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> Buitenspeeldag woensdag 22 april
> Op zoek naar een kinderfiets? Ga naar de fietsbieb!
> Zwerfvuil achterlaten = GAS-boete
>

BURGERZAKEN
GEMEENTEDIENSTEN,
OCMW/SOCIAAL HUIS EN
WIJKDIENST POLITIE ONDER 1 DAK
Sedert begin februari zijn de gemeentediensten,
Sociaal Huis/OCMW en wijkdienst politie samengebracht in hetzelfde gebouw. Zo wil men de
dienstverlening efficiënter maken en intern vlotter
coördineren.

OPENINGSUREN OCMW/SOCIAAL HUIS
INGANG: Oude Lichterveldsestraat 11A, Ardooie
051 74 03 70
• Maandag
9u00-12u00
• Dinsdag
9u00-12u00
• Woensdag
9u00-12u00
• Donderdag 9u00-12u00
• Vrijdag
9u00-12u00

VANAF 1 APRIL GOEDKOPER ZWEMMEN VOOR
INWONERS ARDOOIE IN ZWEMBAD IZEGEM

Het gemeentehuis bereik je via het Polenplein.
Het OCMW/Sociaal Huis en de wijkdienst politie
bereik je via de parking van GC ’t Hofland, Oude
Lichterveldsestraat.
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De openingsuren en telefoonnummers
van de diensten wijzigen niet!
OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Polenplein 15, Ardooie
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
051 42 84 60
• Maandag
13u00-18u00
• Dinsdag
08u30-12u00
• Woensdag
13u00-18u00
• Donderdag 08u30-12u00
• Vrijdag
08u30-12u00
• Zaterdag
09u00-12u00

©Luc Lambert

Door een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst tussen
stadsbestuur Izegem en gemeentebestuur Ardooie, kunnen de inwoners van Ardooie vanaf 1 april 2020
gaan zwemmen in het Izegemse zwembad De Krekel aan het goedkopere inwonerstarief Izegem.
De gemeente Ardooie zal jaarlijks instaan voor het verschil in tarief inwoner/niet-inwoner.
Het zwembad bestaat uit een overdekt 25-meterbad met een kleiner recreatief gedeelte
en een 50-meterbad in open lucht, ook met recreatief gedeelte en ruime ligweide.
Momenteel gelden volgende tarieven:
Gans het jaar geldig
Jaarabonnement (1 x toegang per dag) € 75 (tarief Izegem) ipv € 100 (tarief niet-Izegem)
+ € 5 waarborg voor de kaart.
Gans het jaar geldig met uitzondering van zomervakantie
• 10 beurtenkaarten (met uitzondering van zomervakantie van 14u tot 19u45) + €5 waarborg voor de kaart:
€ 20 (tarief Izegem) i.p.v. € 27 (tarief niet-Izegem).
Schooljaar en kleine schoolvakanties
• Ticket € 3. Kinderen onder de 6 jaar betalen € 1
©Luc Lambert

NIEUWE WIJKINSPECTEUR
WIJKPOLITIE ARDOOIE
Natascha Verhaeghe werd aangesteld als nieuwe wijkinspecteur.
Dit in opvolging van wijkinspecteur Philippe Vienne die sedert 1
maart op pensioen is.

©Martine Lambert
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Wil je weten wie je wijkinspecteur is?
Surf naar www.pzregiotielt.be

Zomervakantie
• Toegangsticket vanaf 6 jaar: € 4 (tarief Izegem) i.p.v. € 10 (tarief niet-Izegem)
• 5-beurtenkaarten: € 16 i.p.v. € 40 + € 5 waarborg voor de kaart
• Groepen/jeugdbeweging, vanaf 15 personen: per 15 personen 1 begeleider noodzakelijk en gratis:
€ 1,50 i.p.v. € 2,50. Groepen/jeugdbewegingen moeten verplicht op voorhand reserveren!
Wie gaat zwemmen en een toegangsticket, beurtenkaart of abonnement wil aankopen, dient altijd zijn/
haar identiteitskaart voor te leggen. Binnen het zwembad gelden specifieke regels omtrent toegelaten
zwemkledij. Gelieve deze vooraf aandachtig na te kijken op de website.
Sport- en Recreatiecentrum De Krekel: H. Hartstraat 15, Izegem
Actuele tarieven en meer info: sport.izegem.be
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HULP BIJ INVULLEN
BELASTINGAANGIFTEN
De Federale Overheidsdienst Financiën houdt ook
dit jaar drie zitdagen voor het invullen van de aangiften personenbelasting van het aanslagjaar 2020
(inkomsten 2019) voor de inwoners van Ardooie
(loontrekkenden en gepensioneerden).

donderdag 2 april om 20u
raadzaal gemeentehuis
Ardooie

FOTOVOORSCHRIFTEN VOOR PASPOORTEN
Is uw paspoortfoto conform?

Al veel antwoorden in 1 oogopslag!

• Telkens van 9u tot 12u en 13u tot 16u:
Vrijdag 29 mei
vrijdag 12 juni
vrijdag 26 juni
• Locatie: Gemeentehuis Ardooie
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= voorschrift versoepeld voor kinderen van 0 tot 6 jaar
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° haarlokken voor het gezicht of te dicht in de buurt
° brilmontuur op de pupillen
° (licht) getinte brilglazen (ook niet om medische
redenen)
° reflectie op de brilglazen

Meer inlichtingen :
www.fotopaspoort.be

EEN

TIP

Uw gemeente mag uw foto niet inscannen voor analyse
indien niet aan ALLE criteria werd voldaan.
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GEEN BRIL OP DE FOTO
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FOD Buitenlandse zaken - 05/201 5

OUDERLIJKE TOESTEMMING
MINDERJARIGE KINDEREN

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
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gevolg van een slechte belichting)
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Wie niet kan langskomen tijdens de zitdagen te
Ardooie, kan ook terecht (zonder afspraak) in volgende kantoren vanaf 5 mei tot en met 30 juni van
9u tot 12u (in de maand juni tot 15u) om te helpen
bij het invullen van de belastingaangifte:
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Wie dus wil langskomen om
haar/zijn aangifte te laten invullen,
dient vooraf een afspraak te maken
met het secretariaat van het gemeentehuis!
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FOD Financiën
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Er wordt - zoals vorig jaar - met een afsprakensysteem gewerkt (10 minuten per aangifte).

