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Infoblad
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> Opendeur brandweer Ardooie - kermiszondag 13 oktober
> Cyclocross - donderdag 17 oktober
> Sint-Maartensstoet - zaterdag 9 november
>

VACATURES
HET GEMEENTEBESTUUR VAN ARDOOIE IS OP ZOEK NAAR:
VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GROENDIENST
Het betreft een voltijdse functie (38/38)
in contractueel verband, niveau D1-3.

PLOEGBAAS BIJ DE TECHNISCHE DIENST
Het betreft een voltijdse functie (38/38)
in contractueel verband, niveau D4-5.

Je taken zijn o.a.:
• Leiding geven aan de arbeiders van de groendienst
• Coördineren, opvolgen en bijsturen van de
werkzaamheden van de groendienst
• Toezien op het respecteren van de regels m.b.t.
veiligheid en gezondheid van de ploeg
• Onderhouden en verzorgen van de gemeentelijke parken, aanplantingen langs de weg en de
gemeentelijke kerkhoven, …
• Advies verlenen naar beleid toe bij (her)aanleg
van groenzones
• En zo meer …

Je taken zijn o.a.:
• Dagelijks leiding geven aan de arbeiders van de
technische dienst
• Organiseren van werkzaamheden: opmaken van
werkschema’s, tijdsplanning en taakverdeling
en personeelsbezetting mbt de verschillende
activiteiten
• Regelmatige controle van gemeentelijke infrastructuur, accommodaties, apparatuur, installaties en materialen
• Opvangen, centraliseren en doorgeven van aanvragen, bedenkingen en klachten van burgers
en gemeentepersoneel
• Bijhouden van verslagen mbt de verrichte prestaties en gebruikte materialen

Je profiel:
• Diploma van lager secundair onderwijs
• Beschikken over een rijbewijs B + C (of bereid
zijn C te behalen)
• Voldoende plantenkennis
Ons aanbod:
• Een voltijdse functie met veel afwisseling en een
grote werkzekerheid
• Een bezoldiging overeenkomstig de weddeschaal D1-3
• Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en
fietsvergoeding

Je profiel:
• Diploma hoger secundair onderwijs
• Basiskennis Word, Excel,… en bereid zijn bijscholing te volgen
• Minimaal 4 jaar relevante beroepservaring
• Bereid zijn dringende herstellingen uit te voeren
buiten de normale werkuren
• Beschikken over een rijbewijs B + C (of bereid
zijn C te behalen)
Ons aanbod:
• Een voltijdse functie met veel afwisseling en een
grote werkzekerheid
• Een bezoldiging overeenkomstig de weddeschaal D4-5
• Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en
fietsvergoeding

Voor meer informatie kan u zich wenden tot de personeelsdienst
(051 74 40 40 - personeel@ardooie.be) waar u de volledige functiebeschrijving kan opvragen.
Inschrijven voor 20 oktober 2019 met vermelding voor welke functie u interesse hebt,
een kopie van uw diploma en CV via personeel@ardooie.be of op volgend adres:
Gemeentebestuur Ardooie, Polenplein 15, 8850 Ardooie
Indien u voldoet aan de vereisten,
zal u uitgenodigd worden om deel te nemen aan de selectieproeven.
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ADMINISTRATIEF BEDIENDE
BIJ DE DIENST BEVOLKING
Het betreft een voltijdse functie (38/38)
in niveau B1-3 in contractueel verband.

HET OCMW-SOCIAAL HUIS IS OP ZOEK NAAR
EEN GEMOTIVEERDE POETSHULP
Het betreft een voltijdse functie (38/38)
in contractueel verband, niveau E1-3.

Je taken zijn o.a.:
• Afgifte van identiteitsdocumenten en reispassen
• Bijhouden van de bevolkingsregisters:
o.a. adreswijzigingen, woningbestand, verkiezingen, …
• Verklaring van wettelijke samenwoning registreren
• Verklaring laatste wilsbeschikking en orgaandonatie registreren
• Afgifte van getuigschriften, attesten en uittreksels
• De briefwisseling, telefonische gesprekken en
bediening aan het loket
• Ondersteuning dienst burgerlijke stand

Je taken:
Dagelijks ga je de woning schoonmaken bij voornamelijk senioren of personen met een zorgvraag in
Ardooie en Koolskamp.
Je werkt zelfstandig en individueel maar je kan
steeds bij de verantwoordelijke terecht bij problemen of vragen. Ook via teamvergaderingen en
overleg word je ondersteund in je job.

