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BURGERZAKEN
STATISTIEKEN

VACATURE

Aantal inwoners

9.189

Inwoners per deelgemeente

Mannen

4.577

Vrouwen

4.612

8850

6.893

8851

2.296

8850
8851

3.012
961
3.973

Gezinnen
Gezinnen

Aankomsten

488

Vertrekkers

469

Ambtshalve afvoeringen
Geboorten
Overlijdens
Huwelijken
Echtscheidingen
Aantal hectare
Inwoners / km²

Mannen
Vrouwen
Mannen
Vrouwen

Mannen
Vrouwen
Mannen
Vrouwen

Belg: 4.378
Vreemd: 199
Belg: 4.435
Vreemd: 177
3.391
3.502
1.186
1.110

239
249
244
225

10
85
102
27
29

Gemeentebestuur Ardooie zoekt een arbeider bij
de technische dienst (onderhoud gebouwen)
Het betreft een voltijdse functie (38/38) in contractueel verband, niveau D1-3.
Je taken zijn o.a. :
• Algemeen onderhoud en herstellingswerken
aan gemeentelijke gebouwen en infrastructuur
• Plaatsen, vernieuwen en herstellen van HVAC
en sanitaire installaties
• Oplossingsgericht signaleren en verwerken
van problemen, gebreken en defecten aan de
gemeentelijke gebouwen
• Multifunctioneel inspringen in de verschillende
diensten van de technische dienst
Je profiel:
• Diploma van lager secundair onderwijs
• Basiskennis HVAC en elektriciteit of interesse en
bereid zijn bijscholing te volgen
• Bereid zijn dringende herstellingen uit te voeren
buiten de normale werkuren
• Beschikken over een rijbewijs B
Ons aanbod:
• Een voltijdse functie met veel afwisseling en een
grote werkzekerheid
• Een bezoldiging overeenkomstig de weddeschaal D1-3
• Maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding

3.458
266

Voor meer informatie kan u bij
de personeelsdienst (personeel@ardooie.be)
de volledige functiebeschrijving opvragen.

NIEUWE COLLEGA ‘S
Sergio Seynhaeve
is de nieuwe uitbater van de cafetaria
in de sporthal De Ark.
Iedere weekdag is de cafetaria
toegankelijk vanaf 18u.
Tijdens het weekend is de toegankelijkheid,
afhankelijk van de sportbeoefening.

NIEUWJAARSRECEPTIE
WORDT LENTERECEPTIE
De traditionele
nieuwjaarsreceptie van
het gemeentebestuur in januari
werd uitgesteld
vanwege Covid-19.
Maar uitstel is geen afstel.
We kunnen elkaar
opnieuw ontmoeten,
dus nodigen we jullie graag uit
op een lentereceptie.
Ben je er ook bij op
zondag 17 april 2022 • 10u-12u
GC ’t Hofland
Een sapje en een klapje.
Ook jonge inwoners zijn welkom.
Graag tot dan?

Inschrijven voor 22 april 2022
met een kopie van uw diploma en CV
via personeel@ardooie.be of
op volgend adres: Gemeentebestuur Ardooie,
Polenplein 15, Ardooie
Indien u voldoet aan de vereisten,
zal u uitgenodigd worden
om deel te nemen aan de selectieproeven.

Dinsdag is de wekelijkse sluitingsdag.

Els Supply
bedeelt de maaltijden in dienst van het OCMW.
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MILIEU
DIGITALE WERELD VOOR SENIOREN
De digitale wereld is eindeloos. Je kan er alles in vinden, maar het is handig als iemand je de weg toont.
Het gemeentebestuur voorziet 2 voordrachten rond digitale toepassingen:
• Leuke en nuttige apps - donderdag 5 mei
Van de Vlamingen heeft 80% een smartphone en
in 60% van de huishoudens is een tablet aanwezig.
Toch gebruiken veel gebruikers enkel hun toestel
om te bellen, te berichten of te surfen. Dat is zonde
want een smartphone/tablet is als een Zwitsers
zakmes met veel meer mogelijkheden die we vaak
nog dienen te ontdekken.
In het eerste deel van de sessie staan we stil bij
een 50-tal apps die allemaal gratis ter beschikking
staan en ons dagelijks leven veel aangenamer kunnen maken. Denken we maar aan toepassingen
rond communicatie, veiligheid, betalingen, kranten, gezondheid, muziek, video, uitstappen, weer,
vervoer,…
In het tweede deel bekijken we dan concreet enkele apps zoals bijvoorbeeld Stocard (beheer van
klantenkaarten, lidkaarten,…), 112BE (officiële app
van de Belgische nooddiensten), KMI (weersvoorspellingen en waarnemingen), Coronalert, …

• Fiets- en wandeltochten uitstippelen
donderdag 19 mei
Haal je vaak je fiets van stal of trek je graag je wandelschoenen aan om de wijde natuur in te trekken?
Top!
Maar een tocht moet gepland worden en de computer kan hierbij een handig hulpmiddel zijn.
Tijdens deze sessie kijken we hoe we routes kunnen downloaden maar ook zelf uitstippelen (met
of zonder knooppunten, in binnen- en buitenland).
Deze tochten kunnen we op verschillende manieren meenemen: op papier, op een wandel- of fiets
gps en uiteraard ook op een smartphone.
Deze sessie kan je gezondheid ernstig deugd doen!
De voordrachten gaan door in sporthal De Ark van
9u tot 12u. De thema's zijn opgezet voor senioren,
maar toegankelijk voor iedereen. Er moet niet
vooraf ingeschreven worden. Toegang gratis.

DE WATERBEK
Op vrijdag 15 juli
kan je opnieuw genieten
van optredens, sfeer
en gezelligheid
tijdens ons familiefestival
De Waterbek.

NIEUW OVERSTROMINGSGEBIED
IN ARDOOIE
Het risico op wateroverlast
via de Roobeek wordt ingeperkt.

De artiesten liggen vast.
Het programma wordt
eind april bekendgemaakt.
Noteer deze datum
alvast in uw agenda.
©Luc Lambert

Een initiatief van het gemeentebestuur
in samenwerking met Seniorennet
en BEN Buurtwerking Ardooie.
Gelieve een tablet of smartphone
mee te brengen.

NIEUWE REFERENTIEAMBTENAAR
WAPENS
Hoofdinspecteur Nico Verloove
Grote Hulststraat 6
8700 Tielt
051 42 84 10
pz.regiotielt.wapens@police.belgium.eu

Het wordt opnieuw
dé perfecte manier
om een zorgeloos verlof
in te zetten!

