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> Breng een bezoekje aan de bib
> Weekend van de klant: 3-4 oktober
> Gratis ophaling grofvuil: 14-15 oktober

BURGERZAKEN
WOORD VAN DE BURGEMEESTER

ORGAANDONATIE NA OVERLIJDEN

We zijn al in het najaar van 2020 en hebben een rollercoaster
van een jaar achter de rug. De reden is natuurlijk het Covid-19
virus, of beter gekend als het coronavirus.
Alhoewel het virus nog steeds beperkingen met zich meebrengt,
is het normale leven zo goed als hervat. Vooral met de heropening van alle scholen is een positief signaal gegeven dat we (mits
de nodige maatregelen) ons gewoon leven kunnen hervatten.
In onze gemeente hebben we het geluk dat tot op heden het
aantal besmettingen in vergelijking met andere regio’s beperkt
is gebleven. Zo tellen we bij het schrijven van dit artikel (10
september 2020) 51 positieve tests, dit sedert het begin van
de coronaperiode. De kanttekening dient natuurlijk worden
gemaakt dat (vooral in het beginperiode van de pandemie) veel
personen niet zijn getest.
In de beginperiode van de coronacrisis was er een groot tekort
aan beschermingsmateriaal voor de zorgsector. De gemeente
heeft meer dan 10.000 chirurgische maskers via schenking of
aankoop kunnen verkrijgen die verdeeld zijn onder de huisartsen, verplegers, rust- en verzorgingstehuizen, enz…
Tijdens de zomervakantie hebben de gemeentelijke vrijetijdsdiensten
gezorgd voor heel veel opvangmogelijkheden voor de kinderen (speelpleinwerking, kinderopvang ’t Filoetje, sportkampen en kleuterkampen). In
totaal namen 365 families deel aan een initiatief van het gemeentebestuur,
vaak met twee of drie kinderen per gezin.
Er waren 1.821 weekplaatsen beschikbaar, waarvan er 1.658 geboekt werden.
Tevens is in de maand juli “Fietseluren” georganiseerd, een corona-veilige
fietstocht, met als thema “Dorp slaat op hol”, gegoten in een strip-fietsverhaal. Meer dan 2.000 deelnemers werden genoteerd. Elke deelnemer
kreeg een waardebon zodat de plaatselijke horeca ook gesteund werd.
Voor de verenigingen is 2020 een zeer moeilijk jaar. De gemeente probeert
waar mogelijk de verenigingen te ondersteunen. Een bevraging is gebeurd
aan de verenigingen om de financiële gevolgen door Covid-19 mee te
delen. Op basis van de meegedeelde gegevens wordt een rapport gemaakt
en kan extra toelage worden verstrekt.
Ik dank elke inwoner voor zijn burgerzin, maar wens verder iedereen op
het hart te drukken om niettegenstaande de positieve cijfers, toch steeds
de raadgevingen van de overheid op te volgen en de aandacht niet te verslappen. Enkel door de richtlijnen na te leven, kunnen we het virus onder
controle houden.
Hou het veilig en gezond.
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Karlos Callens
Burgemeester

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen is orgaantransplantatie de laatste
mogelijke behandeling.
Als u sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen
uw organen, weefsels en cellen gebruikt worden
om levens te redden. Het is belangrijk dat u daar nu
al over nadenkt en u registreert als donor.
Voorwaarde
Als u in het bevolkingsregister bent ingeschreven
(of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan bent u automatisch een potentiële
donor, tenzij
• u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw
leven
• of als uw naaste familieleden (kinderen, ouders
of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten.
Om er zeker van te zijn dat uw wil gerespecteerd
wordt, kunt u een wilsverklaring laten registreren:
de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal'.
• Ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar)
kunnen een wilsverklaring afleggen.
• De ouders of voogd van minderjarigen die niet
bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige
enkel verzet tegen donatie aantekenen.
• Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan
enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).

Procedure
In de 'Verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal' staan 4 beslissingen waar u uitdrukkelijk toestemming voor kunt geven, waar u zich tegen kunt
verzetten of waarvoor u een eerdere wilsverklaring
kunt intrekken:
• donatie van organen voor transplantatie
• donatie van weefsels en cellen voor transplantatie
• donatie van organen, weefsels en cellen voor de
vervaardiging van geneesmiddelen
• donatie van organen, weefsels en cellen voor
wetenschappelijk onderzoek. Opgelet: dit soort
donatie is niet hetzelfde als uw lichaam afstaan
aan de wetenschap.
U kunt uw wilsverklaring registreren
• bij de huisarts
• bij uw gemeentebestuur - dienst bevolking
• via de elektronische zelfregistratie op
www.mijngezondheid.be. Deze is niet beschikbaar voor minderjarigen en personen die niet in
staat zijn hun wil uit te drukken.
Bedrag
De registratie van de wilsverklaring is gratis.
Dienst bevolking
bevolking@ardooie.be - 051 74 03 56

BLOEMSTUKKEN BEGRAAFPLAATS

Foto: Martine Lambert

Alle bloemstukken en bloemen op de begraafplaats
van Ardooie en Koolskamp worden vanaf dinsdag
1 december weggenomen.
Personen die hun eigen bloemstukken willen afhalen, gelieve dit te doen vóór 1 december.
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TECHNISCHE DIENST

STEDENBOUW

VERKEERSVEILIGE START VAN HET SCHOOLJAAR
Om de verkeersveiligheid aan de scholen te verhogen, werd tegen de start
van het nieuwe schooljaar extra signalisatie geplaatst bij de lagere scholen.
Volgend jaar wordt een nieuwe subsidie-aanvraag ingediend om ook
de overige schoolomgevingen in Ardooie en Koolskamp
verkeersveiliger te maken.

Bij de aankoop moet je je wel akkoord verklaren
met enkele eenvoudige spelregels:
1. Voorkom te allen tijde ernstige vervuiling van de
weg door de modder en bevuiling van machines,
landbouwtrekkers en andere voertuigen te verwijderen voordat u de weg oprijdt.
2. Waarschuw de andere weggebruikers voor het
gevaar door tijdig de “modderborden” in de
wegberm te plaatsen, rechts in de rijrichting op
ongeveer 150 m vóór het vervuilde weggedeelte. Doe dit op een weg waar het verkeer in twee
richtingen is toegelaten voor de beide rijrichtingen. Bevestig het bord op een stevige paal. Bij
het plaatsen dient u er rekening mee te houden
dat de onderkant van het bord op ongeveer
1,50 m boven het oppervlak van de berm komt.
4. Maak de bevuilde weggedeelten onmiddellijk
weer schoon. Op drukke wegen kan de wegbeheerder uit veiligheidsoverwegingen ervoor
kiezen de weg zelf schoon te (laten) maken en
de kosten hiervoor volledig aan u door te rekenen. Maak gebruik van reflecterende vestjes om
uw aanwezigheid op de openbare weg tijdens
deze werkzaamheden voor de weggebruikers te
benadrukken.
5. Verwijder de borden onmiddellijk als de weg
weer schoon is.