Dan wordt uw afspraak vastgelegd.
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OPGELET: ENKEL OP AFSPRAAK!

Dit vanaf maandag 4 mei vanaf 9u:
via 051 74 40 40
of langskomen naar het gemeentehuis.

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

VOORDRACHT
‘TIJDIG NADENKEN EN PLANNEN
OMTRENT WAARDIG LEVENSEINDE’

Als minderjarige kinderen meereizen met andere
personen dan de ouders, moet 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 waar het kind is gedomicilieerd, met de naam van de reispartners of de reisorganisatie, de periode en het land van bestemming.

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

Dienst bevolking: bevolking@ardooie.be - 051 74 03 56
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MILIEU
LENTESCHOONMAAK
Van 29 februari tot 4 maart is de gemeente samen met de Ardooise scholen, AMAR en enkele verenigingen
op stap gegaan om blikken, flessen, peuken en ander afval op te ruimen. Er werd in totaal 1.600 kg zwerfvuil
verzameld. Nu kunnen we met een propere lei de lente starten.
Tijdens het jaar kunnen we ook rekenen op talrijke vrijwilligers die de buurt mee netjes houden. Wens je ook
je steentje bij te dragen? Je registreert je op www.mooimakers.be en duidt op een kaart aan welke straat,
park of gebied je periodiek wenst op te ruimen en je neemt contact op met de milieudienst. Je krijgt gratis
een grijptang, fluovestje, handschoenen en witte zwerfvuilzakken waarmee je aan de slag kan.
Na het opruimen plaats je de gevulde zwerfvuilzakken op een bereikbare plaats. Je geeft de locatie door aan
de milieudienst en de gemeentediensten halen de zakken op.

Als de veroorzaker van zwerfvuil kan geïdentificeerd worden
wordt er steeds een GAS-boete aangerekend. Deze kan oplopen tot €350!

TECHNISCHE DIENST
ZWERFVUIL ACHTERLATEN
= GAS-BOETE BETALEN!

HINDER DOOR ASFALTEREN
BRUGSTRAAT TIJDENS PAASVAKANTIE

Zwerfvuil blijft bij veel burgers een doorn in het
oog. De talrijke meldingen op sociale media en bij
de gemeentediensten zijn hier het bewijs van. Het
ontsiert het straatbeeld en het opruimen ervan
is tijdrovend. Het afvoeren van zwerfvuil kost
bovendien handenvol geld. Het zorgt ervoor dat
het groenonderhoud trager verloopt, bemoeilijkt
het maaien van de bermen en ook de landbouwers ondervinden er veel nadeel van. Zwerfvuil
blijft overigens zeer lang in het milieu aanwezig.
Tientallen tot honderden jaren later vinden we nog
blikjes, peuken of plastic terug.

Tijdens de krokusvakantie werd een deel van de
Brugstraat (tussen Eekhoutstraat en Prinsendreef)
afgesloten voor het verkeer. Reden hiervoor was
dat de nutsmaatschappijen een kabel dienden te
leggen in de Brugstraat, een onderboring op deze
plaats lukte niet daar het reeds vol met nutsleidingen zat op de locatie waar de nieuwe kabel moest
komen.

HONDENPOEP OP JE STOEP!
STRONTVERVELEND!

Na de werken werd voorlopig herstel van het wegdek uitgevoerd door middel van het opvullen van
de sleuf met een laag asfalt. Het voorlopig herstel
kwam er omdat de maandag de school terug van
start ging en het verkeer op die locatie dan veel
drukker is.
Tijdens de paasvakantie wordt het wegdek afgefreesd en krijgt dit stuk een volledig nieuwe toplaag.
Aangezien het deel Brugstraat tussen
Meulebeeksestraat en Eekhoutstraat ook in slechte staat is, en er net geasfalteerd zal worden, heeft
het college van burgemeester en schepenen beslist
om ook dit stuk af te frezen en opnieuw te asfalteren.

©Luc Lambert

Hondenpoep op de straat of in groenzones zorgt
voor heel wat ergernis bij de bevolking. Jammer
genoeg houdt niet elke hondenbezitter zich aan
deze regels, met alle vervelende gevolgen van dien.
• Hou uw hond op de openbare weg of op openbare plaatsen onder controle aan de leiband.
• Zorg dat je altijd zakjes bij de hand hebt om de
hondenpoep op te ruimen.
Wij rekenen op de verantwoordelijkheidszin van
iedere eigenaar van een hond. Ruim het hoopje
van je hond op en deponeer dit in een vuilnisbak.

Wie zich niet aan de regels houdt,
riskeert een GAS-boete.
Deze kan oplopen tot € 350.

Door het asfalteren van de Brugstraat tussen de
Meulebeeksestraat en de Prinsendreef zal er dus
een drietal dagen hinder zijn voor het verkeer tijdens de paasvakantie.
Een omleiding zal voorzien worden, dit zal eveneens hinder met zich meebrengen voor De Lijn,
gelieve hun website in de gaten te houden.

Op het ogenblik dat de exacte
datum van uitvoering gekend is,
zal dit gecommuniceerd worden
via sociale media.