In het verleden zorgde de Roobeek vaak voor
wateroverlast in het dorpscentrum van Ardooie.
Na De Waterbek is er nu een 2e gecontroleerd
overstromingsgebied aangelegd, ter hoogte van
de Meersenstraat en firma Sioen. Dit nieuwe overstromingsgebied moet het risico op wateroverlast
in het dorpscentrum inperken.
De Roobeek brengt water van Koolskamp naar
Ardooie via 2 aftakkingen. De 2 aftakkingen komen
ondergronds samen ter hoogte van de Kaaistraat.
De 1e aftakking van de Roobeek kan in De Waterbek
gebufferd worden. In de Meersenstraat werd een
nieuw gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd door het provinciebestuur, met een capaciteit
van 60.000 m³. Zo kan ook de 2e aftakking van de
Roobeek gebufferd worden.
Daarnaast werd de Roobeek in de Poerbusstraat
voorzien van flauwe oevers, waardoor de bergende capaciteit verder vergroot. Door deze technische ingreep wordt het risico op wateroverlast in
de Kaaistraat, Watervalstraat, Poerbusstraat en
het dorpscentrum ingeperkt.
Let wel: is niet toegankelijk voor
recreanten, wandelaars, joggers, …..
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SAMEN MAKEN WE ARDOOIE KLAAR
VOOR DE TOEKOMST
We kunnen er niet omheen, het klimaat verandert.
Dit zorgt voor heel wat uitdagingen, ook op lokaal
niveau. Denk maar aan drogere zomers, nattere
winters en meer hittegolven. Kunnen we daar zelf
iets aan doen? Ja!

HOE TUINAFVAL VOORKOMEN?
Tuinafval is onlosmakelijk verbonden met een
tuin. Een mooie tuin zonder maaisel, blaadjes,
snoeihout en andere plantenresten is natuurlijk
onmogelijk, maar toch kan je door je tuin slim
aan te leggen en te onderhouden, de hoeveelheid afval sterk beperken. We vroegen en kregen
advies van onze tuinafvalexpert.
Begin met mulchmaaien.

Vermijd te sterke groeiers en woekeraars.
We zijn vaak ongeduldig en willen snel resultaat, ook in de tuin. Hardgroeiende planten, zoals
bepaalde coniferenhagen, zijn dan erg aanlokkelijk.
Door hun sterke groei leveren ze echter ook meer
werk en tuinresten op. Als het even kan, oefen je
dus beter wat geduld en kies je voor tragere alternatieven. Ook klimop is een sterke groeier en gaat
met gemak 10 meter de hoogte in. Ben je het beu
elk jaar twee meter klimop van de gevel te peuteren? Vervang hem door een mooie klimplant, die
wat kleiner blijft!

HUISMUSSENTEL
Tel jij mee tijdens het huismussentelweekend van
Vogelbescherming Vlaanderen op 9 of 10 april?

WAT DOEN MET GRASAFVAL?
Lente, tijd om in de tuin te werken! Hierbij geven
wij jullie graag enkele tips om jullie grasafval te
gebruiken of te bewaren:
Om verdere klimaatverandering te beperken, moeten we anders omgaan met energie. Bovendien
zullen we ook oplossingen moeten bedenken om
met de wijzigingen om te gaan. Lijkt dit onhaalbaar? Niet als we samenwerken!
Om mee deze uitdagingen aan te pakken, ondertekende Ardooie het Burgemeestersconvenant voor
klimaat en energie. Een eerste stap is de opmaak
van het Klimaatplan 2030. Hierbij willen we zo veel
mogelijk mensen betrekken. Enkel met de inzet
van iedereen - inwoners, handelaars, bedrijven,
landbouwers, verenigingen, experten en overheden - kunnen we de doelstellingen halen.
Jouw mening telt! Vul de klimaatenquête in.
Heb jij een visie of goede ideeën voor het klimaatplan? Wat vind jij belangrijk voor Ardooie? Wat lijkt
jou minder zinvol? Wat wil je zelf doen of doe je al?
Geef via de klimaatenquête je mening over lokale
klimaatacties en wat we samen kunnen doen. De
enquête kan je invullen tot 30 april en duurt ongeveer 10 minuten.
Wil je meer doen? Welkom op het klimaatatelier!
Wil je na het invullen van deze enquête samen verder brainstormen en concreter ingaan op acties?
Geef dan op het einde van de enquête aan dat
je op 25 oktober 2022 wil deelnemen aan het klimaatatelier in onze gemeente. Zo maak jij mee het
verschil!
https://nl.surveymonkey.com/r/5KLV6DD
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Onze Vlaamse tuinen bestaan voor een heel groot
deel uit gazon. Dat levert zeer veel moeilijk te verwerken grasmaaisel op. De snelste manier om je
hoeveelheid tuinafval drastisch te verminderen, is
omschakelen naar mulchmaaien. Daarbij wordt het
grasmaaisel niet opgevangen, maar fijn versnipperd. Het verteert op de bodem van de grasmat
en voedt de bodem. Uit onderzoek blijkt intussen
dat mulchmaaien goed is voor de kwaliteit van je
gazon. Gemulchmaaide gazons zien er doorlopend
groener uit, hebben weinig meststoffen nodig en
zijn beter bestand tegen droogte. Mulchmaaien
doe je iets vaker, maar omdat je geen afval moet
verwijderen, neemt het maaiwerk op jaarbasis
evenveel tijd in beslag. Er zijn dus weinig redenen
om er niet aan te beginnen… Heb je nog een goede
grasmaaier zonder mulchfunctie, dan kan je een
mulching-kit laten monteren (een aangepast mes
en een afsluitstuk voor de maaikamer). Informeer
ernaar bij je handelaar in tuinmachines!
Kies ook bomen en struiken met beperkte snoei.
Niet elke struik of boom levert evenveel tuinafval
op. Wie onze voortuinen bekijkt, ziet dat veel mensen kiezen voor kleine of uitgeleide bomen, die ze
jaarlijks van alle takken ontdoen. Leilindes, dakplatanen, bolcatalpa’s zijn maar enkele voorbeelden.
Dat levert elk jaar weer vele busseltjes snoeihout
op. Toch zijn er ook kleine bomen en grote struiken, die amper snoei vereisen en uitgroeien tot
prachtige exemplaren. Informeer steeds naar de
volwassen grootte en de vereiste snoei bij de aankoop van planten.

Eerst en vooral, grasmaaisel kan een belangrijke
meerwaarde hebben in je tuin.
1. Gebruik je grasmaaisel als mulch voor uw borders, dit voorkomt onkruid in de bloemperken,
bloembakken en tussen de hagen.
2. Zorg er anders ook voor dat je minder grasmaaisel hebt, door het gras iets langer te laten.
Dit voorkomt mos, versterkt het gazon en zorgt
ervoor dat het beter bestand is tegen eventuele
droogte. In dit geval dus het advies van Sam
Gooris volgen: Laat het gras maar groeien!
Daarnaast zijn er nog andere oplossingen.
• Gras kan je ook heel eenvoudig thuiscomposteren met een vat of bak.
https://www.ivio.be/nl/composteren/systemen
• Je kan ook een handvol maaisel aan je kippen
geven. Maar let op, niet teveel!
• Of kies voor je eigen
gemak, met een tuinafvalbak! De tuinafvalbak is
een comfortabele oplossing voor wie niet telkens
met groenafval naar het
recyclagepark wenst te
rijden.

