige handelingen kan je al veel doen. Wil je anderen kunnen helpen als er iets gebeurt? Thuis, op school, in
de jeugdbeweging, in de sportclub of op het werk.
Wij leren je hoe.
Op vrijdag 17 januari start Rode Kruis Ardooie met
een cursus Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO).
Deze cursus leert de leek hoe op te treden bij serieuze aandoeningen (zoals bijvoorbeeld pijn op de
borstkas, hartstilstand of ernstige bloedingen) en
minder ernstige letsels (zoals bijvoorbeeld kleine
snijwondjes, een insectensteek of blaren).
De cursus is gericht op de praktijk: de cursist leert
de basis van EHBO in het dagelijkse leven toe te
passen.
• De lessen zijn gratis, een degelijk handboek kan
aangekocht worden.
• Start: vrijdag 17 januari 2020 om 19u15
• Wanneer: 8 lessen van 3 uur, telkens op vrijdagavond, start om 19u15
• Waar: Rode Kruis lokaal, Brugstraat 71B, Ardooie
• Voor: alle geïnteresseerden die minstens 16 jaar
worden in 2020
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Inschrijvingen: vorming@ardooie.rodekruis.be

Minérale Bars en Resto’s maken van februari een
feest.
Ook de horecasector springt op de kar. Een aantal
bars en restaurants zorgt tijdens de campagne voor
een aantrekkelijk alcoholvrij aanbod en organiseert
Tournée Minérale-initiatieven. Op de website vind
je een interactieve kaart met alle deelnemende
horecazaken.
Alcohol: geen onschuldig product
Een glas wijn bij het eten, een pint na het sporten,
voor velen maakt het deel uit van de routine. Toch
zijn er heel wat risico’s verbonden aan alcohol: van
de relatief onschuldige kater tot heel wat ernstigere gezondheidsklachten, zoals slaapproblemen,
hartklachten, leveraandoeningen en kanker.
Op je gezondheid
Met Tournée Minérale krijgt je lichaam de tijd om
te recupereren van je gebruikelijke alcoholconsumptie. En daar zijn voordelen aan verbonden:
je slaapt beter, je hebt meer energie, je krijgt een
gezonder gewicht … Kortom: je voelt je beter in
je vel. Ga dus de uitdaging aan en drink in februari
2020 geen alcohol. Je zal zien dat je je ook zonder
perfect kan amuseren.
Info en inschrijven: www.tourneeminerale.be
Neem je als team deel? Vraag dan een gratis
toolbox met tips en bekendmakingsmateriaal
aan op materiaal.tourneeminerale.be.
Tournée Minérale is een initiatief van
De Druglijn en Stichting tegen Kanker.

En plots klinkt een
rookmelder als
muziek in de oren.
Brand verwoest niet alleen woningen maar ook levens.
Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook slachtoffers. Hang rookmelders in huis, ze waarschuwen je
bij brand. Als je de kans krijgt om jezelf en je gezin in
veiligheid te brengen, dan klinkt het irritante geluid van
een rookmelder plots als muziek in de oren.

ers
rookmeld maak
er NU je
Registre
ers.be en
rookmeld headphone.
op hang
een Beats
op
ns
ka

hangrookmelders.be

Hang rookmelders…
Brand verwoest niet alleen woningen, maar ook
levens… Meer nog dan het vuur op zich, maakt
vooral de rook slachtoffers. Rook verspreidt zich
razendsnel en vooral ’s nachts is de kans groot dat
je de brand te laat opmerkt. Hang daarom rookmelders en bescherm jezelf en je gezin tegen de
gevaren van brand. Vanaf 1 januari 2020 zijn ze
bovendien verplicht in elke woning in Vlaanderen.
Op het secretariaat van het gemeentehuis
kan men rookmelders aankopen. Via een
groepsaankoop van Stichting Brandwonden
kan dit aan de voordelige prijs van € 16/stuk.