OPENBARE WERKEN

BORDJES MODDER OP DE WEG

Onderhoudswerken op N37 Ring Pittem
Sedert begin september 2020 zijn grote onderhoudswerken gestart op de N37 Ring op grondgebied Pittem en Ardooie.
Tussen de N50 en de Tieltstraat wordt het versleten wegdek vervangen door een geluidsarm asfalt.
Tijdens de volledige duur van de werken blijft verkeer op de N37 Ring in beide richtingen mogelijk,
maar over één rijstrook in plaats van twee. Er zijn
104 werkdagen gepland.

Modder op de weg is onvermijdelijk in onze streek,
maar geen waarschuwingsborden plaatsen staat
gelijk met het creëren van een zeer onveilige situatie. Het is uiteraard de bedoeling de automobilisten en andere weggebruikers te waarschuwen
indien er daadwerkelijk slipgevaar ontstaat door
modder op de weg. Anderzijds mag het plaatsen
van borden geen vorm van uitvlucht worden om
modder op de weg te laten liggen als het werk
beëindigd is. Er moeten waarschuwingsborden
geplaatst worden en de weggebruiker moet zijn
snelheid aanpassen.

Voor de meest recente info over de werken:
www.wegenenverkeer.be/Pittem
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BEKENDMAKING
BESLISSING
PLAN-MER ONTHEFFING
INZAKE
HERZIENING
STEDENBOUWKUNDIGE
VOORSCHRIFTEN
BPA “CENTRUM WESTDE PLAATS”
Het College van Burgemeester en
Schepenen van de gemeente Ardooie
brengt ter kennis van de bevolking dat het
Team Mer beslist heeft dat de voorgenomen herziening van de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA “Centrum
West-De Plaats” dd. 24/10/2008, geen
aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van
een plan-MER niet nodig is.
U kan deze beslissing raadplegen in de
dossierdatabank van het Team Mer op
www.mervlaanderen.be
(dossiercode SCRHO0004).
De beslissing ligt ter inzage tot en met
24 oktober 2020 in het gemeentehuis,
dienst Omgeving, Polenplein 15 te 8850
Ardooie. De documenten kunnen tijdens
die periode ook geraadpleegd worden op
de gemeentelijke website.

Borden kan je aankopen op de gemeentelijke
technische dienst voor € 40 voor twee stuks!
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MILIEU
EEN ENERGIEZUINIG HUIS?
KINDERSPEL MET ENERGIEHUIS WVI

Voortaan kunnen inwoners van Ardooie terecht
bij het ENERGIEhuis WVI met al hun vragen
rond renovatie en energie(besparing). “Met het
ENERGIEteam van WVI wordt dit voortaan kinderspel: van premies, leningen en fiscale kortingen
die je kan krijgen als je je woning energiezuiniger
maakt tot informatie over hoe je kan investeren in
hernieuwbare energie. Het ENERGIEhuis WVI staat
onze inwoners bij met raad en daad.”
Zo krijg je energie- en renovatieadvies dat perfect
op maat van jouw woning is, gemakkelijk, objectief
en betrouwbaar. Het ENERGIEteam biedt eerste
hulp bij energievragen, helpt inwoners op weg
om hun energiefactuur onder controle te houden,
vraagt offertes op bij aannemers en/of begeleidt
de renovatiewerken van A tot Z.
Enkel bepaalde (kwetsbare) doelgroepen kunnen nog een energielening renteloos afsluiten tot
€ 15.000.
Met de communicatiecampagne ‘Een energiezuinig
huis? Kinderspel met ENERGIEhuis WVI’ worden
inwoners aangespoord om contact op te nemen
en over hun renovatie en energie(besparing)plannen te spreken. Ze worden maximaal ontzorgd,
zodat energie besparen en/of renoveren kinderspel wordt!
MEER INFO?
www.wvi.be/energiehuis - 050 64 16 06
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GRATIS OPHALING GROFVUIL
Op initiatief en kosten van de gemeente Ardooie
zal uitzonderlijk nogmaals grofvuil (groot huisvuil) worden ingezameld op 14 en 15 oktober. De
ophaling start ’s morgens om 6u. U mag het grofvuil buitenzetten op 13 oktober na 19u.
Wat is grofvuil?
Grofvuil is alle huishoudelijk afval dat niet selectief
wordt ingezameld en dat door zijn afmetingen te
groot is om als restfractie te worden meegegeven.
Dit houdt in dat afval van niet-particuliere afkomst
(winkels, eenmanszaken, vrije beroepen, KMO’s
en alle andere bedrijven) niet kan worden aangeboden. Alle afval dat selectief wordt ingezameld
(huis aan huis of op het recyclagepark) wordt niet
als grofvuil beschouwd. Voorbeelden hiervan zijn:
tuinafval, PMD, papier & karton, bouwafval (bv.
een wc, een lavabo, houten planken van vaste constructies), vlak glas (spiegels of ruiten), ….
Alles wat in een restafvalzak kan, wordt niet als
grofvuil beschouwd. Daarom wordt afval dat in
een zak of kartonnen doos wordt aangeboden niet
opgehaald. Enkel grotere stukken zijn grofvuil.
Hoe selecteer je grofvuil?
• Herbruikbare materialen
Vooraleer je de materialen die je wenst aan
te bieden als grofvuil buiten zet, dien je na
te gaan of die al dan niet nog bruikbaar zijn.
Bruikbare zaken kan je dan gratis aanbieden bij
de Kringwinkel te Izegem. Eventueel komen zij
die zelf ophalen.
Contactgegevens Kringwinkel:
Lodewijk de Raetlaan 20, Izegem - 051 31 34 81
• Kleine materialen
Alle materialen die niet recycleerbaar zijn (restafval) maar in de normale restafvalzak passen,
worden niet meegenomen met de grofvuilophaling. Ze dienen bij de wekelijkse restafval-ophaling te worden aangeboden in de gele restafvalzak. Voorbeelden hiervan zijn o.a. klein
onbruikbaar speelgoed, plastieken potjes, …
Hieruit volgt dat zakken of kartonnen dozen
gevuld met dergelijke kleine materialen niet
worden meegenomen met het grofvuil.
Enkel mobiele huisraad (bv. zetels) wordt opgehaald als grofvuil.
Ramen, goten zijn niet gelijk aan grofvuil en
worden bijgevolg niet opgehaald.