De huismus is een kleine zangvogel die dicht bij de
mens leeft. Je hoort en ziet ze vaak in je tuin of op
het terras. Toch gaat het niet zo goed met deze
musjes. Hun populatie neemt drastisch af, en daarom hebben we jouw hulp nodig!
Help ons het aantal broedparen in kaart te brengen
voor onze gemeente door mee te doen met ons
huismussentelweekend! Hoe doe je dit precies?
Ga tijdens dit weekend 5 tot 10 minuutjes buiten
staan. Luister aandachtig naar het gezang van de
huismusmannetjes. Vrouwtjes ga je tijdens deze
periode niet horen.
Noteer hoeveel huismussen je tegelijk hoort
en geef je telling door via het formulier op
www.mussenwerkgroep.be.
Je kan hier ook terecht voor
meer tips en informatie!

https://www.ivio.be/nl/
afval-ophaling/groenafval
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STEDENBOUW
DE NADELEN
VAN KUNSTGRAS
Kunstgras in de tuin?
Niet zo’n goed idee.
Kunstgras kan je tegenwoordig vinden in allerlei
soorten, kleuren en maten. Wist je dat het aanleggen ervan in principe vergunning plichtig is?
Kunstgras kent trouwens heel wat nadelen, dus
denk twee keer na voor je er gebruik van maakt.
Kunstgras wordt in diverse toepassingen gebruikt,
maar in privétuinen wordt kunstgras vooral als
vervanging van een traditioneel gazon aangelegd.
Omgevingsvergunning nodig
Wat hierbij vaak over het hoofd wordt gezien is
dat kunstgras wel degelijk als verharding wordt
beschouwd. Voor het aanleggen van een verharding is in veel gevallen een omgevingsvergunning
vereist. Verharden zonder vergunning is een stedenbouwkundig misdrijf waar het handhavingsbeleid steeds zwaarder aan tilt omwille van de huidige klimaat- en waterproblematiek.
Soms is er geen omgevingsvergunning vereist voor
het aanleggen van verhardingen/kunstgras. Het is
vooral afhankelijk van de locatie. Als strikt noodzakelijke verharding of bij beperkte oppervlaktes in
zij- en achtertuin is er mogelijks geen vergunning
nodig.

TECHNISCHE DIENST
Waarom gezien als verharding?
Verharding wordt dus niet bepaald door het al dan
niet waterdoorlatend zijn van het materiaal, maar
wel door het feit dat men de natuurlijke bodem op
een kunstmatige manier afdekt.
Zo brengt het aanleggen van kunstgras met zich
mee dat onder de toplaag de bodem sterk wordt
samengedrukt, gestabiliseerd en voorzien van een
laag folie. Deze handelingen dekken de bodem af
en brengen een kunstmatige laag aan waardoor
essentiële ecosysteemfuncties verloren gaan.

We bouwen onze openbare verlichting om naar
ledverlichting.
De gemeente heeft beslist om haar integrale openbare verlichtingspark tegen 2030 om
te bouwen naar ultrazuinige ledverlichting. Via
de ombouw mikt Ardooie vooral op een forse
daling van haar energieverbruik, -kosten en CO2uitstoot. Tegelijk biedt de ombouw ook mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het
vlak van sfeer en veiligheid.

Het is bovendien zo dat een natuurlijk gazon aan
fotosynthese doet. Dit betekent dat het gras via
een natuurlijk proces CO² opneemt en zuurstof
uitstoot. Dit proces gaat verloren als het natuurlijk
gazon vervangen wordt door kunstgras.
Kunstgras warmt ook sterker op dan een natuurlijk
gazon waardoor het mee zorgt voor de hogere
temperaturen in een bebouwde omgeving (hitte-eilandeffect) en onaangenaam kan aanvoelen.
In sommige toepassingen kan kunstgras een oplossing bieden, maar zie het niet als een natuurlijk
grasveld. Er gaan te veel noodzakelijke en natuurlijke processen verloren.
Info: Dienst omgeving - Stedenbouw
www.omgevingsloketvlaanderen.be/
oprit-vijver-zwembad

Informeer eerst bij de dienst Stedenbouw
alvorens kunstgras of een andere verharding
aan te leggen.

UPDATE GROTE PROJECTEN GEMEENTEBESTUUR
Het gemeentebestuur heeft verschillende projecten in de pijplijn. Er zijn 8 grote projecten die duidelijk
merkbaar zullen zijn in het straatbeeld. Rond die projecten gaan we actief communiceren met updates,
planning, budget en foto’s. Wil je alles weten?
Check: www.ardooie.be/projecten
De 8 projecten zijn:
1. Klaverstraat: nieuw gebouw voor verenigingen
2. Moskostraat en omgeving: aanleg nieuw gescheiden rioleringsstelsel
3. De Ark: uitbouw sportcomplex met padelvelden en fitness
4. Verkeerscicualtie dorpscentrum: afsluiten Prinsendreef en éénrichtingsverkeer Kortrijksestraat
5. Prinsendreef: nieuw functioneel gebouw
6. Watervalstraat: aanleg nieuw gescheiden rioleringsstelsel
7. Beverensestraat: aanleg nieuw gescheiden rioleringsstelsel
8. Fietstracé Beverensestraat naar Roeselare
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VERLEDDING OPENBARE VERLICHTING

In Ardooie staan momenteel 2035 verlichtingstoestellen opgesteld die samen in 2020 ongeveer
611.000 kilowattuur elektriciteit verbruikten en
dit betekende een serieuze daling tegenover
2019 waar een verbruik van 681.000 kilowattuur
genoteerd werd. Vandaag staan er 568 ledtoestellen in Ardooie, goed voor bijna 28% van het
totale lichtpark.
De gemeente heeft in samenspraak met Fluvius een plan
opgemaakt om alle nog bestaande lichtpunten te vervangen
door ledtoestellen tegen uiterlijk 2030.
De hinder voor bewoners en
verkeer wordt tot een minimum
beperkt. Voor 2021 werden de
volgende straten opgenomen
in het meerjarenprogramma
‘verledden’ in Ardooie:
• Zwevezeelsestraat
en omgeving
• Izegemsestraat
en omgeving
• Lichterveldsestraat
en omgeving
Voor 2022/2023 gaat het
om diverse straten in
de omgeving van
de Oude Lichterveldsestraat,
regio ’t Veld en
de Burgerleenstraat.
Een gedetailleerd overzicht
vindt u op dit plan
(rode straten).
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JEUGD
SITE KLAVERSTRAAT KOOLSKAMP

BUITENSPEELDAG - KOM JE MEE BUITEN SPELEN?

De buitenschoolse kinderopvang ’t Filoetje krijgt een nieuwe thuis. De afbraak op de oude locatie is gestart.
Het gebouw in de Klaverstraat dateert van 1976. Eerst werd het gebruikt als basisschool, daarna vonden
diverse verenigingen er onderdak. Judoclub Koolskamp, de muziekharmonie van Koolskamp en het SintMaartenshuis zullen in het nieuwe complex terecht kunnen. Het project is één van de grootste investeringen
van het gemeentebestuur in deze legislatuur: de duur van de werkzaamheden wordt op 18 maand gepland
en er is € 2.000.000 voorzien, zonder omgevingswerken.