HEB JIJ JE FIETS AL LATEN LABELEN?
Iedereen heeft een uniek rijksregisternummer dat te vinden is op uw identiteitskaart.
Laat dit nummer door middel van een
fraudebestendig label aanbrengen op
uw fiets. Een gemerkte fiets wordt immers minder
vlug gestolen. Indien uw fiets toch wordt gestolen
dan kan de politie, via dit nummer, u als rechtmatige eigenaar vlugger contacteren indien de fiets
wordt teruggevonden. Het aanbrengen van een
fraudebestendig label brengt, in tegenstelling tot
het vroegere ‘graveren’, geen schade aan waardoor ook duurdere fietsen in aanmerking komen
voor deze methode van merken.
Het labelen van uw fiets kan gratis aangevraagd
worden bij de wijkdienst van de Politiezone Regio
Tielt:
Oude Lichterveldsestraat 11/A, Ardooie
051 42 84 60
pz.regiotielt.wijk.ardooie@police.belgium.eu
www.pzregiotielt.be
Doe steeds aangifte van diefstal wanneer uw fiets
gestolen wordt. Door aangifte te doen, vergroot u
de kans dat u uw fiets terug ziet. Neem eventueel
een foto van uw fiets, altijd handig wanneer u uw
fiets kwijtgespeeld of gestolen bent.
Voor elektronische aangifte:
www.police-on-web.be
De website www.gevondenfietsen.be:
fietsen die worden teruggevonden en waarvan
de eigenaar niet onmiddellijk achterhaald
kan worden, worden op deze website geplaatst
met een foto en hun belangrijkste kenmerken.

NIEUWE ZAKEN
Wenst u als nieuwe zaak opgenomen te worden
in Infoblad, gelieve een mailtje te sturen naar
infoblad@ardooie.be.
Strijkpunt Evelyne
Stationsstraat 98, Ardooie
Iedere werkdag open van 13u tot 19u
0468 25 46 75
evelyneherman@outlook.com
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MILIEU
GROEPSAANKOOP GROENE STROOM
EN GAS PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Betaal jij graag te veel voor je energie? Wij ook
niet. Gelukkig kan je hier gemakkelijk iets aan
doen. Schrijf je vóór 12 februari 2020 in voor de
groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie West-Vlaanderen.
Op 12 februari 2020 organiseren we een veiling
waarop de deelnemende energieleveranciers hun
beste bod uitbrengen voor een 1-jarig contract
voor elektriciteit en/of gas. Uiterlijk op 28 februari
2020 krijg je van ons je persoonlijk voorstel van de
leverancier die voor jouw verbruik het meest voordelige bod uitbracht. Aanvaard je het aanbod? Dan
begeleiden we je bij de overstap naar je nieuwe
energiecontract.
Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe interessanter het aanbod! Al meer dan 250.000 gezinnen en
bedrijven gingen jou voor.
Ook als je eerder voor een voordelig energiecontract koos (al dan niet via een groepsaankoop), kan
je besparen door je in te schrijven. Je huidige contract kan namelijk verlengd worden aan duurdere
prijzen. Denk eraan: je kan op elk moment kosteloos van energieleverancier en van energiecontract
veranderen.

DE GROTE GRONDVRAAG
De inventarisatie van de risicogronden op bodemvervuiling is afgerond voor de gemeente Ardooie.
OVAM heeft een website ontwikkeld waarop de
grondeigenaars kunnen nakijken als hun grond
mogelijk vervuild is: www.degrotegrondvraag.be.
Wie na de Grote Grondvraag eigenaar blijkt te
zijn van een risicogrond, hoeft zich geen zorgen te
maken. Lang niet elke risicogrond moet noodzakelijk gesaneerd worden. Een oriënterend bodemonderzoek biedt in eerste instantie vooral informatie
en zekerheid over de grond, en leidt niet noodzakelijk tot sanering.
Is die sanering toch verplicht (± 15% van de onderzochte gevallen tot op heden) dan zorgt de OVAM
voor begeleiding bij alle stappen die de grondeigenaar moet zetten om de grond opnieuw gezond te
maken. In heel wat gevallen zal de OVAM ook de
kosten van het onderzoek én de sanering dragen.

BEDELING OPHAALKALENDER IVIO 2020
PAS IN JANUARI !