Je profiel:
• Bachelor diploma
• Bereidheid om te werken buiten de diensturen
(o.a. zaterdagvoormiddag)
• Slagen in een aanwervingsexamen
Ons aanbod:
• Een voltijdse functie met veel afwisseling en
grote werkzekerheid
• Een bezoldiging overeenkomstig de weddeschaal B1-3
• Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en
fietsvergoeding
Voor meer informatie
kan u zich wenden tot de personeelsdienst
(051 74 40 40 - personeel@ardooie.be) waar u
de volledige functiebeschrijving kan opvragen.
Inschrijven voor 1 november 2019 met een
kopie van uw diploma, CV en uittreksel uit het
strafregister Model 1, via personeel@ardooie.be
of op volgend adres: Gemeentebestuur Ardooie
Polenplein 15, 8850 Ardooie

Je profiel:
Je kan je taken goed organiseren en gaat zorgvuldig
te werk. Je bent vlot in de omgang, in het bijzonder met senioren en personen met een zorgvraag.
Je bent tactvol en discreet met respect voor de
gebruiker. Je houdt je strikt aan het beroepsgeheim. Flexibiliteit is je troef want je wordt dagelijks
op een andere plaats verwacht en aanpassingen
aan werkschema’s zijn steeds mogelijk.
Je maakt dagelijks gebruik van je eigen vervoermiddel om je te verplaatsen naar de verschillende
gebruikers.
Ons aanbod:
• Een voltijdse functie (38u) in contractueel verband
• Een bezoldiging overeenkomstig de weddeschaal E1-3
• Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,
fietsvergoeding en kilometervergoeding bij
dienstverplaatsingen
Inschrijven voor 20 oktober 2019
door je CV te sturen naar personeel@ardooie.be
of op volgend adres: OCMW-Sociaal Huis
Marktplein 1, 8850 Ardooie
Indien u voldoet aan de vereisten,
zal u uitgenodigd worden om
deel te nemen aan de selectieproeven.

Indien u voldoet aan de diplomavereisten,
zal u later uitgenodigd worden om deel te
nemen aan het schriftelijk examen.
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BURGERZAKEN
ALLE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN
ONDER ÉÉN DAK

FOTO: Luc Lambert

Zoals u misschien al hebt opgemerkt, zijn er verbouwingswerken bezig aan het gemeentehuis.
Deze werken zijn noodzakelijk om de gemeentelijke diensten, de wijkpolitie en het sociaal huis in
hetzelfde gebouw onder te brengen.
De wijkdienst van de politie zal zijn intrek nemen
op het gelijkvloers van het gemeentehuis waar
momenteel tevens een kleine uitbreiding wordt
gerealiseerd.
Door de drie vermelde administraties in het
gemeentehuis te brengen, hopen we de dienstverlening nog te verbeteren.
De verhuis is voorzien eind 2019 zodat begin 2020
ook de maatschappelijk werkers in het gemeentehuis hun kantoren hebben.

MIJN DOSSIER

Mijn DOSSIER is de
toepassing waarmee
u uw persoonlijk dossier in het Rijksregister
kan raadplegen. Met de toepassing Mijn DOSSIER
bespaart u tijd en geld!
Dankzij Mijn DOSSIER kan u:
• uw in het Rijksregister geregistreerde gegevens
nakijken
• fouten signaleren
• uw contactgegevens meedelen
• controleren welke instanties uw persoonlijke
gegevens geraadpleegd hebben tijdens de voorbije zes maanden
• elektronische attesten downloaden of afdrukken, waar u zich ook bevindt (vb. attest van
gezinssamenstelling, attest van woonst, uittreksel uit het bevolkingsregister)
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Hoe werkt de toepassing?
Om toegang te krijgen tot de toepassing Mijn
DOSSIER, moet u eerst een kaartlezer installeren
met de gepaste software: https://eid.belgium.be/
nl en u moet beschikken over een printer om de
attesten af te drukken.
Daarna krijgt u toegang tot Mijn DOSSIER door
middel van uw eID en uw PIN-code op de site
https://mijndossier.rrn.fgov.be/. Om uw identiteit
te controleren, wordt uw PIN-code gevraagd.
Voor meer informatie over de toepassing
Mijn DOSSIER, kan u terecht bij
de Helpdesk van de Algemene Directie
Instellingen en Bevolking: Helpdesk Belpic:
02 518 21 16 -helpdesk.belpic@rrn.fgov.be