Op woensdag 20 april is het weer zover: de Buitenspeeldag. Op die dag zetten we buitenspelen en sporten
extra in de verf. We toveren de site van De Ark om tot een gigantisch buitenspeelterrein. De animaties stimuleren om het hele jaar door buiten te spelen.

De Buitenspeeldag is gratis
en voor iedereen!
• Ingang via De Ark,
Melkerijstraat 2A
Geen doorgang
via de Stationsstraat
• Activiteiten van 14u tot 17u
• Speelplezier
van 13u30 tot 18u30
• Bar voor (groot)ouders

©Luc Lambert

• Kinderen onder de 8 jaar
worden vergezeld door
een volwassen begeleider

De betrokken verenigingen vinden tijdelijk elders onderdak. Judoclub Koolskamp organiseert haar werking
in OC ’t Zonneke en het Sint-Maartenshuis trekt naar het voormalig gemeentehuis op het Marktplein. IBO ’t
Filoetje vindt onderdak binnen de muren van Vrije Basisschool De Horizon.

• Groepen > 20 personen
moeten vooraf reserveren
via info@ardooie.be

VAKANTIEPLANNER 2022

Enkele wist-je-datjes:

De vrijetijdsdiensten organiseren in de paas- en
zomervakantie opnieuw een ruim aanbod voor
onze jongste inwoners.

1. De inschrijvingen voor de kampen in de paas- en
zomervakantie staan open. Let wel: sommige
kampen zijn al volzet. Inschrijven doe je via
www.ardooie.be/inschrijvingen
2. Het filiaal van IBO ’t Filoetje in Koolskamp is
niet beschikbaar tijdens de vakanties wegens
bouwwerken. Beide werkingen worden gecentraliseerd in de Kaaistraat in Ardooie.
3. Op vrijdag 1 juli 2022 organiseren de vrijetijdsdiensten een heuse Summer Kick-Off op de site
van De Ark. Hiervoor moet je vooraf inschrijven.
De inschrijvingen starten in mei.
4. Voor speelpleinwerking 't Ravotterke en IBO 't
Filoetje is het niet nodig om vooraf in te schrijven.

Visualisatie 4.
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Gemeentebestuur Ardooie

©Verfaillie-Boucquet

Een overzicht van de praktische afspraken
vind je via www.ardooie.be/zomer2022.
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SPORT
SENIORENSPORTDAG
19 MEI 2022 • SPORTCENTRUM IZEGEM
De jaarlijkse hoogmis voor de sportieve senior is na
2 jaar afwezigheid terug! De editie 2022 gaat door
in Izegem. Opnieuw worden zo’n 1000 senioren
verwacht voor een sportieve namiddag met aansluitend mogelijkheid tot een deugddoende avondschotel en een daarop aansluitend dansfestijn.

Programma:
• 13u Ontvangst met koffie in sportcentrum
de Krekel, H. Hartstraat 15, Izegem
• 13u45 Officiële opening
• 14u Start sportactiviteiten
• 17u Einde sportactiviteiten
• 18u Warme beenham met frietjes
• 19u Muzikale animatie met dans
• 21u Einde

Voor het sportgedeelte is er keuze uit:
• Wandelen: keuze uit 4 wandeltochten (4 km
wandeltocht met gids; 4 km geocach; 6 km fotozoektocht; 10 km kastelenwandeling)
• Fietsen: keuze uit 3 afstanden (25 km eigen
tempo fietsknooppunten; 35 km en 45 km begeleide fietstochten met stopplaats)
• Petanque (tripletten heren en gemengd)
• Boogschieten en karabijnschieten
• Sessie dans-fitball-gym (1 hoofdkeuze op te
geven; andere sessies vrijwillig te volgen of aansluiten aan de sportcarrousel)
• Sport- en beweegcarrousel: vrije rondgang en
mogelijkheid om te proeven van verschillende
sporten, zoals o.m. boccia, curling, katapultschieten, kubb, volksspelen, uittesten e-bike,
gezelschapsspelen, zwemmen (seniorenzwemmen van 16u30-17u30)
Praktische informatie:
• Inschrijven vooraf is verplicht
en kan t.e.m. 5 mei
• Inschrijven en betaling via
de gemeentelijke sportdienst, Melkerijstraat 2A
051 57 50 20 - sportdienst@ardooie.be
• Deelname sportnamiddag
= € 6 (inclusief welkomkoffie)
• Deelname sportnamiddag met avondprogramma = € 17 (inclusief 1 koffie, 1 streekbier, warme
beenham met frietjes en groentjes, muzikale
animatie met dans)
• Iedere deelnemer is verzekerd

ARDOOIE UNITED
Na de succeseditie van vorig jaar wordt Ardooie United
dit jaar opnieuw gelanceerd.
Het evenement zal op een iets andere manier
worden georganiseerd.
Om te beginnen, zal het bij de editie van 2022
de bedoeling zijn om iedere week 22.000 kilometer
af te leggen op eender welke fysiek actieve manier.
Het evenement duurt 4 weken.
Elke week komt een ander thema of uitdaging aan bod.
Deelnemen kan op diverse wijze.
Je kan je kilometers doorgeven via www.ardooie.be/United, lid worden van de Strava club Ardooie United
of een post plaatsen op sociale media met het aantal kilometers en #ardooieunited.
Start: 21 maart • Einde: 17 april 2022
De start van de lente vormt dus het perfecte moment om met zijn allen terug wat meer te sporten of zich
op een fysiek actieve manier te verplaatsen. Verdere communicatie zal verschijnen op de sociale media van
sportdienst Ardooie, dus hou je paraat vanaf 21 maart!

START TO RUN

KAMPIOENSCHAP BADMINTON

De sportdienst organiseert naar goede gewoonte
opnieuw een voorjaarssessie Start to Run: van 0 tot
5km in 10 weken!

De sportdienst en BC Arkobad organiseren opnieuw
het jaarlijks badmintontornooi. Wie worden dit jaar
de winnaars van de diverse recreatieve badmintoncategorieën en mogen zich een jaartje recreatief badmintonkampioen van Ardooie noemen?

Start op dinsdag 19 april. Er zijn 2 begeleide sessies per week: op dinsdag en donderdag, telkens
om 18u30 over een tijdspanne van 10 weken.
Het loopschema voor het weekend wordt meegegeven op donderdag. Locatie: sporthal De Ark,
Melkerijstraat 2A, Ardooie.

Het tornooi staat open voor alle inwoners van
Ardooie-Koolskamp. Ook niet-leden van BC
Arkobad kunnen deelnemen. Enige voorwaarde is
dat je geen competitiespeler bent. Wie geen eigen
badmintonracket heeft, kan er een gebruiken van
de sportdienst.