Bijhouden dus!!
Heb je geen kalender ontvangen TEGEN EIND
JANUARI 2020 of kreeg je een verkeerde versie in
je bus, dan kan je bij de dienst secretariaat of bij
I.V.I.O. terecht voor een nieuwe kalender.
Raadpleeg de ophaalkalender:
www.ivio.be/nl/afval-ophaling/ophaalkalender
Je kan ook de kalender (ICS) importeren in je google-, hotmail- of outlookagenda.
Download de Recycle app
in App Store of Google Play.
Mededeling op vraag van IVIO
OPGELET WIJZIGING OPHAALRONDEN EN
BEDELING OPHAALKALENDER 2020
• De nieuwe ophaalkalender voor 2020 valt pas in
de maand januari in je brievenbus!
• De ophaaldagen voor januari 2020 kan je vinden
op de kalender van 2019, gooi die kalender dus
nog niet weg eind dit jaar!
• De nieuwe inzamelronden voor huishoudelijk
afval starten vanaf 1 februari 2020!

Inschrijven is vrijblijvend en eenvoudig:
www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop
0800 18 711
Assistentie nodig bij het invullen?
Kom langs op woensdagvoormiddag in het
gemeentehuis met uw jaarlijkse afrekening!

•
•

Woonloket, Polenplein 15, Ardooie
open op woensdagvoormiddag tussen 9u en 12u.

•
•

LENTESCHOONMAAK
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Zwerfvuil ... we ergeren er ons allemaal
wel eens aan! Het is het kleine afval dat
vaak nonchalant op straat wordt gegooid.
Sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten,
blikjes, plastic flesjes, ... noem maar op.
Het zijn meestal kleine hoeveelheden. Maar
die vele kleintjes zorgen ervoor dat onze
straten vuil lijken. Vuil trekt vuil aan én vervuilers.

• informatie over de recyclage-app van Fost Plus,
Recupel en Bebat waarbij je ook de ophaaldata
en nuttige info van I.V.I.O. kan opvragen
• de data voor ophaling van grofvuil op afroep
tegen betaling

BEDELING OPHAALKALENDER 2020
Tussen 15 en 31 januari valt de
nieuwe ophaalkalender 2020 in je brievenbus
MET VOLGENDE NUTTIGE INFO:
de ophaaldata
de ophaalronden A en B (indien opgesplitst voor
PMD of P&K), kijk zeker na in welke ophaalronde je woont!
de openingsuren en sluitingsdagen van de recyclageparken
de sorteerregels

Daarom organiseert de gemeente samen
met de inwoners, de scholen en de verenigingen een zwerfvuilactie van zaterdag 29 februari tot en met woensdag 4
maart. Iedereen die zich geroepen voelt om
Ardooie een beetje mooier te maken kan
contact opnemen met de milieudienst.
milieu@ardooie.be - 051 74 03 64

WELKE DAG KOMEN WE AFVAL OPHALEN?
De routes van de ophaalrondes kunnen aangepast
zijn. De bevolking neemt snel toe, de voorbije jaren
kwamen er her en der heel wat woningen bij. Daar
waar wijken bij komen, zijn er extra ophaalpunten.
Maar we houden ook rekening met het aantal huidige ophaalpunten, de opgehaalde gewichten, het
aantal af te leggen kilometers, marktdagen, e.d.
Indien er door de gemeente nieuwe verkeerssituaties uitgewerkt worden, nemen we dit ook mee
voor het vormen van nieuwe afval ophaalrondes.
Daarnaast moeten de nieuwe routes ook aangeleerd worden en dat vergt wat tijd. Daarom rekenen we ook graag op jullie begrip!
OPGELET
De ophaaldag kan ook wijzigen voor bv. een feestdag! Dan voorzien we een vervangdag, dat kan je
altijd duidelijk terugvinden op je ophaalkalender.
Volg ook steeds www.ivio.be of de facebookpagina
van I.V.I.O. voor wijzigingen e.a.