• Recycleerbare materialen
Alle materialen die selectief worden ingezameld
(huis aan huis of via recyclagepark) horen niet
thuis bij het grofvuil. Deze kunnen enkel op het
recyclagepark of voor bepaalde soorten via de
huis aan huisophaling worden aangeboden.
Enkele voorbeelden van vaak voorkomende
fouten:
Soort afval
Tuinafval
Bouwafval (lavabo’s, wcpotten, borden, bakstenen,
aarden bloempotten, …)
Timmerhout
(palletten, houtresten, …)
Papier & karton

Juiste
verwijderingswijze
Recyclagepark
Recyclagepark

Recyclagepark

Recyclagepark of
huis aan huis
PMD
Huis aan huis
Niet vervuilde plastiekfolies Recyclagepark
KGA (verfpotten, autobatte- Recyclagepark
rijen, TL-lampen, …)
Afgedankte elektrische
Recyclagepark
en elektronische apparaten of de verkoper
(AEEA)
(bij aankoop van
een zelfde nieuw
toestel)
Vlak glas (ruiten, spiegels, …) Recyclagepark
• Grofvuil zelf
Alle huishoudelijk brandbaar afval (versleten
huisraad) dat niet onder één der vorige categorieën kan worden geplaatst mag beschouwd
worden als grofvuil.
Tevens wordt ook het schroot van particuliere
afkomst bij deze gelegenheid apart opgehaald.
Tijdstip van aanbieden
Het grofvuil mag slechts worden buiten geplaatst
vanaf 13 oktober na 19u.
Alle afval dat vroeger wordt buiten geplaatst wordt
aanzien als een sluikstort.
Hoe aanbieden?
Het brandbaar grofvuil en de oude metalen dienen goed gescheiden te worden aangeboden. Het
behoort niet tot de taak van de ophaaldiensten uw
afval aan de deur te sorteren. Het sorteren wordt
door de burger uitgevoerd.

Steeds het afval op het voetpad/berm voor eigen
woning plaatsen. Verzamelplaatsen zijn uit den
boze en worden niet opgeruimd!! Deze geven
enkel aanleiding tot het sluikstorten van niet reglementair afval.
Steeds aanbieden in een makkelijk hanteerbare
vorm. Hierbij zijn kartonnen dozen, zakken voor de
brandbare fractie op het recyclagepark of andere
zakken niet toegelaten. De ophaler moet steeds
direct visueel kunnen vaststellen of het aangeboden afval voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Wie mag grofvuil aanbieden?
Enkel particulier afval uit Ardooie mag als grofvuil
aangeboden worden. Afval geplaatst bij bedrijven
of andere zelfstandigen en afkomstig van deze activiteit wordt niet opgeladen en wordt als sluikstort
beschouwd: dit soort afval kan op het recyclagepark worden aangeboden.
Enkele probleemgevallen
Sommige materialen worden niet als grofvuil
beschouwd, maar worden ook niet meegenomen
bij de wekelijkse huis-aan-huis ophalingen of kunnen ook niet op een recyclagepark worden aangeboden.
Een voorbeeld hiervan zijn treinbielzen. De enige
verwijderingswijze hiervoor is via een vergunde
private inzamelaar. Het afval dient door de burger
zelf naar deze plaatsen te worden afgevoerd.
Ook worden geregeld autobanden aangeboden.
Deze kunnen naar een handelaar van banden worden gebracht. Via grofvuil of recyclageparken kunnen deze banden onmogelijk worden verwijderd.
Streng toezicht door de ophalers
Aan de ophalers werd gevraagd om de beschreven
reglementen voor de grofvuilophaling streng toe
te passen. Alle aangeboden afval dat niet voldoet
aan de reglementering zal niet worden opgeladen.
Wat blijft liggen na de ophaling wordt als sluikstort
beschouwd en beboet. Daarom is het zeer belangrijk de opgegeven richtlijnen te volgen.
Wenst u nog verdere info over de grofvuilophaling of twijfelt u bij de selectie van uw afval,
aarzel dan zeker niet de gemeente te
contacteren: 051 74 03 64 - milieu@ardooie.be
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CULTUUR
HEEMKUNDIGE KRING ARDOOIEKOOLSKAMP - JAARBOEK 2020

OPROEP CULTUURPRIJS, SPORTPRIJS
EN MIDDENSTANDSPRIJS 2020

De Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp stelt
haar zestiende jaarboek voor. In dit jaarboek staan
heel wat artikels over gebeurtenissen, verhalen,
feiten die zich in Ardooie-Koolskamp in het nabije
of verre verleden hebben afgespeeld.

Cultuurprijs
Kent u een persoon of een vereniging die een culturele prestatie van een hoog niveau of met een
uitzonderlijk karakter heeft bewerkstelligd? Dan
komt die in aanmerking voor de cultuurprijs van de
Culturele Raad!
Om deel te nemen als vereniging moet de zetel in
Ardooie gevestigd zijn, om deel te nemen als individu moet de kandidaat woonachtig zijn in onze
gemeente. Het dagelijks bestuur van de Culturele
Raad zal uit de ingediende kandidaturen de laureaat kiezen.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn:
• De epidemie van 1694 in Ardooie en Koolskamp
(Lucien Van Acker)
• Geschiedenis van de Ardooise en Koolskampse
jeugdbewegingen - Deel 1 (Geert Devriese)

Foto: Geert Devriese - eerste muziekkapel

Foto: Geert Devriese - leidingsploeg 1983

• Oude straatnamen en plaatsnamen van Ardooie
- deel 3 (Gabriël Houthoofd)
• Een brokje genealogie: de familienaam Verfaillie
in Ardooie en Koolskamp (Daniël Verfaillie)
• Het passante lieden gasthuis te Rysselende
(Lucien Van Acker)
• Medard Maertens (André Callewaert †)
• Ardooie en Koolskamp, grensparochies
(Dirk Ameye)
• De meubelmakers van Koolskamp
(Lucien Van Acker)
• Het rekeningenboek van de kasteelheer
T.J. de Jonghe 1796-1815 (André D’Halluin)
Vanaf 7 december is het jaarboek te koop in het
gemeentehuis, dienst Bevolking. Kostprijs: € 12.
U kunt ook dit bedrag storten op rekening
BE55 7380 1497 9044 van de Heemkundige Kring
Ardooie-Koolskamp, met vermelding ‘Jaarboek
2020’. Het jaarboek wordt u dan toegestuurd.
Interesse voor oude foto’s over
Ardooie-Koolskamp? Neem een kijkje op
de website van de Heemkundige Kring:
https://www.heemkringarko.be/beeldenbank