Voor vragen omtrent de omleiding kan u
contact opnemen met de technische dienst:
td@ardooie.be - 051 74 03 54

Milieudienst: milieu@ardooie.be - 051 74 03 64
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LANDBOUW
ONDERHOUD VAN OPRITTEN
Na de hevige regenval van de laatste weken zijn
er op verschillende plaatsen problemen met de
afwatering van de baangrachten.
Verstopte duikers kan u melden aan de
technische dienst: td@ardooie.be - 051 74 03 54

ARDOOIE WERKT AAN HET KLIMAAT
Het klimaat is veranderd, daar zijn we het allen
over eens. Om de veranderingen en de gevolgen
onder controle te houden moet iedereen een
inspanning leveren.
De gemeente zet in op een vermindering van de
CO2 om de klimaatopwarming tegen te gaan, en
neemt ook maatregelen om de gevolgen te beperken.
Een eerste maatregel voor verminderen van de
CO2-uitstoot is het doven van de openbare verlichting van 23u tot 5u, en de oude straatlampen
geleidelijk aan te vervangen door LED.
Ook de gemeentelijke gebouwen
worden aangepakt:
• In de sporthal en in school De Zonnebloem is
een energiezuinige LED verlichting geplaatst.
• Langs het voetbalveld van Koolskamp is reeds
LED verlichting.
• Op het dak van GC 't Hofland wordt (geluidsdempende) isolatie en een nieuwe roofing geplaatst.
• OC De Tassche en OC ‘t Zonneke zijn recente,
energiezuinige gebouwen. Op OC De Tassche
werden in februari zonnepanelen geplaatst.
• ‘t Filoetje Koolskamp en de Koolskampse verenigingen zullen verhuizen naar een nieuw gebouw.
De klimaatverandering zal voor langere droogteperiodes en voor heviger onweders zorgen. Om
de gevolgen daarvan te beperken zal de gemeente
samen met de provincie West-Vlaanderen een
gecontroleerde overstromingszone aanleggen aan
de Meersenstraat en de Poerbusstraat.
Ook wordt bij nieuwe omgevingsvergunningsaanvragen gekeken voor een maximaal hergebruik
van regenwater en voor voldoende buffering en
infiltratie.
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KIPPENACTIE

PROVINCIEDOMEIN ’T VELD - UPDATE

Haal uw eigen afvalverwerker
in huis. Kippen zijn
dol op tafelrestjes,
onkruid en gras.

Baggerwerken ’t Zeetje (eind 2019)

Met de nodige ruimte
in uw tuin én de juiste
verzorging zullen deze
dames heel wat afval
verwerken.
Eén kip kan
jaarlijks tot 50 kg
keuken- en
tuinafval verorberen.
Je kan via de Ardooise milieuraad AMAR 2 kippen
aanschaffen voor de prijs van € 5,50 per kip, vanaf
de 3° kip betaal je € 8,50. Het gekakel en de eitjes
krijg je er gratis bij.
Je kan ze bestellen via jo.amar@telenet.be vóór
6 april 2020, ze kunnen afgehaald worden bij
de Berlingmolen: Berlingmolenstraat 64, Ardooie
op zaterdag 11 april van 9u00 tot 12u00.
Gelieve te betalen bij inschrijving op het rekeningnummer van Amar BE35 8007 2398 4537
met vermelding van het aantal kippen.
Haast je want op is op!

✄

ADOPTIEAANVRAAG VOOR
AFVALKIPPEN (LEGHENNEN)

Aantal kippen
Naam.............................................................................
Voornaam.....................................................................
Adres............................................................................
Tel................................................................................
E-mail...........................................................................

© Luc Lambert

De baggerwerken in de historische veldvijver ’t
Zeetje werden in het najaar 2019 afgerond. Het
doel van de provincie is een parkvijver met helder
voedselrijk water.
Net voor aanvang van de werken in augustus 2019
toonde een meting een grote vervuiling met minerale oliën aan. Hierdoor kon de aannemer slechts
een beperkt, niet verontreinigd deel van ’t Zeetje
baggeren. Er werden palen geplaatst, die moeten
voorkomen dat het vervuilde slib in het gebaggerde deel van de vijver komt.
De provincie heeft nu een labo aangesteld om
bijkomende metingen te doen om zo de vervuiling
nog beter in kaart te brengen. Bijkomende, nieuwe
vervuiling is zo goed als uitgesloten door het afkoppelen van de Veldbeek. Deze beek kwam voor de
aanvang van de werken rechtstreeks in ’t Zeetje
terecht.
Nu volgt de beek een apart, afgepaald tracé langs
de rand van ’t Zeetje. Door een nieuwe, bijkomende pompconstructie van Aquafin zal de Veldbeek
voortaan ook minder af te rekenen hebben met
overstort van vervuild rioleringswater bij hevige
regenval.
Vellen Amerikaanse eiken
in functie van heideontwikkeling (eind 2020)
Eind 2020 laat de provincie aan de achterkant van
de cafetaria een 30-tal Amerikaanse eiken, een uitheemse boomsoort, vellen. Deze kapping kadert in
het bosbeheerplan van ’t Veld.

Uitvoering doelstellingen PRUP ’t Veld
(2020 en volgende jaren)
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP)
’t Veld is van kracht sinds 10 januari 2019.
De hoofddoelstellingen van het plan zijn: het versterken en beperkt uitbreiden van het provinciaal
domein; landbouwgrond vrijwaren voor de grondgebonden beroepslandbouw; de relatie tussen ‘t
Veld en de omgeving optimaliseren door middel
van trage verbindingen.
• De dreef in het oostelijke deel van het domein
wordt verbreed om fietsers toe te laten.
• Ten zuiden van ’t Veld heeft de provincie 2,75
ha landbouwpercelen aangekocht. Het PRUP
wijzigde de bestemming van deze gronden van
landbouw naar natuur. De voormalige eigenaars
kunnen/mogen nog tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd landbouw bedrijven op de
verworven percelen.
• Ten westen van ’t Veld komt er een bufferzone
van 10 m tussen landbouwgebied en het bos.
Deze overgang tussen provinciedomein en landbouwgebied moet de hinder voor de landbouwproductie door het aanpalende bos enerzijds en
de negatieve invloeden van de landbouw op de
natuur anderzijds vermijden.