PRIJSVERHOGING RESTAFVALZAKKEN
Dit heeft de raad van bestuur van IVIO beslist.
De prijzen zijn de volgende:
Grote restafvalzak
€ 2,00/zak
Kleine restafvalzak € 1,00/zak
PMD-zak		
€ 0,15/zak (prijs idem)
De verhoging gaat in vanaf 1 januari 2020.
De huidige (gele) restafvalzakken en (blauwe) PMDzakken kunnen verder worden gebruikt.
IVIO
Lodewijk De Raetlaan 12, Izegem
051 31 17 96
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WELZIJN

*terugkerende activiteit

SENIORENCONSULENT
Vanaf 1 januari 2020 neemt Brenda Bauwen vanuit de sociale dienst van het Sociaal
Huis Ardooie de taak op van seniorenconsulent. De seniorenconsulent is het centraal
aanspreekpunt voor alle senioren (65+) in onze gemeente.
De seniorenconsulent informeert, adviseert en begeleidt de senioren bij problemen die
zich in hun levenssituatie kunnen voordoen. De seniorenconsulent verwijst de senioren
door naar de juiste persoon, dienst/instantie of neemt zelf initiatieven.

Campus Rumbeke - Beeld: VK-group

GBS De Zonnebloem

VR 17/01 • 19u15

WO 29/01 • 9u30

vorming@ardooie.rodekruis.be

6-daagse opleiding
door Dr. Joeri Calsius
Oude Heirweg 60
AgapeBelgium

VR 17/01 • 20u30

Nieuwjaarsreceptie

Steven de Bruyn solo
met 'The Eternal Perhaps'

gratis toegang		

vvk € 10 - add € 12
www.deschaduw.be

ZO 5/01 • 10u30-12u30
Parking GC 't Hofland
Gemeentebestuur Ardooie

WO 8/01 • 15u

Miesjel unplugged
Familievoorstelling

Cultuurkapel De Schaduw

vvk € 8 - add € 10			
www.deschaduw.be

VR 10/01 • 20u30

William Boeva
met B30VA (try-out)

Cultuurkapel De Schaduw
vvk € 12 - add € 14
www.deschaduw.be

DI 14/01 • 14u30

Voordracht 'De geschiedenis
van de kus en alle gevolgen
van dien' door Ilse Landuyt.
GC 't Hofland		
Vlaamse actieve senioren
Ardooie - Koolskamp
€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com
0477 63 90 84

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

Start cursus
'Eerste Hulp Bij Ongevallen'
Rode Kruis Lokaal
Brugstraat 71B
Rode Kruis Ardooie

OPENING NIEUWE CAMPUSSEN AZ DELTA

Campus Brugsesteenweg - Beeld: Boeckx-Detoo architects

Opendeurdag voor
nieuwe peuters, kleuters,
leerlingen en hun ouders

Klink samen met ons
op het nieuwe jaar !

Brenda Bauwen, seniorenconsulent
Ingang: Oude Lichterveldsestraat (naast wijkdienst politie), Ardooie
Dagelijks: 9u-12u, in de namiddag op afspraak. - 051 74 03 73 - seniorenconsulent@ardooie.be

Midden maart worden de
nieuwe campussen van AZ
Delta in Rumbeke en in de
Brugsesteenweg in Roeselare
samen officieel geopend. Hou
alvast zondag 15 maart 2020
vrij in je agenda om een kijkje te komen nemen achter de
schermen van een nieuw, toptechnologisch ziekenhuis. Er
wordt een mooie rondleiding
uitgewerkt.
Diezelfde dag kan je ook het
nieuwe gebouw van campus
Brugsesteenweg verkennen en
ook de deuren van het nieuwe
sportmedisch centrum met de
sportterreinen staan dan open
voor het publiek.
De campussen Wilgenstraat
en Westlaan verhuizen naar
Rumbeke vanaf midden april.
Ook de kraamafdeling en
dienst kinderziekten verhuizen dan naar Rumbeke. Na de
verhuizing gaan de campussen
Wilgenstraat en Westlaan dicht.
In campus Brugsesteenweg zal
je terechtkunnen voor dagbehandelingen, orthopedie, revalidatie, korte opname en raadplegingen.