Graag de kandidaturen en motivatie binnenbrengen vóór 1 december bij de cultuurdienst
(’t Hofland) of via cultuur@ardooie.be.
Sportprijs
Traditiegetrouw staat de aanduiding en uitreiking
van de Sportprijs op de agenda van de sportraad,
weliswaar een jaar waarin Covid-19 veel roet in het
eten gooide.
Individuele sporters, lid van uw club of de sportclub
zelf komen in aanmerking voor de Sportprijs door
het behalen van een titel of in het oog springende
prestatie op provinciaal, regionaal, nationaal of
internationaal niveau.
De Raad van Bestuur van de sportraad duidt per
geheime stemming de winnaar van “Sportprijs
2020” aan.
Een omschrijving van deze prestaties kunnen
vóór 20 december schriftelijk ingediend worden
bij de sportdienst, Melkerijstraat 2A, Ardooie
of via sportdienst@ardooie.be.
Middenstandsprijs
Vorig jaar werd een trofee uitgereikt aan de landbouwer van het jaar, dit jaar is het de beurt aan de
middenstander van het jaar. Kent u een Ardooise
of Koolskampse middenstander die innovatief of
origineel zijn/haar zaak of zelfstandige activiteit
heeft gepromoot? De Middenstandsraad zal uit de
ingediende kandidaturen de winnaar kiezen.

Foto: Geert Devriese - Lourdes
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Mail vóór 1 december uw keuze met
motivatie naar middenstand@ardooie.be
of schriftelijk indienen
in het gemeentehuis, dienst secretariaat.

De Cultuurprijs, Sportprijs en Middenstandsprijs
zullen normaal gezien worden uitgereikt op de
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur op zondag 10 januari 2021.
Afhankelijk van de coronasituatie in december
wordt later beslist of de nieuwjaarsreceptie kan
doorgaan. Alle verdere communicatie hierrond
zal worden gepubliceerd in de volgende editie
van het Infoblad alsook op de Facebookpagina
van de gemeente.

BIBLIOTHEEK
De bibliotheek is er voor iedereen. Of je nu komt
om te lezen, te studeren of gewoon te snuffelen
tussen de rekken…
Loop gerust eens binnen en neem een kijkje!
De jaarlijkse kost van een lidmaatschap is € 3.
Wie jonger is dan 18 jaar of ouder is dan 60 jaar
kan gratis lid worden.

Foto: Martine Lambert

De bibliotheek van Ardooie is een geklasseerd
monument. Het gebouw is een herenhuis uit de
19de eeuw. In 1834 is de woning gebouwd. De
gemeente heeft het gebouw aangekocht in 1980
en grondig gerenoveerd en als bibliotheek opengesteld in 1991.
Nieuwe renovatiewerken zijn reeds enige tijd heel
dringend. Een achttal jaar geleden zijn dan ook
subsidies aangevraagd aan dienst Erfgoed. Spijtig
genoeg staat de Ardooise bibliotheek nog steeds
in de wachtrij om toelagen te ontvangen en dit kan
nog jaren duren. Gezien de staat van het gebouw,
is beslist om de werken te financieren met eigen
middelen. De gemeenteraad heeft in zitting van 7
september het renovatiedossier goedgekeurd. De
werken zullen hoogstwaarschijnlijk starten begin
2021.
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SPORT
BINCKBANK-TOUR: DINSDAG 29 SEPTEMBER
Aanvankelijk zou de BinckBank Tour van 31 augustus tot en met
6 september plaatsvinden, maar zoals bekend heeft de coronacrisis voor een grondige hertekening van de wielerkalender
gezorgd. Een kleine maand later dan aanvankelijk gepland kan
er gelukkig dan toch gekoerst worden in de Lage Landen, zij het
in een ingekorte editie. Alles wordt coronaproof georganiseerd.
Er werd een specifiek protocol opgesteld door Golazo in lijn met
de richtlijnen van de Belgische en Nederlandse overheden alsook
in overeenstemming met de adviezen die door UCI zijn voorzien.
De etappe tussen Blankenberge en Ardooie staat al sinds 2016 onafgebroken op het programma. Met winnaars als Peter Sagan (2x), Jasper Stuyven en Sam Bennett prijken er alleen maar grote namen op de erelijst.
Ardooie heeft overigens een stevige reputatie in het peloton als het op massaspurts aankomt... Naast de
eerder genoemde namen mochten ook spurtbommen als Tom Boonen, Tyler Farrar, André Greipel, Arnaud
Démare en Nacer Bouhanni de zegebloemen ontvangen in Ardooie. In totaal was Ardooie al twaalf keer het
decor voor een finish in de BinckBank-Tour.

Het parcours in
Ardooie is iets gewijzigd ten opzichte
van de overige jaren.
De bewoners langs
het parcours kunnen
wat hinder ondervinden maar alles wordt
in het werk gesteld
om de hinder zo veel
mogelijk te beperken.
De BinckBank-Tour
wordt verwacht op
Ardoois grondgebied
rond 15u09
(Lichterveldsestraat
Koolskamp),
15u30 Stationsstraat
en wordt dan na
twee lokale rondes
verwacht
rond 16u30 aan
de finish in de
Stationsstraat.
De grootste hinder
zal dus plaatsvinden
tussen 14u30 en 17u.
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CORONAPROOF

SPORTKAMPEN

Graag wensen we toch nog eens alles op een
rijtje te zetten omdat we ons zeker willen houden aan het protocol van Golazo en de geldende
coronamaatregelen:
1. Dit jaar wordt er geen VIP-tourcafé georganiseerd aan de finish.
2. Er wordt een VIP-evenement voorzien voor
200 personen in de evenementenhal (hier gelden tevens alle geldende coronamaatregelen:
mondmasker, ontsmetting, éénrichting, max.
10 personen, bediening aan tafel,…)
3. Er wordt een VIP-evenement voorzien voor
200 personen in de sporthal (hier gelden
tevens alle geldende coronamaatregelen (zie
hierboven).
4. Er wordt geen publiek toegelaten in de finish
zone.
5. Enkel de 400 VIP-personen kunnen in aparte
bubbels van 10 personen de finish meemaken,
dit slechts vanaf de tweede passage tot aan de
finish.
6. Golazo vraagt om de wedstrijd zoveel mogelijk
thuis te volgen.
7. In de gemeente Ardooie zal een circulatieplan
gelden voor de bezoekers die toch de wedstrijd wensen te zien van dichtbij. Ter hoogte
van Verjon zal éénrichtingsverkeer gelden richting sporthal. Er zal een oversteek voorzien zijn
ter hoogte van ’t Rozeke en ter hoogte van de
Montana. De andere verplichte richting volgt
dan van sportzone tot Bockor. We rekenen
erop dat alle toeschouwers dit circulatieplan
volgen.
8. Er is een mondmaskerplicht voor alle toeschouwers langs het parcours vanaf de bibliotheek (Mgr. Roelensstraat) tot aan het sportpark.