KIJK... IK FIETS...
Woensdag 4 mei • van 13u tot 16u • Sporthal De Ark, Melkerijstraat 2a
Met “Kijk, ik fiets” leren jonge kinderen in 3 uur tijd fietsen op 2 wielen.
Is je kleuter klaar om te fietsen en weet je niet goed hoe hieraan te beginnen? Wil je graag zelf jouw kapoen begeleiden zodat je trots van op de eerste
rij kan meemaken hoe hij of zij een waar fietsdiploma verdient? Met ‘Kijk,
ik fiets!’ leren jonge kinderen in 3 uur tijd fietsen op 2 wielen. Naast lopen
en zwemmen is fietsen een basisvaardigheid voor kinderen. Het is dan ook
belangrijk dat kinderen veilig kunnen fietsen. Met ‘Kijk, ik fiets!’ kunnen 80%
van de deelnemers op het eind van de sessie fietsen op 2 wielen.
Kinderen die al enige ervaring hebben met een loopfiets en/of fiets met zijwielen en kinderen uit het 2de
en 3de kleuter kunnen deelnemen. Elk kind moet begeleid worden door een volwassene die ook actief deelneemt aan de oefeningen. De kinderen brengen ook hun eigen fiets mee waarvan de eventuele zijwielen
vooraf verwijderd zijn.
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Vooraf inschrijven is verplicht en kan online via www.ardooie.be/inschrijvingen.
Het aantal plaatsen is immers beperkt (20 deelnemers).
Deelname: € 5,00 (inbegrepen: begeleiding, verzekering en diploma)

Inschrijven vooraf is verplicht via
ardooie.be/inschrijvingen.
De deelname bedraagt € 20,00
(verzekering en deskundige begeleiding inclusief).
Elke deelnemers beschikt over
een goed paar loopschoenen en
het nodige doorzettingsvermogen.

Data verschillende disciplines:
• 4 mei - 19u30: heren enkel en dames dubbel
• 11 mei - 19u30: dames enkel en heren dubbel
• 18 mei - 19u30: gemengd dubbel
Inschrijven op voorhand is verplicht.
Dat kan op de sportdienst
(sportdienst@ardooie.be) of via BC Arkobad.
Deelname is gratis (verzekering inbegrepen).
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MIDDENSTAND

HUISDIERSTICKER

KINDERYOGA
Sessie yoga voor kinderen
1ste graad lager onderwijs.

Het doel van yoga is je lichaam en geest in balans
brengen. Tijdens een yogasessie voer je oefeningen uit (Asana’s) die je energie en kracht geven.
Hierdoor voel je je ontspannen, minder gestrest
en zit je beter in je vel. Dit geldt niet alleen voor
volwassenen maar ook voor kinderen. Kinderyoga
heeft een gunstig effect op de ontspanning, motoriek, het zelfvertrouwen en het concentratievermogen. Ook stimuleert het de fantasie en creativiteit.
• Woensdag 4 mei 2022 van 14u tot 16u
• Sporthal De Ark, Melkerijstraat 2a, Ardooie
• De sessie staat open voor kinderen
van het 1ste en 2de leerjaar.
Inschrijven kan online via
www.ardooie.be/inschrijvingen.
Er moet verplicht vooraf ingeschreven worden.
Het aantal plaatsen is immers beperkt
(20 deelnemers).

MAAND VAN DE MARKT
3, 10, 17 EN 24 APRIL
Een huisdiersticker maakt
in één oogopslag duidelijk
welke dieren zich in een
woning bevinden, zodat de
hulpdiensten in geval van
brand ook de huisdieren
kunnen redden. U duidt
op de sticker aan welke en
aantal huisdieren u hebt
en u kleeft nadien de sticker op uw raam.

Huisdierstickers zijn gratis af te halen
op het secretariaat van het gemeentehuis.
Uiteraard is het nog belangrijker om voldoende
rookmelders te voorzien zodat u tijdig de hulpdiensten kan verwittigen.
Rookmelders kunnen ook nog steeds
aangekocht worden op het secretariaat
van het gemeentehuis. Kostprijs: € 16.

Ardooie doet dit jaar
opnieuw mee aan
Maand van de Markt.
In tegenstelling tot
vorige jaren waarbij
‘Week van de Markt’
werd georganiseerd,
kan men nu gedurende de hele maand april
meedoen, namelijk op
3, 10, 17 en 24 april.
Hoe deelnemen aan Maand van de
Markt? Via de app of invulkaart.
Invulkaarten kunnen de hele
maand april gedeponeerd worden
in de wedstrijdurne die zich in de
inkom (sas) van het gemeentehuis
bevindt.
De prijsuitreiking zal doorgaan op 8 mei om 11u.
Enkel de mensen die aanwezig zijn op de prijsuitreiking, maken kans op een prijs.
Er worden 10 prijzen geschonken
waarvan de hoofdprijs een cadeaubon
“Weekendje Uit” ter waarde van € 300.

Deelname: € 5

WIELERWEDSTRIJD OMMEGANG
Betreft wielerwedstrijd voor
Elite zonder contract en Beloften
Parcours idem Petit Menin:
Stationsstraat - Mgr. Roelensstraat Brugstraat - Pittemsestraat - Zwarteleeuwstraat Hogeschuurstraat - Melkerijstraat
Aanvang: 15u (einde voorzien rond 17u45)
Start thv Bockor
Finish thv Groene Dreve
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NIEUWE HANDELSZAAK
Wenst U als nieuwe zaak opgenomen te worden
in het infoblad, gelieve een mail te sturen naar
infoblad@ardooie.be
De Zonnevlecht
Griet Vanhee • Centering praktijk - Herborist
Individuele ondersteuning bij stress,
emotioneel vastlopen, energiegebrek.
Beverensestraat 11, Ardooie
Steeds op afspraak: 0496 93 79 91
griet.vanhee@telenet.be
Frituur Voske
Stationsstraat 75, Ardooie
WO t.e.m. ZO: 11u30-13u30 en 17u30-22u
MA en DI: gesloten
0478 36 91 12
Joske.wicke@hotmail.com
Vie - Voetreflexologie
Iterbeke Evelyne
Tieltsestraat 40, Koolskamp
0476 28 00 21
evelyneiterbeke@hotmail.com
www.facebook.com/voetreflexologieiterbekeevelyne
www.voetreflexologievie.be
Huis van Silvie - vakantiewoning
Els Boon en Bart Basyn
Egemsestraat 39, Koolskamp
info@silvie.house
www.silvie.house
0477 47 58 82

EEN CADEAUTIP NODIG VOOR PASEN?
CADEAUBONNEN GEMEENTE
In het gemeentehuis (dienst secretariaat) kunt u
cadeaubonnen aankopen die men kan besteden bij
een lokale Ardooise of Koolskampse handelaar.
KOOP LOKAAL
Een ideaal geschenk dat iedereen kan gebruiken,
bovendien steunt u onze middenstanders.
De cadeaubonnen hebben
een waarde van € 10, € 25 of € 50.