THUISCOMPOSTEREN
Heeft u een tuin, dan
kan u afval voorkomen door zelf te composteren.
Door uw keuken- en
tuinafval zelf te composteren, zorgt u voor
een milieuvriendelijke
verwerking van zowat de helft van uw huisvuil.
U kan composteren in vaten of bakken, afhankelijk van de grootte van uw tuin. Compostvaten en
-bakken kunnen het hele jaar door aangekocht
worden in het secretariaat van het gemeentehuis.
Deze worden dan door de technische dienst aan
huis geleverd.
•
•
•
•

Compostvat (inhoud 290 liter)
€ 15
Beluchtingsstok			€ 5
Compostbak (inhoud 1.000 liter) € 50
Aanbouwmodule compostbak
€ 44

Handtekening
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JEUGD
FIETSBIEB

KINDEROPVANG
Op zoek naar een kinderfiets?
En koop je liever geen nieuwe?
Vanaf 11 april kan je in Ardooie
terecht bij de fietsbieb. De
Fietsbieb biedt kwaliteitsvolle
tweedehands kinderfietsen aan
die je goedkoop kan ontlenen.

Subsidies voor kinderopvanginitiatieven die
voorschoolse opvang aanbieden (0-3 jaar)

Voor € 20 fietsgeld en een waarborg van € 20, mag
je één jaar lang een kinderfiets gebruiken. Tijdens
dat jaar mag je de fiets inruilen voor een groter
exemplaar of voor een ander model uit het aanbod. Dat aanbod vind je via www.fietsbieb.be.
De fietsbieb bevindt zich in Inloophuis ‘De Loods’,
Kortrijksestraat 44, en biedt kwaliteitsvolle tweedehands kinderfietsen aan die je goedkoop kan
ontlenen.
De fiets staat tiptop in orde als je ze
begint te gebruiken!
Tijdens het gebruik
sta je zelf in voor het
onderhoud en eventuele herstellingen.

OPROEP FIETSEN
Momenteel hebben we 24 fietsen. Maar voor de
goede werking van onze fietsbieb hebben we er
nog heel wat meer nodig.
Heb je thuis nog een bruikbare kinderfiets in goede
staat en staat die in de weg, schenk hem aan de
fietsbieb. In ruil ontvang je een waardebon, goed
voor één jaar gratis lidmaatschap (je mag de bon
altijd doorgeven).
• Waar?
Fietsbieb, in Inloophuis ‘De Loods’,
Kortrijksestraat 44, Ardooie
• Wanneer?
De fietsbieb is open elke tweede zaterdag van
de maand van 9u30 tot 11u30 (in december en
januari op afspraak).
• Contact:
ardooie@fietsbieb.be of via 051 74 57 69
De fietsbieb is een samenwerking
tussen het gemeentebestuur en
Beweging.net Ardooie-Koolskamp,
Inloophuis De Loods en KWB Ardooie.
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SPEELPLEINWERKING ’T RAVOTTERKE
OP ZOEK NAAR MONITOREN
Heb je verantwoordelijkheidsgevoel en creatieve
ideeën? Ravot je graag
met kinderen? Ben je
deze zomer 16 jaar?
Dan zijn wij
op zoek naar jou!

Als gemeente zijn we er ons van bewust dat het
aantal opvangplaatsen voor 0- tot 3-jarigen steeds
beperkter en het gevaar op wachtlijsten steeds
groter wordt. Het is belangrijk dat er voldoende
opvangmogelijkheden zijn voor onze “jongste”
bewoners en met een aantal premies hopen we de
initiatieven binnen onze gemeente een helpende
hand te bieden.
Zo kunnen de kinderopvanginitiatieven vanaf dit
jaar een aanvraag doen voor een materiaalpremie. Zo kan een gezinsopvang (tot 8 kinderen)
een jaarlijkse premie aanvragen van € 150 en een
groepsopvang (vanaf 9 kinderen) een premie verkrijgen van € 300. Deze kunnen ze dan onder meer
gebruiken voor de aankoop van spel- of didactisch
materiaal.
Op die manier proberen we te ondersteunen in een
kwalitatieve uitbouw van de opvanginitiatieven.
Daarnaast werd ook een starterspremie in het
leven geroepen, ter ondersteuning van de opstart,
of de uitbreiding van voorschoolse opvanginitiatieven. Deze premie bedraagt € 400 per opvangplaats
met een max. van 10 kinderen. Wie dus voldoet
aan de voorwaarden kan een maximale premie
verkrijgen van € 4.000.
Volledig reglement: www.ardooie.be

‘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 via jeugddienst@ardooie.be
of 051 74 40 40 voor een verkennend gesprek!

VOOR- EN NASCHOOLS BUSVERVOER
De gemeente organiseert al lange tijd voor- en
naschools vervoer voor de Ardooise basisscholen
van het thuisadres naar de school (en terug).
De vergoeding per schoolrit wordt betaald aan de
basisschool waar uw kind schoolloopt. Daar kan je
meer info ontvangen betreffende de tarieven.
Het gemeentebestuur wil nagaan hoeveel kinderen
gebruik wensen te maken van het schoolbusvervoer voor het volgend schooljaar.
Via de basisscholen zal begin juni een formulier
bezorgd worden aan de ouders om hun kind(eren)
in te schrijven voor het busvervoer van het schooljaar 2020-2021.
U kan ook mailen naar schoolbus@ardooie.be
tegen ten laatste woensdag 1 juli
of uw kind(eren) gebruik zullen maken
van het busvervoer.
Gelieve volgende mee te delen: naam van
kind(eren), school, ophaaladres, gsm-nummer.