Wij rekenen erop dat iedereen
zich inzet om
deze richtlijnen te volgen.
Voor vragen kan u zich steeds richten tot
Charlotte Vanhecke van de technische dienst:
051 74 03 54 of td@ardooie.be

Herfst omni-sportkamp:
dinsdag 3, woensdag 4 + donderdag 5 november
Tarief: € 35/kind • € 5 korting vanaf een tweede
kind van éénzelfde gezin
Kerst omnisport-4-daagse:
maandag 21 tot en met donderdag 24 december
Tarief: € 50/kind • € 5 korting vanaf een tweede
kind van éénzelfde gezin
Algemene info sportkampen:
• 9u15-12u/13u15-16u
• opvang vanaf 7u30 tot 18u
• voor kinderen van het lager onderwijs
• de indeling van de groepen is volgens leeftijd
Reserveren via de sportdienst, enkel via het
e-loket Vrije Tijd: www.ardooie.be/inschrijvingen

SPINNING: VANAF 1 OKTOBER

Tijdens de maand oktober zijn er sessies op
maandag, woensdag en donderdag.
De sessies zijn om 19u-20u en vinden plaats in
sporthal De Ark. Vanaf 1 november wordt het aanbod, bij voldoende interesse, eventueel uitgebreid
met één uur, van 20u15 tot 21u15.
Reserveren via de sportdienst, enkel via het
e-loket Vrije Tijd: www.ardooie.be/inschrijvingen
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GEZONDHEID
IJSSCHAATSNAMIDDAG: 18 NOVEMBER
Voor de leerlingen van het 4de; 5de en 6de leerjaar
van het lager onderwijs. We bezoeken de ijspiste
van Brugge.
• Deelname: € 12
• We vertrekken op de parking van De Ark om
13u15, terug om 16u30.
De kinderen ontvangen een folder via school.

THUISZORG FAMILIEZORG
OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS

Vooraf inschrijven is noodzakelijk via:
sportdienst@ardooie.be

NETBALTORNOOI: 25 NOVEMBER

De leerlingen van de 3de graad van het lager
onderwijs nemen het tegen elkaar op in een netbaltornooi.
Iedere deelnemende school kan maximum 4 ploegjes afvaardigen. Loting bepaalt het wedstrijdschema en de te spelen wedstrijden. Na de reekswedstrijden wordt een klassement opgemaakt hetwelk
het eindresultaat bepaalt.
Locatie: sporthal De Ark, aanvang om 13u30

SPORT 55+
Op dinsdag- en donderdagvoormiddag zijn er in
sportcentrum De Ark een blijf-fit- en spinningsessie
voor 55+ ers, telkens van 10u tot 11u.
Een blijf-fit uurtje kost je € 1 en een sessie spinning
€ 3.
Er kan gratis een proefles bijgewoond worden.

Als vrijwilliger bij Thuiszorg Familiezorg breng je
warmte bij kinderen, jongeren of volwassenen die
thuis zorg nodig hebben: mensen met een beperking, chronische ziekte, hoge leeftijd, dementie…
Een paar uurtjes gezelschap bieden, samen een
wandeling maken, de krant voorlezen, helpen bij
de broodmaaltijd, een spelactiviteit begeleiden...
Je doet er niet alleen de zorgvrager een plezier
mee, maar vaak ook de mantelzorger. Terwijl jij er
bent, kan die even tijd voor zichzelf nemen en de
zorg met een gerust hart overlaten.
Wist je dat sommige vrijwilligers van Thuiszorg
Familiezorg ’s nachts zorgend aanwezig zijn bij
mensen thuis? Ook dat is dus mogelijk!
Je kiest als vrijwilliger bij Thuiszorg Familiezorg
hoe dan ook zélf in welke situaties, waar, wanneer, hoe vaak en hoe lang je je engageert.
En bovendien:
• kan je rekenen op professionele coaching en
een boeiend vormingsaanbod
• ben je verzekerd tijdens je vrijwilligersopdracht
• krijg je een kostenvergoeding
Heb je interesse en ben je ouder dan 18? We zijn
voortdurend op zoek naar helpende handen!
Wens je zelf een beroep te doen op een
vrijwilliger van Thuiszorg Familiezorg?
Voor meer info ben je altijd welkom in het
regiohuis van Thuiszorg Familiezorg in je buurt:
Krommewalstraat 1, 8700 Tielt.
051 40 04 43 of tielt@Familiezorg-wvl.be

KRIJG JIJ VOORRANG
VOOR EEN GRIEPVACCINATIE?
HAAL DAN SNEL JE GRIEPPRIK!
Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep
krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf
half oktober je griepprik. Een vaccinatie maakt de
kans dat je griep krijgt, een stuk kleiner.
De COVID-19 epidemie maakt het dit jaar extra
belangrijk voor risicogroepen om zich te laten vaccineren tegen de griep. Omwille van een beperkte
beschikbaarheid van griepvaccins krijgen zij dan
ook voorrang. Behoor je tot één van volgende
groepen, vraag dan snel een voorschrift aan je
arts en haal je vaccin voor 15 november. Vanaf 15
november kan iedereen een vaccin krijgen.
Wie kan zich laten vaccineren vóór 15 november?
1. Iedereen vanaf 50 jaar.
2. Zwangere vrouwen.
3. Chronisch zieken.
4. Mensen die in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling
voor personen met een beperking opgenomen
zijn.
5. Iedereen die onder hetzelfde dak woont als
deze risicogroepen.
6. Iedereen die onder hetzelfde dak woont als kinderen jonger dan 6 maanden.
7. Iedereen werkzaam in de gezondheidssector.
Een vaccin biedt de beste bescherming tegen
griep. De kans op griep wordt veel kleiner. Krijg
je toch griep, dan ben je minder ziek en zijn er
minder complicaties. Bovendien vermindert de
kans dat een al aanwezige ziekte, zoals diabetes,
verergert. Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De
Wereldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin af
op het griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen
in het najaar.
Hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de
helft terugbetaald. Dit jaar komen ook alle 50-plussers in aanmerking voor gedeeltelijke terugbetaling. Het vaccin kost dan ongeveer € 5. Verblijf je in
een woonzorgcentrum dan is het zelfs gratis. Wil je
weten of je tot een risicogroep behoort en hoeveel
je griepvaccin precies kost? Vraag het je huisarts of
huisapotheek.
Meer weten over griep en griepvaccinatie?
Surf naar www.laatjevaccineren.be