NIEUW: nu ook waarde € 20!
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WELZIJN
BUURTWERKING
WEEK VAN DE
VALPREVENTIE

DE GEZONDHEIDSCHEQUE

Jaarlijks organiseert het Expertisecentrum Val- en
fractuurpreventie Vlaanderen de ‘Week van de
Valpreventie’.
Vanuit BEN WOONZORGNETWERK (**) willen we
dit initiatief dichter bij de inwoners van Ardooie en
Koolskamp brengen.
Op woensdag 27/04 stellen we met die reden van
9u30 tot 17u ons buurthuis wagenwijd open voor
alle geïnteresseerden.
We zetten een informatief parcours op aan de hand
van beeldmateriaal van een bestaande woning in
Ardooie. Met aanwezige hulpmiddelen tonen we
aan hoe je het risico op vallen kan verminderen en
hiermee de kans op levenslang thuis blijven wonen
vergroot.
Dit initiatief wordt georganiseerd in kader van onze
Buurtzorg, naast het Buurthuis en het Belpunt één
van de belangrijkste schakels binnen onze BEN
BUURTWERKING ARDOOIE.
Twee professionele zorgcoaches staan die dag dan
ook ter beschikking en geven gericht advies, niet
enkel op de vragen rond valpreventie maar op alle
mogelijke vragen betreft het thema optimaal thuis
wonen en alle mogelijke dienstverleningen hierrond. Indien gewenst kan nadien ook een opvolging in de eigen thuissituatie plaatsvinden. Kom
dus zeker eens langs voor een gratis en vrijblijvend
bezoek, we kijken er naar uit om jou te ontvangen!
BEN je nieuwsgierig, heb je vragen over onze
werking of heb je zin om ons vrijwilligersteam te
versterken?
Neem vrijblijvend contact
op. Je bent altijd van harte
welkom!
BEN Buurthuis
Kortrijksestraat 44, Ardooie - 051 74 02 89
buurtwerking.ardooie@benwzn.be
https://ben-woonzorgnetwerk.be/
(**) BEN Woonzorgnetwerk
omvat de gefusioneerde organisatie
Open Kring vzw Ardooie
& Vincenthove Roeselare.
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De gezondheidscheque helpt je om
te werken aan een gezonde leefstijl.
Wil je graag gezonder
eten, meer bewegen,
je mentaal beter voelen of stoppen met
roken?
Met de gezondheidscheque krijg je een financieel duwtje in de rug om
beroep te doen op begeleiding door een zorg-begeleider zoals een diëtist, kinesitherapeut, orthopedagoog of psycholoog. Die helpt je om de eerste
stappen te zetten naar een gezonde leefstijl én om
het vol te houden.

COMPLIMENTJES
DOEN MEER DAN DEUGD
Een compliment geven is eenvoudig en klein maar
kan een grote impact hebben. Het geeft een goed
gevoel om er een te krijgen, maar ook om te geven.
En wanneer je je goed voelt, gaat alles makkelijker
en is alles leuker.
Bovendien bevorderen complimenten de prestaties, werken ze aanstekelijk en zorgen ze voor veel
positiviteit. Daar word je zelf ook gelukkig van!
Ontmasker jouw complimentenmol
Wie is er extra lief of hulpvaardig en strooit stiekem extra complimentjes in het rond? Ontmasker
de complimentenmol in jouw klas, vereniging,
organisatie of misschien wel bij jou thuis.

Met de cheque krijg je maximum € 45 terug van
het deel dat je zelf betaalt. Je moet wel minimum
drie sessies volgen.
• Wie kan een gezondheidscheque gebruiken?
Als je een chronische aandoening hebt en/of
een verhoogde tegemoetkoming krijgt.
• Hoe krijg je een gezondheidscheque?
Een gezondheidscheque krijg je van of vraag je
aan een doorverwijzer: je huisarts, je apotheker, je ziekenfonds, je thuisverpleegkundige, je
maatschappelijk werker of je lokaal bestuur.
• Wat krijg je terugbetaald met de gezondheidscheque?
Als je beroep doet op een erkend zorg-begeleider, bijvoorbeeld een diëtist, betaal je altijd een
deel zelf. Soms betaalt de mutualiteit ook een
deel terug. Met de cheque krijg je tot maximum
€ 45 terug van het deel dat je zelf betaalt.
• Bij welke zorg-begeleiders kan je terecht met
de gezondheidscheque?
Met de gezondheidscheque kan je aankloppen
bij volgende erkende zorgbegeleiders: kinesitherapeuten, eerstelijnspsychologen, klinisch
psychologen, klinisch orthopedagogen, diëtisten.
www.empactzorgt.be
Jana: 051 23 17 46 - jana.empact@wvlzorgt.be
Dit is een initiatief van Chronic Care Project
empact! en Logo Midden-West-Vlaanderen vzw.

https://logomiddenwvl.be/content/complimentenactie-geluk-zit-een-klein-complimentje

AED-TOESTEL
Waar vind je een AED-toestel?

Wie mag een AED gebruiken?
Iedereen. Vroeger mochten alleen artsen en speciaal opgeleide verpleegkundigen een defibrillator
bedienen. Sinds 2007 mag iedereen een AEDtoestel categorie 1 gebruiken. Vele bedrijven en
openbare ruimten hebben intussen een AED.
Hoe herkent men een hartstilstand?
Iemand die plots het bewustzijn verliest, niet of
niet normaal ademt en geen polsslag meer heeft,
lijdt hoogstwaarschijnlijk aan een hartstilstand.
Om dit te controleren
volg je de volgende stappen:
• Spreek de persoon duidelijk aan en schud lichtjes met zijn/haar schouders.
• Luister vervolgens of het slachtoffer nog ademt
door je oor vlak boven zijn/haar mond te houden, terwijl je controleert of de borstkas nog op
en neer gaat.
• Neem ten slotte de pols van het slachtoffer. Dat
doe je als volgt: plaats 3 vingers op de gestrekte
pols van het slachtoffer, tussen de pees van de
duim en de zijkant van het polsbeen en oefen
een lichte druk uit.
Is een AED veilig?
Het toestel bepaalt volledig autonoom of een elektrische schok het slachtoffer kan helpen. Kan een
schok niet helpen, dan schokt het toestel niet. Het
is dus onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te gebruiken.

• Sas gemeentehuis,
Polenplein 15
• Sas sporthal/evenementenhal, Melkerijstraat 2A
• OC De Tassche,
Roeselaarsestraat 161
• OC ’t Zonneke,
Ardooisestraat 12
Wat is een AED?
Een automatisch externe defibrillator of AED is een
draagbaar toestel dat een elektrische schok aan
het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme
van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een
stroomstoot het slachtoffer kan helpen.
Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het
helpt je door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van je overnemen.

WEETJES
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CULTUUR

*terugkerende activiteit

BIB

Gelieve bij alle activiteiten de opgelegde coronamaatregelen
die op dat moment van toepassing zijn, te volgen.

• Dvd’s kan je kosteloos ontlenen
in de Ardooise bibliotheek.
• Jaarlijks lidmaatschap: € 3
• Wie jonger is dan 18 jaar of ouder is dan 60,
kan gratis lid worden.