BUITENSPEELDAG WOENSDAG 22 APRIL
Het gemeentebestuur neemt dit jaar opnieuw deel aan de Buitenspeeldag.
Op de site van speelplein 't Ravotterke en De Ark wordt een groot aanbod animatie
voorzien. Animatie die prikkelt en inspireert om ook tijdens het jaar meer buiten te
spelen. En dit allemaal gratis!
Op jouw favoriete televisiezenders valt er in elk geval helemaal niets te beleven.
Die gaan een hele namiddag op zwart. Je hebt dan ook geen enkel excuus om binnen te blijven.
Ook aan de (groot)ouders wordt gedacht met een leuke lentebar.
Toegang enkel via evenementenhal
De Ark (Melkerijstraat 2A).
De toegang via de Stationsstraat
wordt afgesloten.
Open van 13u tot 18u30.
Activiteiten van 14u tot 17u.
Kinderen jonger dan 8 jaar enkel onder
begeleiding van een volwassene.
Bij slecht weer gaat alles door
in evenementenhal De Ark.
Vergeet je speelkledij niet!
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SPORT

CULTUUR
BIBLIOTHEEKNIEUWS

BEBLOEMINGSWEDSTRIJD
Lees gratis Daisyluisterboeken
op je tablet of
smartphone met de
Anderslezen-app!

Daisy?
Daisy-boeken zijn bijzondere luisterboeken voor
personen met een leesbeperking (vb dyslexie):
• Duizenden boeken, ingelezen met menselijke
stem. Voor elk wat wils!
• Bepaal zelf de voorleessnelheid en volg op je
eigen tempo mee in het gedrukte boek.
• Blader door het luisterboek, net zoals bij een
gewoon boek.
• De app onthoudt voor elk boek waar je bent
gebleven.
Hoe werkt het?
1 Schrijf je gratis in bij Luisterpunt op
mijn.luisterpuntbibliotheek.be.
Kies bij je inschrijving voor Daisy-online.
Of informeer bij de bibliotheek van Ardooie
2 Log in op Mijn Luisterpunt met de inloggegevens
die je bij je inschrijving kreeg. Het wachtwoord
is je geboortedatum (dd-mm-jjjj).
3 Ga naar het menu-item ‘Nieuwe opzoeking’ en
kies een boek. Je kan 5 boeken op je boekenplank zetten.
4 Download de gratis Anderslezen-app in de App
Store of de Play Store.
5 Log in met dezelfde inloggegevens als bij Mijn
Luisterpunt.
Lezen maar!
Je boeken verschijnen automatisch in de app.
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Meer info? Surf naar ikhaatlezen.be!
Bibliotheek: Mgr. Roelensstraat 26, Ardooie
051 74 73 08 - bibliotheek@ardooie.be

• De keuring gaat door op zaterdag 11 juli tussen
8u30 en 16u
• Aanwezigen op de prijsuitreiking 2019 zijn reeds
ingeschreven en dienen niet meer in te schrijven
• Herinschrijving: de deelnemers 2019 die niet
aanwezig waren op de prijsuitreiking 2019 alsook nieuwe deelnemers, dienen wel in te schrijven uiterlijk tegen eind mei 2020 via onderstaand inschrijvingsformulier.
Ook deelnemers die willen veranderen van categorie dienen opnieuw in te schrijven.

WEEK VAN DE MARKT: 6 TOT 12 APRIL
PRIJSUITREIKING OP 19 APRIL

ACTIVITEITEN
GEMEENTELIJKE SPORTDIENST
Start to Run
De sportdienst start met een nieuwe Start to Runsessie: van 0 tot 5 km in 10 weken.
Op maandag en woensdag telkens om 18u30.
Op vrijdag of zaterdag is er een individuele training, hiervan wordt het loopschema meegegeven.
Eerste sessie op maandag 20 april.
Inschrijven vooraf is verplicht en dient te gebeuren
vóór 15 april.
De deelname bedraagt € 20 (incl. verzekering)
Online inschrijven via
https://ardooie.be/inschrijvingen

Deelname is gratis
Gelieve vóór 31 mei ofwel het inschrijvingsformulier in het gemeentehuis in te dienen of af te geven
aan Walter Demuynck: Cardijnlaan 27, Ardooie
0473 46 01 81 - walter.demuynck1@telenet.be
met melding van je naam, adres en vermelding
deelnemingscategorie.

Sportkampen Zomervakantie
Info: Wat te doen?
Inschrijven
sportkampen:
www.ardooie.be/
inschrijvingen

Wat te do
en
zomervaka

?

ntie ‘20

Sportkam
pen
Speelple
’t Ravotter in
ke
Kinderop
vang
’t Filoetje
Kleuterkam
pen
Kidskampe
n

Op zondag 12 april (Pasen) doet gemeente Ardooie
opnieuw mee met Week van de Markt.
De marktkramers geven per aankoopschijf
van € 5 een invulbon mee.

✄

BEBLOEMINGSWEDSTRIJD 2020
INSCHRIJVINGSFORMULIER

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

❑ Gevelversiering
❑ Kleine voortuinen
❑ Middelgrote voortuinen
❑ Grote voortuinen (> 150 m )
❑ Hoeve-ingangen
❑ Tuinen niet zichtbaar van op de openbare weg (< 150 m²)
❑ Tuinen niet zichtbaar van op de openbare weg (> 150 m²)
2

Prijsuitreiking zondag 19 april om 11u!
Pas op zondag 19 april is er om 11u prijsuitreiking.
Daarom worden ook op 19 april invulbonnen meegegeven per aankoopschijf van € 5.

Badmintontornooi
De sportdienst organiseert in samenwerking
met BC Arkobad het jaarlijks badmintontornooi.
Hierop worden alle recreanten uitgenodigd.

Opgelet!
Alle invulbonnen kunnen (enkel) op zondag 19 april
gedeponeerd worden in de urne die staat opgesteld in de inkom (sas) van het gemeentehuis, dit
vóór 10u45.
De prijsuitreiking vindt plaats om 11u aan de promotiestand.
Er worden 15 prijzen geschonken waarvan de
hoofdprijs een cadeaubon ‘Weekendje Uit’ t.w.v.
€ 300

Er wordt gespeeld op:
• 29 april (heren enkel, dames dubbel)
• 6 mei (dames enkel, heren dubbel)
• 13 mei (gemengd dubbel)

Enkel de mensen die aanwezig zijn
op de prijsuitreiking op 19 april,
maken kans op een prijs.