12

OKTOBER: MAAND VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER
Vroegtijdige opsporing is
de beste bescherming
tegen borstkanker. Laat
van je 50ste tot en met je
69ste elke twee jaar een
screeningsmammografie nemen.
Een screeningsmammografie kan afwijkingen in je
borsten vroegtijdig opsporen, lang voordat je er
zelf iets van merkt.
Borstkanker kan al in een vroeg stadium worden
ontdekt. Daardoor is het één van de ziekten die in
aanmerking komen voor een bevolkingsonderzoek.
Tijdig opsporen is belangrijk. Doordat de ziekte
vroeger wordt vastgesteld, kunnen verwikkelingen
of een zwaardere behandeling worden vermeden
en is de kans op volledige genezing groter.
Wil je weten wanneer je een uitnodiging
in de brievenbus mag verwachten?
Dat kan heel eenvoudig online én mobiel met:
• www.myhealthviewer.be
• www.mijngezondheid.be
• www.cozo.be
Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en
medicatieschema vinden.
Inloggen kan via je elektronische identiteitskaart.
Je kan ook de app ‘itsme’ gebruiken.
Heb je vragen?
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts.

In onze gemeente Ardooie liet 62,9% van de
vrouwen van 50 tot en met 69 jaar zich preventief onderzoeken en zo scoren we hoger dan de
deelname in onze provincie.
We zijn als gemeente trots op dit cijfer en streven ernaar om dit gunstige cijfer te behouden
en zelfs nog te verhogen in de toekomst. Op
naar het streefcijfer van 75% deelname!
Meer weten over het bevolkingsonderzoek? Bel
gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing
op 0800 60160 tussen 9u-12u en 13u-16u
info@bevolkingsonderzoek.be
https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be
13

VEILIGHEID

MIDDENSTAND

KALENDERVERKOOP VRIENDENKRING
BRANDWEER ARDOOIE

21
KA LE N D ER 20

Vanaf midden september zouden alle brandweerlieden normaliter terug hun deur-aan-deur rondes
starten om de welgekende kalender aan de man te
brengen. Wegens corona mag dit dus niet.
Daarom zal men de kalenders verkopen als volgt:
• De kalenders zullen te koop worden aangeboden bij lokale dagbladhandelaren, cafés, winkelketens en dergelijke meer.
• Op de wekelijkse markt in Ardooie zal een stand
van de brandweer worden opgetrokken, alwaar
kalenders kunnen worden aangekocht en dit
van 8u tot 13u, evenals op het Dorpsplein van
Koolskamp en dit van 8u tot 12u.
Dit op: 20 september, 4 oktober, 18 oktober,
8 november en 22 november.
• Op de parking van OC De Tassche op 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 15 november en 29
november en dit van 8u tot 12u.
Uiteraard zal dit alles volgens de meeste recente
coronamaatregelen worden georganiseerd.
Kostprijs kalender: € 5
Dikke merci van alle pompiers !
Het is tevens mogelijk om online een kalender
aan te kopen op onderstaande website:
www.brandweer-ardooie.be
In het verlengde van het bovenstaande
wil men ook melden dat dit jaar de
diepvriesgroenten-kaarting NIET doorgaat.
Mensen die reeds kaarten hebben gekocht: deze
blijven geldig voor de volgende kaarting in 2021.
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DOE DE DEUR DICHT
EN RED LEVENS BIJ BRAND

DOE DE DEUR DICHT

EN RED
LEVENS
BIJ BRAND

Doe de deur dicht en red levens bij brand.
Door alle binnendeuren in huis dicht te doen, kan je levens redden.
Als er brand uitbreekt, blijft het vuur en de verstikkende rook – de grootste bedreiging –
langer opgesloten. Zo heb je meer tijd om jezelf en je gezin in veiligheid te brengen
wanneer een rookmelder alarm slaat. Doe de deur dicht en je bent een held!

Meer info: doededeurdicht.be

Door alle binnendeuren in huis dicht te doen, kan
je levens redden. Als er brand uitbreekt, blijft het
vuur en de verstikkende rook - de grootste bedreiging - langer opgesloten. Zo heb je meer tijd om
jezelf en je gezin in veiligheid te brengen wanneer
een rookmelder alarm slaat. Doe de deur dicht en
je bent een held!

HANG ROOKMELDERS!
Bescherm jezelf en je
gezin tegen de gevaren
van brand!
Bovendien is het sinds
1 januari 2020 verplicht
om in elke woning in
Vlaanderen een rookmelder te hangen.
Op het secretariaat van het gemeentehuis
kan je nog steeds rookmelders aankopen
aan de voordelige prijs van € 16/stuk.

WESPENVERDELGING
DOOR DE BRANDWEER

WEEKEND VAN DE KLANT
3 EN 4 OKTOBER

Nuttige beestjes
Je hebt een wespennest en wil het laten verdelgen.
De brandweer staat dan ook klaar om je te helpen.
Tegelijk roept de brandweer op om alleen hinderlijke of echt gevaarlijke wespennesten te melden.
Het lijkt misschien niet zo, maar wespen zijn erg
nuttige beestjes. Ze spelen immers een belangrijke
rol in de natuur en fungeren als insectenbestrijder,
want ze jagen op vliegen, bladluizen en muggen.
Ergens zijn ze dus ook een bondgenoot van de
mens.
Heb je een wespennest achteraan de tuin of in
een hok waar je nooit komt? Dan is een verdelging
niet nodig. Het gif dat gebruikt wordt bij de vernietiging van een nest is bovendien ook schadelijk
voor andere levende organismen, zoals vlinders en
honingbijen. Wanneer je er dus voor kiest om wespen niet te laten verdelgen, draag je meteen ook je
steentje bij aan het milieu.

Winkel Beleef Geniet !