WO 29/01 • 9u-11u

JANUARI

Cultuurkapel De Schaduw

Fundamenten van
lichaamsgericht werken
in psychotherapie en
experiëntieel lichaamswerk

opgedeeld in 3 afzonderlijke
blokken van 2 dagen: € 1.100
info@agapebelgium.be

DO 30/01 • 8u30-11u40

ZA 18/01 • Start tss 7u-15u

De eerste keer - speelmoment
voor nieuwe peuters

Evenementenhal De Ark
Spartastappers Ardooie

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

Moezeltocht
Landelijke wandeling

Gratis 1 glas wijn onderweg.
Om 16u verloting 2 reizen.
€ 2 - lid € 1,50
carine.galle1@telenet.be
0473 46 01 81

VR 24 + ZA 25/01 • 19u

Pastakaarting

Repetitielokaal
Lichterveldsestraat 26
KM St.-Cecilia Koolskamp

www.harmoniekoolskamp.be

ZA 25/01 • 20u30

Xander De Rycke met Bekend
en bescheiden (try-out)
Cultuurkapel De Schaduw

GVB De Boomgaard

DO 30/01

Crea-atelier*

Breng je brei- haak- handwerk
of andere crea-bezigheden mee
14u30: Fabriekstraat 6
051 74 73 48

19u30: Serviceflats, Cardijnlaan 11
0479 60 40 67

Femma Ardooie
VR 31/01 • 19u

Winter BBQ

Evenementenhal De Ark
KLJ Koolskamp			
0494 04 76 65

vvk € 12 - add € 14			
www.deschaduw.be

Volg alle nieuws over de opening en de verhuizing via www.azdelta.be.
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*terugkerende activiteit

*terugkerende activiteit

FEBRUARI

VR 7/02 • 20u

ZA 8/02 • 20u30

ZA 1/02 • 19u30

Evenementenhal De Ark		
Oudercomité De Horizon

Cultuurkapel De Schaduw

Carnavalsfeest
Optreden van Nico De Buck

DI 11/02 • 14u15

€ 10 - lid € 7 		
0486 91 40 98

Ishtar met 'My Love'
i.s.m. het Zilverbergkoor
Volksmuziek uit
verschillende landen
Sint-Antoniuskerk 't Veld
De St.-Antoniusvrienden

Quiz avond		

Antwerp Gipsy Ska Orchestra
Cultuurkapel De Schaduw
vvk € 10 - add € 12
www.deschaduw.be

ZO 2/02 • 9u-17u

Tweedehands Boekenbeurs
GC 't Hofland		
Culturele Centrale Ardooie

vvk € 10 - add € 12
www.deschaduw.be

€ 25/ploeg
ockoolskamp@vbdehorizon.be

ZA 8/02
19u: diner • 21u: optreden

vvk € 15 - add € 17
drankje inbegrepen
sintantoniusvrienden@hotmail.com
0473 96 99 87

ZA 1/02 • 20u30

Ansatz Der Maschine

Valentijnsavond
met Mieke & Bandit

GC 't Hofland
Pasar Ardooie-Koolskamp

ZA 8/02 • 14u

Juniorkoken: voor kinderen
vanaf het 1ste leerjaar
OC 't Zonneke
Gezinsbond

Vooraf inschrijven tot 1/02
€ 6 - lid € 3
kelmaes@skynet.be
0472 72 73 78

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

gratis toegang
culcent@telenet.be

Solotheater door Jacques
Lesage 'Van Paemel spreekt'
GC 't Hofland		
Vlaamse actieve senioren
Ardooie - Koolskamp
€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com
0477 63 90 84

Opleiding Dans- en
Bewegingstherapie

4-jarige opleiding bestaande uit
7 bijeenkomsten per jaar
van 3,5 dagen
AgapeBelgium, Oude Heirweg 60

Graag een seintje als je komt:
0476 97 22 06
wouter.declerck@detorenvalk.be
www.natuurpunt.be/agenda/werkvoormiddag-veldbos-ardooie-38637

info@agapebelgium.be		

DO 6/02 • 17u-20u

Bloedgifte		

OC 't Zonneke		
Rode Kruis - Contactgroep
Help ons helpen bloedgeven
20

URBAN RUN - 3de editie
t.v.v. Kom op tegen Kanker
GVB De Boomgaard - IHKA

Uniek loopevenement o.a. doorheen Ardooise gebouwen en fabrieken.
16u: kidsrun kleuters, 1e & 2e leerjaar • 16u30: kidsrun 3e t/m 6e leerjaar
17u: urban run lopers • 17u30 urban walk wandelaars
Voorregistratie via: www.ihka.be of www.gvbdeboomgaard.be
Info: urban.run.ardooie@gmail.com