Op elk van deze data worden de reekswedstrijden
en de finaleplaatsen, één discipline per avond,
afgewerkt. De deelname is gratis.
Inschrijven via sportdienst@ardooie.be
of bij BC Arkobad tijdens de trainingsuren
elke dinsdag en woensdag 19u30-21u30.
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VARIA
Seniorensportdag
‘West-Vlaanderen Blijft Bewegen’ - 14 mei
Izegem is in 2020 inrichter. In de namiddag wordt
een gamma aan sportmogelijkheden aangeboden:
fietsen, wandelen, petanque, line dance, …..

Spinning

De deelname aan de sportactiviteiten
bedraagt € 6. Wanneer je eveneens aan
het avondprogramma wenst deel te nemen
(eetmaal & dans), betaal je € 15.
Sport 55+
Op dinsdag, tijdens het blijf-fit-uurtje, wordt een
divers sportaanbod voorgeschoteld en staan eveneens oefeningen ter bevordering van de kracht en
de lenigheid op het programma op maat voor de
55+'ers.
Voor deelname betaal je € 1 per sessie.
Op donderdagvoormiddag is er wekelijks een spinning sessie. Op het ritme van aangepaste muziek
worden uithouding en kracht verbeterd. Voor deelname aan de spinning betaal je € 3 per sessie.
Beide sessies gaan telkens door
tussen 10u en 11u. Aansluiten kan nog steeds.

OPROEP FEEST 50-JARIGEN

Het OCMW zal volgende woningen
met bijhorende grond openbaar verkopen

Word je 50 in 2020 en ben je van Ardooie
of Koolskamp of liep je er school?
Vul uw gegevens in via deze link
https://forms.gle/9TA1HwKma8aofA7u7
of via claudine.farrazijn@telenet.be

• Spinnepijpstraat 1, 8851 Koolskamp
Woning met perceel grond met een oppervlakte
van 77a42ca en een KI van € 245,00.

Na afloop van het sportgedeelte is er de mogelijkheid om te genieten van een deugddoende
avondschotel: beenhesp met frietjes en groentjes
en uiteraard een streekbiertje. Tenslotte wordt de
sportnamiddag afgesloten met een dansfestijn.
De folders worden aan de seniorenbonden toegestuurd. Inschrijven kan via de sportdienst, individueel of in groep.

VERKOOP WONINGEN

©Luc Lambert

De spinningsessies lopen verder tijdens de maanden april en mei.
Op maandag, woensdag en donderdag is er telkens
één uur spinning van 19u30 tot 20u30. De sessies
worden begeleid door professionele instructeurs.
Kostprijs: € 6,50/sessie.
Inschrijven spinning:
www.ardooie.be/inschrijvingen

©Luc Lambert

• Sparappelstraat 3, 8850 Ardooie
Woning met perceel grond met een oppervlakte
van 60a15 ca en een KI van € 332,00.

NIEUWE ZAKEN
Thuisverpleging Degezelle-Lamsens
Specialisaties in wondzorg, diabetes
en palliatieve zorgen.
Lynn Lamsens
Boncquetstraat 26, Ardooie
0473 22 80 99

SPORTRAAD
Statutaire Algemene Vergadering
De statutaire Algemene vergadering van de sportraad gaat door op maandag 11 mei in de cafetaria
van sporthal De Ark, aanvang 19u30
De sportclubs worden hierop schriftelijk uitgenodigd. Op deze Algemene Vergadering worden de
laureaten van de Sport gehuldigd.
Sportdienst:
sportdient@ardooie.be - 051 57 50 20

©Luc Lambert

Voor meer informatie, kan je contact opnemen
met volgende contactpersoon:
Vlaamse overheid, Afdeling Vastgoedtransacties
Bram Peene - bram.peene@vlaanderen.be
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10
9000 Gent - 02 430 94 79

GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN
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Verdere details volgen in mei
en dan kan definitief ingeschreven worden.

Cultuurraad		
GECORO		
Jeugdraad		
Landbouwraad
Middenstandsraad
Milieuraad		
Seniorenraad		
Sportraad		

cultuur@ardooie.be
stedenbouw@ardooie.be
jeugddienst@ardooie.be
k.verhelle@ardooie.be
middenstand@ardooie.be
milieu@ardooie.be
seniorenraad@ardooie.be
sportdienst@ardooie.be

Patricia Biebuyck
Opruimcoach/Professional Organizer
Sprietstraat 55, Ardooie
0468 35 72 35
patricia.biebuyck@gmail.com
Taxar
Luchthavenvervoer - pendeldienst - afterparty
shuttledienst - privé en zakelijk vervoer
Rik Vandecnocke
Enkel op afspraak
0492 41 05 22
taxar@telenet.be
Wenst u als nieuwe zaak
opgenomen te worden in Infoblad, gelieve een
mailtje te sturen naar infoblad@ardooie.be
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*terugkerende activiteit

Vlak voor de definitieve druk van het Infoblad werden
- wegens corona-maatregelen - alle activiteiten geannuleerd t.e.m. 3 april 2020.
Het is mogelijk dat activiteiten na deze datum ondertussen
ook werden geannuleerd wegens bijkomende corona-maatregelen.