Toch hinder?
Zit het wespennest toch op een hinderlijke plaats,
dan kan je het laten vernietigen door de brandweer. Hiervoor kan je melding maken via de website van de brandweerzone www.zonemidwest.be.
Andere gestreepte dieren
Nesten van hommels en bijen daarentegen zal
de brandweer trouwens nooit verdelgen. Vergeet
niet: de brandweer is er voor mens én dier. Toch
last van een nest bijen of hommels? Dan verwijzen
we je graag door naar een imker in jouw buurt.
De Aziatische hoornaar is een exotische en invasieve wespensoort die sowieso wél verdelgd moet
worden. Ze heeft het immers gemunt op onze
bijenpopulatie. Je kan deze soort herkennen aan
haar opvallende gele poten en overwegend zwart
lijf. Denk je deze soort gespot te hebben? Meld dit
dan zeker via https://vespawatch.be.
Factuur
Let op, het verwijderen van een wespennest is niet
gratis. Na de verdelging ontvang je een factuur van
€ 40 (excl BTW). Indien de brandweer een tweede
of volgende maal moet langskomen voor hetzelfde
nest in hetzelfde kalenderjaar, is dit gratis. Indien
de brandweer voor de vernietiging van een wespennest ter plaatse komt en vaststelt dat het niet
om wespen, maar om hommels en bijen gaat, zal er
geen actie worden ondernomen en zal er bijgevolg
geen factuur opgemaakt worden.

www.weekendvandeklant.be

NIEUWE ZAKEN
Wenst u als nieuwe zaak opgenomen te worden in
Infoblad, gelieve een mailtje te sturen naar
infoblad@ardooie.be
Schoonheidssalon N’ellie
Gaelle Vanhauwaert
Beverensestraat 40, Ardooie
Open op afspraak
0494 99 38 29
Info@n-ellie.be
De Statie • Groenten- en fruitwinkel
Axelle Georges
Stationsstraat 211, Ardooie
0477 71 41 71
destatieardooie@gmail.com
Opening eind oktober
Openingsuren:
ma: gesloten
di tot vr: 8u-13u en 14u30-18u30
za: 8u-15u
zo: 8u-12u30

CADEAUTIP
CADEAUBONNEN GEMEENTE
In het gemeentehuis (dienst secretariaat) kan u
cadeaubonnen aankopen die men kan besteden
bij een lokale Ardooise of Koolskampse handelaar.

CADEAUBON
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De cadeaubonnen hebben
een waarde van € 10, € 25 of € 50.
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*terugkerende activiteit

De activiteitenkalender werd afgesloten op 3 september. Wegens coronamaatregelen kunnen
activiteiten geannuleerd of verplaatst worden naar een latere datum.
Neem voor aanvang van een activiteit contact met de organisatie of check even op hun website.
OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Heb je als vereniging een activiteit die niet kan doorgaan, duid het aan als 'geannuleerd' in de
UITdatabank. Dit wordt dan automatisch aangepast in de UIT-kalender.

OKTOBER		
Vanaf VR 2/10

Cursus
'Schilderen en tekenen'*
't Creatief Nest te Lande
Scharestraat 4
De Ladder vzw
Zowel voor beginners als
gevorderden
€ 125
bossuytjp@gmail.com
0494 52 74 99

ZA 3 + ZO 4/10

Weekend van de Klant
Winkel Beleef Geniet!
Unizo

www.weekendvandeklant.be

ZO 4/10 • 14u

Dag van de chronisch zieken
Ontspanningsnamiddag met
optreden van Philip Boterman
GC 't Hofland		
Samana Ardooie
€ 10 - lid € 7 		
0486 91 40 98

ZO 4/10 • 14u30

Bedevaart naar
de grot van de Gapaard

Pastorale Eenheid Sint Germanus
Start: Sint-Martinuskerk Ardooie
051 74 43 97

MA 5/10 • 20u

Ondersteuning bij dementie
Albertzaal

€ 5 - lid € 1
Femmaardooie@gmail.com
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ZA 10 + ZO 11 + MA 12/10

Ardooie Kermis

Marktplein-Polenplein
ZA 10/10		

Koken met kinderen		

ZO 18/10 • 14u

Natuurwandeling 'Paddenstoelen in domein 't Veld'
Provinciedomein 't Veld
Stad-Land-schap
't West-Vlaamse hart

Parking Albertzaal

Vooraf inschrijven
Deelname is gratis
westvlaamsehart@west-vlaanderen.be
051 27 55 50
www.westvlaamsehart.be/genietenvandenatuur

DI 13/10 • 19u30

DO 22/10 • 14u

IHKA Feestzaal		
Gezinsbond Ardooie

ZO 11/10 • 8u-13u

Zondagsmarkt		

Wandelvoetbal*
Vriendschappelijk, voor jong
en oud, man en vrouw
De Ark		
KWB Ardooie

€3
luc_allaert@telenet.be		

DO 15/10 • 19u30

Leerhuis voor geloof en pastoraal 'Boek van de Psalmen'*
Pastorie, Marktplein 23
CCV bisdom Brugge
€ 30
brugge@ccv.be
050 44 49 53

ZA 17/10 • 20u30

Mathias Sercu &
De opportuniteiten met
'Dit is geen ballade'		

Cultuurkapel De Schaduw

vvk € 13 - add € 15			
www.deschaduw.be/programma/
mattias-sercu-de-opportuniteiten

Voordracht 'Het journaal
maken in tijden van fake
news' door Tijs Mauroo
GC 't Hofland		
Neos Ardooie-Koolskamp

Vooraf inschrijven: € 12 - lid € 7
inclusief koffie en 2 koffiekoeken
0473 62 01 36

VR 23/10 • 20u

Bierproefavond

Albertzaal		
KWB Ardooie		

hein.deprez@telenet.be

VR 23/10 • 20u30

Fulco		

Cultuurkapel De Schaduw

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

*terugkerende activiteit

ZA 24/10
Start wandeling: 7u-15u

Ardooise Veldbostocht
Diverse afstanden

Evenementenhal De Ark
De Spartastappers Ardooie vzw
€ 2 - lid € 1,50 - kind -12j gratis
carine.galle1@telenet.be
0485 59 34 44

ZA 24/10 • 20u30

Jan De Wilde met
'Hèhè wat een Jan'

Cultuurkapel De Schaduw

vvk € 22 - add € 24
www.deschaduw.be/programma/
jan-dewilde

ZO 25/10 • 12u-15u

Afhaalfestijn
Basisschool De Horizon
Evenementenhal De Ark
www.vbdehorizon.be

WO 28/10 • 9u-11u

Opendeurdag
voor nieuwe inschrijvingen
Gemeentelijke Basisschool
De Zonnebloem
WO 28/10 • 14u

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

DO 29/10 • 20u30

Marieke De Maré stelt haar
poëtisch debuutroman
'Bult' voor

NOVEMBER
WO 4/11 • 17u-20u

Cultuurkapel De Schaduw

Bloedcollecte		

vvk € 10 - add € 12
www.deschaduw.be/programma/
marieke-de-mare-stelt-voor-bult

OC 't Zonneke		
Rode Kruis
Contactgroep 'Help ons helpen'

VR 30/10 • 20u30

VR 6/11 • 20u30

Jens Dendoncker met 'Voor
Dendoncker thuis' (try-out)