REIZEN NAAR HET BUITENLAND
Om naar het buitenland te kunnen reizen, hebt u
officiële reisdocumenten nodig. Denk er tijdig aan,
het zou immers spijtig zijn uw reis te moeten uitstellen of afzeggen omdat uw documenten niet in
orde zijn.
Voor een aantal landen en regio’s volstaat een
identiteitskaart. Andere landen eisen een paspoort, eventueel met visum of ook nog een inentingsbewijs.
De informatie over inreisvoorwaarden/reisdocumenten betreft enkel Belgen en reizen voor privé-,
toeristische, zakelijke of familiale redenen.
Als er geen minimumgeldigheid van identiteitskaart of paspoort wordt vermeld, dient het document enkel geldig te zijn tijdens het verblijf.
Naast de hier aangeboden informatie kunt u tevens
inlichtingen verkrijgen bij uw reisbureau, vliegtuigmaatschappij of bij de ambassade/consulaat van
het land of de regio van bestemming.
Tip: heel wat ambassades beschikken over een
website met gedetailleerde inreisinformatie voor
Belgen.
Afwijzing van aansprakelijkheid: alle reisinformatie
is onder voorbehoud en voor onaangekondigde wijzigingen vatbaar. Voor absolute zekerheid,
raadpleeg de Ambassade/Consulaat van het land
of de regio waar u heen reist of uw reisagent/vliegtuigmaatschappij.
https://diplomatie.belgium.be/nl

ONLINE DIENSTEN GEMEENTEHUIS
Wist u dat u bepaalde diensten en producten
gemakkelijk kan regelen via de website van de
gemeente? Misschien hoeft u zelfs niet eens naar
het gemeentehuis.
Neem een kijkje op www.ardooie.be en
ontdek welke producten u online kan regelen:
Home > Digitaal Loket
E-loket burgerzaken
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uittreksel historiek burgerlijke stand
Uittreksel bewijs van woonst
Uittreksel samenstelling van het gezin
Uittreksel levensbewijs
Uittreksel nationaliteitsbewijs
(enkel voor Belgen)
Uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister met info wettelijke samenwoonst
Getuigschrift van woonst voor huwelijk
Getuigschrift van woonst met historiek alle
adressen
Uittreksel uit het strafregister model 1
(art. 595 en 596.1)

Naast de attesten en uittreksels bevolking, burgerlijke stand en strafregister geeft het e-loket tevens
de mogelijkheid aan de burger om een aanvraag
adreswijziging in te dienen, zodat de ambtenaar de
procedure kan opstarten.
E-loket vrije tijd
Online inschrijven voor kampen, sportactiviteiten
of speelpleinwerking. Of bekijk de beschikbaarheid
van de gemeentelijke zalen.

Mijn Burgerprofiel
Online profielpagina waar burgers hun persoonlijke
gegevens terugvinden die bij de overheid bekend
zijn. Zowel op Vlaams, federaal als lokaal niveau.
Omgevingsloket
Bekijk openbare onderzoeken, dien een nieuw dossier in of doe een omgevingscheck en bekijk welke
voorschriften gelden op een bepaald perceel.

WERKEN OF MANIFESTATIES
IN DE BUURT?
Kijk op www.ardooie.be via Home > Wonen
en leefomgeving > GEO-loket: Plannen en kaarten
Werkwijze:
• Klik op:

• Kaart wordt geladen.
• Klik specifieke periode aan en vul datums in. De
kaart past zich aan de gevraagde periode aan.
• Scroll, vergroot uit tot de gewenste plaats.
• Voor de details verder vergroten tot het gewenste beeld.
• Klik op blauwe lijn of pictogram en alle gegevens
(identificatie, omleidingen, contact, kalender)
omtrent het evenement, werken, verhuizingen,
containers, enz… verschijnt.

Mijn Dossier
Dit is de toepassing waarmee u uw persoonlijk
dossier in het Rijksregister kan raadplegen of elektronische attesten kan downloaden of afdrukken.
Uit in Ardooie
Alle activiteiten en uitstappen in Ardooie.
Meldingen
Heb je iets te melden aan de gemeentediensten?
Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je
melding.
Kadastraal uittreksel
Een kadastraal uittreksel aanvragen.
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MILIEU
BLOEMSTUKKEN BEGRAAFPLAATS

FOTO: Martine Lambert

Alle bloemstukken en bloemen op de begraafplaats
van Ardooie en Koolskamp worden vanaf maandag
2 december weggenomen.
Personen die hun eigen bloemstukken willen afhalen, gelieve dit te doen vóór 2 december.