APRIL			

DO 9/04 • 19u

ZA 11/04 • 14u

DO 2/04 • 8u30-11u40

Sint-Martinuskerk Koolskamp
Pastorale Eenheid
Sint-Germanus

Sint-Martinuskerk Koolskamp
Gezinsbond Koolskamp

De eerste keer - speelmoment
voor nieuwe peuters
GVB De Boomgaard		

deboomgaard@arkorum.be
051 74 68 98

DO 2/04 • 20u

Voordracht
'Tijdig nadenken en plannen
omtrent waardig levenseinde'
door Erik Swaenepoel,
LEIFpunt coördinator
Gemeentehuis
Gemeentebestuur Ardooie
Vooraf inschrijven
gratis toegang
bevolking@ardooie.be
051 74 03 56

VR 3/04 • vanaf 16u

Diepvries-friet kaarting
GC 't Hofland
Groep 82

Inleg € 1,25 - drank vrij

ZA 4/04 • 20u

Lenteconcert
Muziek en verhalen

Evenementenhal De Ark
KMM St.-Cecilia Koolskamp

€ 10 - kind -11j gratis
secretaris@harmoniekoolskamp.be
www.harmoniekoolskamp.be

MA 6/04 • 13u30

Start fietsseizoen
Albertzaal
OKRA Ardooie

Iedere 1ste, 3de en eventueel
de 5de maandag van de maand
051 74 57 28
16

Witte donderdagviering

DO 9/04 • 20u30

Paaseierenraap		

thiryvanderstichele@scarlet.be
0472 52 35 71

Bult - Voorstelling van
de poëtische debuutroman
door Marieke De Maré
€ 10 - add € 12			
www.deschaduw.be/programma/
marieke-de-mare-stelt-voor-bult

Polenplein

VR 10/04 • 18u

ZO 12/04 • 8u-13u

Sint-Martinuskerk Ardooie en
Sint-Martinuskerk Koolskamp
Pastorale Eenheid
Sint-Germanus
pesintgermanus@telenet.be

ZA 11/04
Start wandeling 6u30-15u

Skobiaktocht

Evenementenhal De Ark
Spartastappers Ardooie vzw
Voor elke deelnemer gratis
2 pannenkoeken
€ 2 - lid € 1,50
carine.galle1@telenet.be
0473 46 01 81

ZA 11/04 • 9u30

Opening Fietsbieb

Inloophuis De Loods
Kortrijksestraat 44
Gemeentebestuur i.s.m.
Beweging.net ArdooieKoolskamp, KWB Ardooie
en het Inloophuis De Loods
ardooie@fietsbieb.be
051 74 57 69

DI 14/04 • 14u30

Voordracht
'De rechtvaardige rechters'
door Willy Nachtergaele
GC 't Hofland
Vlaamse actieve senioren
Ardooie - Koolskamp

WEEK VAN DE MARKT

Zondagsmarkt

VR 24/04 • 15u30-18u

Opendeurdag voor nieuwe
peuters, kleuters, leerlingen
Basisschool De Horizon
Ardooisestraat 1A
www.vbdehorizon.be

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

VR 24/04 • 20u30

DI 14/04 • 19u

Cultuurkapel De Schaduw

Wandelvoetbal*
Geen competitie, voor jong
en oud, man en vrouw.
Sporthal De Ark
KWB Ardooie		

Cultuurkapel De Schaduw

Goede Vrijdag bezinning

*terugkerende activiteit

Deelname vooraf bevestigen:
kwbardooie@hotmail.be

DO 16/04 • 14u30

Modeshow
Deco-style voor senioren
Residentie Hardoy
051 59 18 00

ZO 19/04 • 8u-13u

Voorstelling
'Ik ben Piet en ik heet Pierre'
met Piet de Praitere
€ 12 - add € 14
www.deschaduw.be/programma/
piet-de-praitere

ZO 26/04 • 10u

Aperitiefconcert & BBQ food
GC 't Hofland		
KMM Sint-Cecilia Ardooie

€ 10 inclusief 1 aperitief, excl. bbq
kind -12 jaar gratis
info@kmma.be		
www.kmma.be

WO 29/04 • 9u-11u

Opendeurdag voor nieuwe
peuters, kleuters, leerlingen
en hun ouders

Zondagsmarkt
11u: Prijsuitreiking

GBS De Zonnebloem

jan.dedecker@gbsardooie.be
051 74 49 16

MA 13/04 • 8u30-10u

Ontbijt voor iedereen
met bezoek van de paashaas
en paaseierenraap

DO 30/04

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

GC 't Hofland
Gezinsbond Ardooie

Alle kinderen t/m 11 jaar krijgen
gratis paaseieren mee naar huis.
Vooraf inschrijven verplicht. € 7
diane.verhulst@telenet.be
051 48 86 91
https://ardooie.gezinsbond.be

DI 14 + 15 + 16 + 17/04
9u-16u

Paastaalkamp Frans Mini-Ecole
Spanjeschool De Tassche
Mini-Ecole

Frans voor kinderen tot 12 jaar
€ 105 - volledige dag € 170
0484 17 28 73
http://mini-ecole.be

WO 22/04 • 14u-17u

Buitenspeeldag
Kinderactiviteiten

Speelplein 't Ravotterke

Toegang via de evenementenhal
De Ark - gratis deelname
			

14u:
Fabriekstraat 6
19u30:
Serviceflats, Cardijnlaan 11
Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1

Herinneringswandeling

Parking provinciedomein 't Veld
Natuurpunt De Torenvalk
Wandelschoenen aanbevolen
gratis deelname
noel.lievrouw@detorenvalk.be

MA 4/05 • 20u

Infoavond 'Baas over je blaas'
Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1
femmaardooie@gmail.com

DO 7/05 • 17u30-20u

Bloedgifte		

GC 't Hofland		
Contactgroep
'Help ons helpen bloedgeven'
Rode Kruis Vlaanderen
ZA 9/05 • 19u

BBQ
ten voordele van Rwanda.
Rwanda laat ons nooit meer
los!
GC 't Hofland			

€ 20
kind € 10 - kleuter tot 3 jaar gratis

ZO 10/05 • 8u

Moederdagontbijt		
GC 't Hofland		
KWB Ardooie		

claus.koen@telenet.be

DI 12/05 • 14u30

Voordracht
'Het Engels koningshuis'
door Marc De Bie

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

Paasfeest
met eucharistieviering
€ 8		
051 74 76 25

VR 1/05 • 14u30

GC 't Hofland		
Vlaamse actieve senioren
Ardooie - Koolskamp

DO 23/04 • 13u30
GC 't Hofland		
OKRA Ardooie

MEI				
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*terugkerende activiteit

DI 12/05 • 19u

Wandelvoetbal*
Geen competitie, voor jong
en oud, man en vrouw.
Sporthal De Ark
KWB Ardooie		