Cultuurkapel De Schaduw		

vvk € 12 - add € 14			
www.deschaduw.be/programma/
jens-dendoncker

The Radar Station

Cultuurkapel De Schaduw

vvk € 10 - add € 12
www.deschaduw.be/programma/
radar-station

MA 9/11 • 20u

Werking van het Sociaal huis
Albertzaal		
Femma Ardooie

€ 5 - lid € 1
Femmaardooie@gmail.com

DI 10/11 • 19u30

Wandelvoetbal*
Vriendschappelijk, voor jong
en oud, man en vrouw
De Ark		
KWB Ardooie

€3
luc_allaert@telenet.be		

DO 12/11 • 14u

Voordracht 'De waterski's
van Pastoor Munte'
door Manu Adriaens
GC 't Hofland		
Neos Ardooie-Koolskamp

DO 29/10 • 14u / 19u30

Vooraf inschrijven: € 12 - lid € 7
inclusief koffie en 2 koffiekoeken
0473 62 01 36

Albertzaal		
Femma Ardooie

VR 13/11 • 20u

Bloemschikken - grafstuk
Breng basis- bloemschikgerief mee
lievevackier@hotmail.com
0479 60 40 67

Culinaire wandeling
'Week van de Smaak'
Albertzaal		
KWB Ardooie		

hendrik.desoete.hd@gmail.com
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*terugkerende activiteit

ZA 14/11 • 20u

ZO 22/11

DECEMBER		

Evenementenhal De Ark
K.M. Sint Cecilia Ardooie

Evenementenhal De Ark
Gezinsbond Ardooie

DI 1/12 • 13u45-19u30

WO 25/11 • 9u-11u

GC 't Hofland		
Femma Ardooie

Herfstconcert

€ 10 - kind -12j gratis			
www.kmma.be

MA 16/11 • 13u30

Infonamiddag 'De Vlaamse
sociale bescherming'
Albertzaal		
Samana Ardooie
€ 4 - lid € 2		
0486 91 40 98

DO 19/11 • 14u

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

DO 19/11 • 17u30-20u

Bloedcollecte		

GC 't Hofland		
Rode Kruis
Contactgroep 'Help ons helpen'
DO 19/11 • 19u30

Crea-atelier*
Brei-, haak- en handwerk
of andere crea bezigheid
Blekerijstraat 3
Femma Ardooie

€ 5 - lid € 1
femmaardooie@gmail.com
0479 60 40 67

VR 20/11 • 20u30

Stijn Meuris met 'Tirade #4,
Belgarije' (try-out)
Cultuurkapel De Schaduw

vvk € 12 - add € 14
www.deschaduw.be/programma/
stijn-meuris

Sinterklaasfeest		

Opendeurdag voor
nieuwe inschrijvingen

Gemeentelijke Basisschool
De Zonnebloem
DO 26/11 • 17u30-20u

Bloedcollecte		

GC 't Hofland		
Rode Kruis
Contactgroep 'Help ons helpen'
ZA 28/11 • 14u

Ieder Kind een Sint
Albertzaal		
KWB Ardooie		

Inzameling van bruikbaar speelgoed
ten voordele voor kansarme gezinnen.
claus.koen@telenet.be

ZO 29/11 • 16u-20u

Kwinten Van Heden met 'Crux'
Cultuurkapel De Schaduw		

vvk € 12 - add € 14			
www.deschaduw.be/programma/
kwinten-van-heden-crux

MA 30/11 • 13u30

Kooknamiddag		
GC 't Hofland		
Samana Ardooie
€ 8 - lid € 5		
0486 91 40 98

Feestmenu		

ZA 12/12 • 10u-12u
WO 16/12 • 9u-11u

Opendeur voor
nieuwe inschrijvingen

Gemeentelijke Basisschool
De Zonnebloem		

Femmaardooie@gmail.com
0479 60 40 67

ZO 13/12 • 13u30

VR 4/12 • 20u30

GC 't Hofland		
Samana Ardooie

Abba 4U

Cultuurkapel De Schaduw

vvk € 15 - add € 17
www.deschaduw.be/programma/
abba-4u

MA 7/12 • 20u

Sint-Kerstman feestje
Gezellig samenzijn met
de Sint en de Kerstman
Albertzaal		
Femma Ardooie

€ 5 - lid € 1
Femmaardooie@gmail.com

DI 8/12 • 19u30

Wandelvoetbal*
Vriendschappelijk, voor jong
en oud, man en vrouw
De Ark		
KWB Ardooie

€3
luc_allaert@telenet.be		

DO 10/12 • 19u-20u

Infomoment voor
ouders van nieuwe peuters,
kleuters en leerlingen
Basisschool De Horizon

nadine.vanwalleghem@arkorum.be

ZA 12/12 • 10u-11u30

Speel- en kennismakingsmoment voor nieuwe peuters,
kleuters en leerlingen
Basisschool De Horizon

nadine.vanwalleghem@arkorum.be
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*terugkerende activiteit

Kerstfeest		
€ 10 - lid € 7		
0486 91 40 98

DO 17/12 • 14u

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

DO 17/12 • 19u30

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

De laatste updates van de activiteiten kan je altijd vinden op de online UIT-kalender via www.ardooie.be.

JOUW ACTIVITEIT IN DEZE KALENDER?

Er is slechts 1 mogelijkheid om jouw activiteit in deze kalender te
laten verschijnen: geef ze in op www.uitdatabank.be! Ze verschijnt
bovendien ook automatisch op de gemeentelijke website en ze wordt
overgenomen in tal van andere publicatiekanalen zoals kranten, weekbladen, websites, enz…
Invoeren is vrij eenvoudig.
Als je het een paar keer gedaan hebt, weet je snel hoe het werkt:
1 surf naar www.uitdatabank.be
2 maak een account aan
3 log in met je e-mailadres en je paswoord
---------------------------------------------------------------------------------------------

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN

Heb je als vereniging een activiteit die niet kan doorgaan of die verplaatst is naar een andere datum, duid het dan aan als ‘geannuleerd’
in de UITdatabank. Deze wordt dan automatisch aangepast in de
UIT-kalender.
--------------------------------------------------------------------------------------------Voor publicatie in de UIT-kalender (januari/februari/maart) van het
gemeentelijk Infoblad, moeten alle activiteiten voor 1 december
ingegeven zijn.

Blekerijstraat 3
Femma Ardooie

€ 5 - lid € 1
femmaardooie@gmail.com
0479 60 40 67

ZA 19/12 • 20u30

Stephanie Struijk &
Eva De Roovere met
'Overal kom ik thuis'

Cultuurkapel De Schaduw

vvk € 15 - add € 17
www.deschaduw.be/programma/
stephanie-struijk-eva-de-roovere
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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