APRIL

West-Vlaams dialect
Albertzaal		
Samana Ardooie

Wenst u in de toekomst enkele dagen op voorhand
per mail verwittigd te worden van het verstrijken
van de uitleendatum?
Bezorg ons dan uw mailadres. Wij doen het nodige.

€ 4 - lid € 2 		
0486 91 40 98

DI 12/04 • 14u30

©Martine Lambert

Voor een volledig overzicht van de nieuwe aanwinsten, zie:
www.ardooie.be/bibliotheek/online catalogus/nieuw
Je kan er ook de Ardooise catalogus raadplegen, je boeken verlengen, of een boek reserveren.

ZO 3+10+17+24/04
8u-13u

Maand van de Markt
Polenplein

BEBLOEMINGSWEDSTRIJD
Ieder jaar krijgen de inwoners van onze gemeente die zich inzetten voor het verfraaien van onze woonomgeving de kans deel te nemen aan de bebloemingswedstrijd.
Categorieën
• Gevelversiering
• Kleine voortuinen
• Middelgrote
voortuinen
• Grote voortuinen
> 150 m²
• Hoeve ingangen
• Tuinen niet
zichtbaar vanop
de openbare weg
< 150 m²
• Tuinen niet
zichtbaar vanop
de openbare weg
> 150 m²

MA 4/04 • 20u

Weetjes rond thee		
Albertzaal		
Femma Ardooie

€ 5 - lid € 2
femmaardooie@gmail.com

VR 8/04 • vanaf 16u

Diepvries-friet kaarting
GC 't Hofland		
Groep 82

Inleg € 1,25 - drank vrij

ZA 9/04 • start 6u30 tot 15u

Skobiaktocht

Evenementenhal De Ark
De Spartastappers Ardooie
€ 3 - lid € 1,50
carine.galle1@telenet.be
0473 46 01 81

ZO 10/04 • 14u
De keuring gaat door op zaterdag 9 juli tussen 8u30 en 16u. Opnieuw inschrijven is niet nodig. De deelnemerslijst 2021 wordt gevolgd. Nieuwe deelnemers of deelnemers die kiezen voor een andere categorie
dienen echter wel in te schrijven.
De deelname is gratis.
Inschrijven vóór 31 mei bij: Walter Demuynck, Cardijnlaan 27, Ardooie - walter.demuynck1@telenet.be
Organisatie: Groencomité Ardooie-Koolskamp
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MA 11/04 • 14u

Paasfeest met optreden
van accordeonist
Wilfried Declerck
GC 't Hofland		
Samana Ardooie
€ 10 - lid € 7 		
0486 91 40 98

Voordracht
'Vroeger was alles anders'
door Korneel De Rynck
GC 't Hofland
Vlaamse actieve senioren
Ardooie - Koolskamp

ZA 16/04 • 20u

Paaswake opgeluisterd
door het Koninklijk Piuskoor

Sint-Martinuskerk Ardooie
Pastorale Eenheid St.-Germanus
ZO 17/04 • 9u

Paasviering opgeluisterd
door het koor Pia Voce

Sint-Martinuskerk Koolskamp
Pastorale Eenheid St.-Germanus

€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com		

DI 12/04 • 19u30

Wandelvoetbal*

Sporthal De Ark		
KWB Ardooie

Geen competitie,
voor iedereen sportief of niet.
€3
kwbardooie@hotmail.be

DO 14/04 • 19u

Witte donderdag viering
opgeluisterd door
het koor Pia Voce

ZO 17/04 • 10u-12u

Lentereceptie		
GC 't Hofland		
Gemeentebestuur
gratis toegang

Sint-Martinuskerk Koolskamp
Pastorale Eenheid St.-Germanus
051 74 43 97

VR 15/04 • 15u

Goede vrijdag viering

Sint-Martinuskerk Koolskamp
Pastorale Eenheid St.-Germanus
VR 15/04 • 15u

Goede vrijdag herdenking

Sint-Martinuskerk Ardooie
Pastorale Eenheid St.-Germanus

©Nele Verhaeghe

MA 18/04 • vanaf 8u30

Paasontbijt en
paaseierenraap

GC 't Hofland		
Gezinsbond Ardooie
Vooraf inschrijven
€3
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*terugkerende activiteit

VR 22/04 • 20u
Evenementenhal De Ark

VR 22/04 • 20u30

Robrecht Vanden Thoren met
'Achteraf niet komen huilen'
Cultuurkapel De Schaduw
WO 20/04

Buitenspeeldag

Speelplezier: 13u30-18u30
Kinderactiviteiten: 14u-17u
De Ark, Melkerijstraat 2A
gratis
info@ardooie.be

DO 21/04 • 14u-16u30

vvk € 14 - add € 16
www.deschaduw.be/programma/
robrecht-vanden-thoren-0

ZO 24/04 • start: 7u-15u

Vlaanderen Wandelt Lokaal
Landelijke wandeling
OC 't Zonneke		
De Spartastappers Ardooie
€ 3 - lid € 1,50
carine.galle1@telenet.be
0485 59 34 44

ZO 1/05 • 8u-13u
WO 27/04 • 9u30-17u

Opendeurdag BEN Buurthuis
Week van de Valpreventie

Bloedgifte
VR 29/04 • 20u30

Upperdare Littéraire

Erotische verhalen boordevol
humor door Evi Rosiers
Cultuurkapel De Schaduw

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

ZA 30/04 • 20u

Jubileumconcert
15 jaar Laura Lynn

Brei- haak- handwerk of andere
crea bezigheden
De Loods, Kortrijksestraat 44
Femma Ardooie

4 sessies
Provinciedomein 't Veld
Avansa Mid- en Zuidwest

€ 60
info@avansa-mzw.be
056 26 06 00
https://avansa-mzw.be/r/9783
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©Natuurpunt

ZO 1/05 • 14u30

Herinneringswandeling

Parking provinciedomein
't Veld
Natuurpunt de Torenvalk

noel.lievrouw@detorenvalk.be
www.natuurpunt.be/agenda/
herinneringswandeling-53028

©Christelle Verstraete

Crea-avond*

Evenementenhal De Ark

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

ZO 24/04 • 10u

Aperitiefconcert
met optreden van
het trommelkorps,
F(l)ierefluiter
en de harmonie

GC 't Hofland		
KM Sint-Cecilia Ardooie

€ 12 (incl. 1 aperitief)
kind -12 jaar: gratis
Kaarten te verkrijgen bij de leden
of via info@kmma.be

Sporthal De Ark		
Gemeentebestuur
Seniorennet-BEN Buurtwerking
DO 5/05 • 17u30-20u