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

DO 13/02 • 17u30-20u

Bloedgifte		

GC 't Hofland		
Rode Kruis - Contactgroep
Help ons helpen bloedgeven
ZA 15/02 • 19u30

MoorTdinee		

GC 't Hofland			

€ 59
cultuurdienst@ardooie.be

ZA 22/02 • 14u

Kindernamiddag 'Tresoria'

door DRAAD poppentheater
+ aansluitende randanimatie
GC 't Hofland
Peloezecomité
€ 4		

DO 20/02 • 8u30-11u40

ZA 22/02 • 19u

GVB De Boomgaard

Evenementenhal De Ark

DO 20/02 • 17u30-20u

Parking provinciaal
domein 't Veld
Natuurpunt De Torenvalk

ZA 15/02 • 16u

GBS De Zonnebloem

GC ’t Hofland

Toonmoment
leerlingen Art’Iz Ardooie

Werknamiddag in 't Veldbos

DO 6/02

Opendeurdag voor
nieuwe peuters, kleuters,
leerlingen en hun ouders

WO 12/02• 18u

WO 12/02 • 13u30

€ 5 - lid € 1
femmaardooie@gmail.com

WO 19/02 • 9u-11u

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

MA 3/02 • 20u
Dorien Verscheure licht
het project toe dat zij in
Senegal ondersteunt.
Cafetaria WZC St. Vincentius
Femma Ardooie

GC 't Hofland		
Samana Ardooie

De eerste keer - speelmoment
voor nieuwe peuters

Art’Iz Ardooie

Senegal

ZO 16/02 • 13u30

Eetfestijn WTC Montana
50-jarig bestaan
Vooraf reserveren
€ 25 - kind-12j € 12,50		
0475 31 55 18
www.wtcmontana.be

Bloedgifte		

DO 27/02 • 14u

DO 20/02 • 19u30

GC 't Hofland		
Neos Ardooie-Koolskamp

Breng je brei- haak- handwerk
of andere crea-bezigheden mee
Service flats, Cardijnlaan 11
Femma Ardooie

DO 27/02 • 14u

GC 't Hofland		
Rode Kruis - Contactgroep
Help ons helpen bloedgeven

Crea-atelier*

0479 60 40 67

VR 21/02 • 20u

Interverenigingenquiz

21ste editie • De quiz staat
open voor alle verenigingen
van Ardooie en Koolskamp.
Evenementenhal De Ark
KWB Ardooie		
Vooraf inschrijven is verplicht
via kwbardooie@hotmail.be
of claus.koen@telenet.be

Voordracht 'Achter de
schermen van het Vaticaan'
door Tom Zwaenepoel
Inclusief koffie - 2 koffiekoeken
€ 12 - lid € 7		
0495 90 93 26

Crea-atelier*

Breng je brei- haak- handwerk
of andere crea-bezigheden mee
Fabriekstraat 6
Femma Ardooie
051 74 73 48

ZA 29/02 • 13u-16u

Tweedehandsbeurs: babyen kindermateriaal of -kledij
OC 't Zonneke
Gezinsbond

Standhouder: € 15 - lid € 10
Bezoeker: gratis toegang
thiryvanderstichele@scarlet.be
051 74 76 47
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*terugkerende activiteit

MAART			
Wegwijs in de financiële
tegemoetkomingen en
sociale voorzieningen
€ 4 - lid € 2			

Do 5/03 • 19u-20u

Infomoment voor
ouders van nieuwe peuters,
kleuters of leerlingen
Basisschool De Horizon
Ardooisestraat 1A		
www.vbdehorizon.be

DO 5/03 • 20u

Infosessie 'Van slapen lig je
toch niet wakker?'
Albertzaal		
KWB Ardooie		

claus.koen@telenet.be

Evenementenhal De Ark
Middenstandsraad Ardooie
gratis toegang
		

MA 9/03 • 10u30-11u30

Speelmoment voor nieuwe
peuters en hun ouders,
opendeur voor
nieuwe kleuters en leerlingen
Basisschool De Horizon
Ardooisestraat 1A
www.vbdehorizon.be

GC 't Hofland		
Vlaamse actieve senioren
Ardooie - Koolskamp

Cultuurkapel De Schaduw
vvk € 12 - add € 14
www.deschaduw.be

JOUW ACTIVITEIT
IN DEZE KALENDER?