Deelname vooraf bevestigen:
kwbardooie@hotmail.be

DO 14/05 • 8u30-11u40

De eerste keer - speelmoment
voor nieuwe peuters
GVB De Boomgaard

deboomgaard@arkorum.be
051 74 68 98

DO 14/05 • 17u30-20u

Bloedgifte		

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

WO 27/05 • 9u-11u

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

jan.dedecker@gbsardooie.be
051 74 46 16

DO 28/05 • 17u-20u

Bloedgifte		

OC 't Zonneke		
Contactgroep
'Help ons helpen bloedgeven'
Rode Kruis Vlaanderen
DO 28/05

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

14u:
Fabriekstraat 6
19u30:
Serviceflats, Cardijnlaan 11
Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1

ZA 30/05

Rommelmarkt De Tassche
Spanjeschool:
Krommestraat 2, Ardooie
Oudercomité De Tassche

DO 21/05 • 14u

Fietssmoefelroute
Culinaire fietstocht

Start: Marktplein
Pasar Ardooie-Koolskamp

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

bezoekers gratis
standhouders vanaf € 5
oudercomitedetassche@outlook.be
0479 18 93 88

*terugkerende activiteit

JUNI			

ZO 21/06 • 8u-13u

DI 9/06 • 14u30

Parking Albertzaal

Zondagsmarkt

Voordracht
'Albrecht Rodenbach'
door Hector Van Oevelen
GC 't Hofland
Vlaamse actieve senioren
Ardooie - Koolskamp
€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com
0477 63 90 84

DI 9/06 • 19u

Wandelvoetbal*
Geen competitie, voor jong
en oud, man en vrouw.

ZA 20/06 • 20u

Concert 15 jaar Laura Lynn
Evenementenhal De Ark

€ 38 - Silverseats € 64
0479 31 84 55
www.concertevents.be/event/
laura-lynn

Opendeurdag voor
peuters, kleuters, leerlingen
en hun ouders
GBS De Zonnebloem

jan.dedecker@gbsardooie.be
051 74 49 16

DO 25/06 • 8u30-11u40

De eerste keer - speelmoment
voor nieuwe peuters

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

Infomoment
nieuwe peuters en kleuters

VR 12/06 • 13u30-18u

jan.dedecker@gbsardooie.be
051 74 49 16

DO 25/06

DO 11/06 • 16u15-18u

deboomgaard@arkorum.be
051 74 68 98

Gemeentelijke Basisschool
De Zonnebloem

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

Opendeurdag voor
peuters, kleuters, leerlingen
en hun ouders

deboomgaard@arkorum.be
051 74 68 98

Deelname vooraf bevestigen:
kwbardooie@hotmail.be

GVB De Boomgaard

WO 24/06 • 9u-11u

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

GVB De Boomgaard

Sporthal De Ark
KWB Ardooie		

ZA 20/06 • 21u30

Zomerfuif

Weide Maes,
Oude Ardooisestraat 7
KLJ Koolskamp
€6

JOUW ACTIVITEIT
IN DEZE KALENDER?

14u:
Fabriekstraat 6
19u30:
Serviceflats, Cardijnlaan 11
Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1		

ZO 28/06 • 13u

Tuinenfietstocht		

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

GC 't Hofland		
KWB Ardooie		

passiflore_ardooie@hotmail.com

VR 19/06 • 20u

Tententocht		

Weide Maes,
Oude Ardooisestraat 7
KLJ Koolskamp

gratis toegang			

ZA 20 + 21 + 22/06

Kermisommegang

Marktplein-Polenplein
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BURGEMEESTER KARLOS CALLENS

zitdagen
gsm
mail

maandag
11u-12u
vrijdag
16u-17u
0475 83 03 19
burgemeester@ardooie.be

bevoegdheden
financiën, omgevingsvergunning, burgerlijke stand
en bevolking, politie, brandweer, noodplanning,
economie, middenstand, mobiliteit

SCHEPEN KRIST SOENENS

zitdag
gsm
mail

donderdag 9u-11u
0478 80 21 63
k.soenens@ardooie.be

bevoegdheden
openbare werken, patrimonium, waterlopen,
begraafplaatsen, erediensten, cultuur, bibliotheek

SCHEPEN VÉRONIQUE BUYCK

zitdag
gsm
mail

maandag
16u-17u
0498 14 33 34
v.buyck@ardooie.be

bevoegdheden
jeugd, speelpleinwerking, kinderopvang, personeel,
onderwijs, communicatie, juridische aangelegenheden, informatieveiligheid, informatica, toerisme

SCHEPEN KATHLEEN VERHELLE

zitdag
gsm
mail

dinsdag
10u-11u
0474 88 36 66
k.verhelle@ardooie.be

bevoegdheden
milieu, landbouw, energie en duurzaamheid, feesten
en plechtigheden (oa jubilea), schattingscommissie,
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,
ontwikkelingssamenwerking

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

OCMW-SOCIAAL HUIS

Polenplein 15, Ardooie • 051 74 03 70
Ingang: Oude Lichterveldsestraat 11A
info.ocmw@ardooie.be
www.ocmwardooie.be
MA t.e.m. VR 9u-12u
op afspraak

WIJKDIENST POLITIE

Oude Lichterveldsestraat 11A, Ardooie
051 42 84 60 • www.pzregiotielt.be
pz.regiotielt.wijk.ardooie@police.belgium.eu
MA		 13u-18u
DI
8u30-12u
WO		 13u-18u
DO
8u30-12u
VR
8u30-12u
ZA
9u00-12u

SPORTDIENST

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

BIBLIOTHEEK

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

RECYCLAGEPARK I.V.I.O.

SCHEPEN TERRY CALLENS

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

bevoegdheden
sociale zaken, huisvesting, woonbeleid,
personen met een beperking, seniorenbeleid, sport

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

Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD)
zitdag
woensdag
16u-17u
gsm
0472 58 23 88
mail
t.callens@ardooie.be

KINDEROPVANG ’T FILOETJE
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