Baas over je blaas

DO 21/04 • 19u30-22u

Voordracht over
digitale toepassingen
'Leuke en nuttige apps'
voor senioren

gratis

MA 2/05 • 20u

€ 2 - lid € 1
christav@telenet.be
0486 34 64 74

Workshop Bosbadtryade*

Elke zondagvoormiddag
Polenplein

buurtwerking.ardooie@benwzn.be
https://ben-woonzorgnetwerk.be

Brei- haak- handwerk of andere
crea bezigheden
Fabriekstraat 6		
Femma Ardooie

VR 22/04 • 9u-12u

Zondagsmarkt*

Kortrijksestraat 44

Crea-namiddag*

€ 2 - lid € 1
femmaardooie@gmail.com
0479 60 40 67

DO 5/05 • 9u-12u

MEI

Quizavond

€ 25
ockoolskamp@vbdehorizon.be

*terugkerende activiteit

ZA 30/04 • 20u30

Veerle Malschaert met
'Je suis pippi (dans le kaka)'
Cultuurkapel De Schaduw

vvk € 12 - add € 14
www.deschaduw.be/programma/
veerle-malschaert-0

Deze avond worden problemen
in verband met incontinentie
(urineverlies) besproken.
Albertzaal		
Femma Ardooie

GC 't Hofland		
Rode Kruis
Contactgroep Help ons helpen

Maak een afspraak om te doneren:
0800 777 00 (gratis nummer)
https://donorportaal.rodekruis.be

VR 6/05 • 20u30

Jef Neve & Teus Nobel
met '100 jaar Toots'		

Cultuurkapel De Schaduw

vvk € 25 - add € 27
www.deschaduw.be/programma/
jef-neve-teus-nobel

ZO 8/05 • 8u

Moederdagontbijt		
OC De Tassche
KWB Ardooie		

claus.koen@telenet.be

€ 5 - lid € 2
femmaardooie@gmail.com

DI 10/05 • 14u30

Voordracht
'Van Eyck tot Einstein'
door Willy Nachtergaele
GC 't Hofland		
Vlaamse actieve senioren
Ardooie - Koolskamp
€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com
0477 63 90 84

WO 11/05 • 17u-20u

Bloedgifte

OC 't Zonneke		
Rode Kruis
Contactgroep Help ons helpen

Maak een afspraak om te doneren:
0800 777 00 (gratis nummer)
https://donorportaal.rodekruis.be

DO 12/05 • 17u30-20u

Bloedgifte

GC 't Hofland
Rode Kruis
Contactgroep Help ons helpen

Maak een afspraak om te doneren:
0800 777 00 (gratis nummer)
https://donorportaal.rodekruis.be

VR 13/05 • 20u

Koen Bossuyt
'Dat is pas echte magie'
GC 't Hofland		
Neos
€ 8		
0473 62 01 36

WO 4/05
iedere woensdag 19u30

Fietstocht*

Albertzaal		
Femma Ardooie

Onder begeleiding, rustig tempo
€ 1 - lid € 0,50
femmaardooie@gmail.com

DI 10/05 • 19u30

Wandelvoetbal*

Geen competitie,
voor iedereen sportief of niet
Sporthal De Ark		
KWB Ardooie
€3
kwbardooie@hotmail.be

DI 1
7/05
14u-17u • 19u30-22u30

Kookdemonstratie
Zomers koken
GC 't Hofland		
Femma Ardooie

€ 12 - lid € 8
ingrid.debuck4@gmail.com
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*terugkerende activiteit

JUNI

VR 17/06 • 18u

DO 23/06

DO 9/06 • 14u

Hoeve Vanhoutte
Spinnepijpstraat 10
KLJ Koolskamp

Crea-namiddag* 14u-16u30
Fabriekstraat 6

Uitwaaitocht

Albertzaal		
Femma Ardooie
ZA 21/05 • 14u

DO 19/05 • 9u-12u

Voordracht over
digitale toepassingen
'Fiets- en wandeltochten
uitstippelen' voor senioren

Sporthal De Ark
Gemeentebestuur
Seniorennet-BEN Buurtwerking
gratis

DO 19/05 • 14u-16u30

Crea-namiddag*
Brei- haak- handwerk
of andere crea bezigheden
Fabriekstraat 6		
Femma Ardooie

€ 2 - lid € 1
femmaardooie@gmail.com
0486 34 64 74		

DO 19/05 • 19u30-22u

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

De Loods, Kortrijksestraat 44
Femma Ardooie
€ 2 - lid € 1
femmaardooie@gmail.com
0479 60 40 67

Kruiden in de natuur
Natuurwandeling met gids
Parking
provinciedomein 't Veld
Stadlandschap
West-Vlaamse hart

Vooraf inschrijven
westvlaamsehart@west-vlaanderen.be
051 27 55 50

€ 5 - lid € 2
femmaardooie@gmail.com

Mis voor
de Vruchten der Aarde

Bedrijf Freddy Tanghe
Kapellestraat 57
Landelijke Gilde Koolskamp
DO 26/05 • 14u

Fietssmoefelroute
Culinaire fietstocht

Start: Marktplein
Pasar Ardooie-Koolskamp

Vooraf inschrijven
pasarardooiekoolskamp@skynet.be
0497 38 37 74
www.pasar.be/Ardooie-Koolskamp

Zomer 2-daagse
Walking Dinner

volwassene € 20 - kind -12 jaar € 12
0471 65 76 62

MA 13/06 • 14u

Wat kan een maatschappelijk
werker voor jou doen?

Voordracht
'Pablo Picasso, Minotaurus
van de 20ste eeuw'
door Prof. Willy Goossens
GC 't Hofland
Vlaamse actieve senioren
Ardooie - Koolskamp

0486 34 64 74

Crea-avond* 19u30-22u
De Loods, Kortrijksestraat 44
Femma Ardooie

ZA 18/06 • 21u
Hoeve Vanhoutte
Spinnepijpstraat 10
KLJ Koolskamp

DI 14/06 • 19u30

femmaardooie@gmail.com

Bierproefavond		
Albertzaal		
Femma Ardooie

Geen competitie,
voor iedereen sportief of niet
Sporthal De Ark		
KWB Ardooie

ZA 25+26+27/06

Kermisommegang

Marktplein - Polenplein
ZO 26/06 • 8u-13u

Zondagsmarkt*		

€3
kwbardooie@hotmail.be

Parking Albertzaal		
ZO 26/06 • 13u30

De activiteitenkalender werd afgesloten op 1 maart.
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.
22

MA 20/06 • 19u

Tuinenfietstocht		

Vertrek:
Sint-Martinuskerk Koolskamp

passiflore_ardooie@hotmail.com

Bedevaart
naar het bomkapelletje

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:

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

€6

ZA 18/06

JOUW ACTIVITEIT
IN DEZE KALENDER?

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

Zomerfuif		

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

Wandelvoetbal*

Brei- haak- handwerk
of andere crea bezigheden

€ 2 - lid € 1
femmaardooie@gmail.com
0479 60 40 67

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

DI 14/06 • 14u30
DI 24/05 • 20u

*terugkerende activiteit

GC 't Hofland		
KWB Ardooie		

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.

ZO 26/06

Hoevefietstocht		

Hoeve Luc Neyens
Wetveestraat 6
Landelijke Gilde Koolskamp
€ 25		
0479 38 01 69

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