Voor kinderen van 3 tot 9 jaar
Bibliotheek

Cultuurkapel De Schaduw

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…

DO 19/03 • 14u

Lentebeurs

Muzikale voordracht
'Pareltjes van de klassieke
muziek' door Fons Lammertyn

Kobe Sercu
met 'Kom Bluf Gerust'

ZO 22/03 • 16u + 20u

Vooraf inschrijven vanaf 12/02
gratis toegang
051 74 73 08

ZA 7/03 • 14u -20u
ZO 8/03 • 10u-17u

DI 10/03 • 14u15

ZA 7/03 • 20u30

WO 18/03 • 14u + 15u30

Verteltheater Lappie Lapstok
met 'De slissende sleutel'

MA 2/03 • 13u30

Albertzaal
Samana

*terugkerende activiteit

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

Crea-atelier*
DO 12/03 • 14u30

Voordracht
'Sven consumeert'

Sven Pichal vertelt hoe (on)
machtig u bent als consument.
GC 't Hofland		
Neos Ardooie-Koolskamp
Inclusief koffie - koffiekoeken
€ 12 - lid € 7 		
0495 90 93 26

VR 13/03 • 20u30

Stef Kamil Carlens solo

Cultuurkapel De Schaduw
vvk € 20 - add € 22
www.deschaduw.be

ZA 14/03 • 18u

Breng je brei- haak- handwerk
of andere crea-bezigheden mee
Fabriekstraat 6
Femma Ardooie
051 74 73 48

DO 19/03 • 19u30

Crea-atelier*

Breng je brei- haak- handwerk
of andere crea-bezigheden mee
Service flats, Cardijnlaan 11
Femma Ardooie
0479 60 40 67

VR 20/03 • 13u30-18u

Opendeur voor
nieuwe peuters, kleuters,
leerlingen en hun ouders.
GBS De Zonnebloem

Kippenfestijn
Basisschool De Horizon

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

www.vbdehorizon.be

ZA 21/03 • 14u30

Evenementenhal De Ark
DI 17/03 • 19u30

Kookles - Lasagne maken
GC 't Hofland		
Femma Ardooie
0474 55 79 48

Schoolfeest 'Zwart-wit'
Evenementenhal De Ark

€5
brecht.delaere@arkorum.be
051 74 68 98
www.gvbdeboomgaard.be

Kwinten Van Heden
met 'Crux'		
vvk € 12 - add € 14
www.deschaduw.be

WO 25/03 • 13u30-18u

Opendeur voor
nieuwe peuters, kleuters,
leerlingen en hun ouders.
GBS De Zonnebloem

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

DO 26/03 • 14u + 19u30

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

Breng basis- bloemschikgerief
mee.
Albertzaal		
Femma Ardooie		

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

DO 26/03 • 16u15-18u

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

Bloemschikken - lentestuk

Infomoment
nieuwe peuters en kleuters
GVB De Boomgaard

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

ZO 29/03 • 13u30-19u30

Schoolfeest

GBS De Zonnebloem

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

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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I zondag 5 januari 2020 I
I 10u30 - 12u30 I
I GC ‘t Hofland I

Klink samen met ons

✄ BON ✄

Bij afgifte van deze bon aan
de bar ontvangt u een
gratis nieuwjaarsattentie,
u aangeboden door het gemeentebestuur.
Bon enkel geldig op de nieuwjaarsreceptie van
de Gemeente Ardooie op 5 januari '20,
tot uitputting voorraad. 1 bon per gezin.

op het nieuwe jaar !
Gemeentelijk Infoblad,
editie april ‘20 (april, mei, juni) vóór 1 maart:
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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