Aan het eind van de weg van de brief…
jouw brievenbus
• Je brievenbus staat aan de rand van de openbare
weg. In gebouwen met minstens 4 wooneenheden, moeten de brievenbussen op de toegangsdeur geplaatst worden, of op het gelijkvloers in
een goed verlichte en gemakkelijk toegankelijke
ruimte.
• De toegang tot de brievenbussen is permanent
vrij en zonder gevaar
• Je brievenbus moet voldoende groot zijn om
een grote omslag (C4 formaat) te kunnen bevatten
• De opening van je brievenbus is minstens 23 cm
breed en 3 cm hoog
• De opening van je brievenbus bevindt zich op 70
tot 170 cm van de grond
• De nummering van je brievenbus is zichtbaar en
leesbaar vanaf de straat
www.bpost.be/mijnbus

DE JUISTE BRIEF
IN DE JUISTE BRIEVENBUS

JEUGD
TOEGANKELIJKHEID

DOVEN OPENBARE VERLICHTING
Een efficiënt energieverbruik is een prioriteit voor
de gemeente Ardooie. Daarom wordt er sedert
september 2019 een masterplan openbare verlichting opgestart. De oude, energieverslindende
armaturen worden geleidelijk aan vervangen door
zuiniger LED lampen. Er zijn ook werken om de
openbare verlichting op verkeersluwe momenten
te doven of te dimmen. Daarvoor is de gemeente
ingedeeld in drie verschillende zones:
• Op de invalswegen naar de centra zal de verlichting niet gedoofd worden.
• In de woonwijken, waar de armaturen het toelaten, zullen de lichten GEDIMD worden op de
weekdagen tussen 23u en 6u.
• In de andere gevallen worden de lichten
GEDOOFD op weekdagen van 23u tot 6u.

NIEUWE VERLICHTING SPORTHAL DE ARK
De gemeente blijft inzetten op energiezuinige
gebouwen. Na de aanpassingen van 2018 in de
grote sportzaal is nu ook de parketzaal voorzien van LED verlichting. Er is ook een nieuw
bedieningssysteem geïnstalleerd dat toelaat de
verlichting te dimmen. Door deze aanpassingen
zal het elektriciteitsverbruik dalen met meer dan
10.000kWh per jaar.

MOBIELE CAMERA’S TEGEN SLUIKSTORTEN

De juiste brief in de juiste brievenbus, dat is onze
opdracht, elke dag opnieuw. Er moeten een aantal
regels in acht genomen worden om de taak van uw
postbode te vergemakkelijken.
• Het adres moet volledig zijn.
Het bestaat uit minstens drie onmisbare lijnen:
- de naam van de bestemmeling
- de straatnaam, gevolgd door het huisnummer
en eventueel busnummer
- de postcode en de plaatsnaam
• Het adres moet correct zijn: een straat is bijvoorbeeld geen laan.
• Het adres moet in de juiste vorm en op de juiste
plaats op de omslag staan.
www.bpost.be/adressering
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Ben je op zoek naar een
leuke activiteit met de kids?
Gratis en dichtbij?
’t Ravotterke is elke dag
open van 9u tot 17u.
Hoe open je het poortje?
Door te draaien aan de
elektronische cilinder, daarna
duw je het poortje open.
Stationsstraat 152D

STEDENBOUW

Bij I.V.I.O. loopt een project met het plaatsen van
mobiele camera’s tegen sluikstorten aan de glasbollen. Omdat ook onze gemeente neen zegt tegen
zwerfvuil, worden ook hier de camera’s gebruikt.
Op onaangekondigde momenten zal de omgeving
van de glasbollen in het oog gehouden worden
door verdekt opgestelde camera’s. Vervuilers die
worden betrapt, moeten een GAS-boete betalen
die kan oplopen tot € 375.

VERKOOPPUNTEN
RESTAFVALZAKKEN EN PMD-ZAKKEN
Ardooie:
• Dagbladhandel Martine: Roeselaarsestraat 90
• Okay: Beverensestraat 46-48
• Gemeentehuis: Polenplein 15
Koolskamp:
• Voeding Vera: Zwevezeelsestraat 17

BEKENDMAKING OPENBAAR
ONDERZOEK:
HERZIENING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA
“CENTRUM WEST-DE PLAATS”
Het College van Burgemeester en Schepenen
van de gemeente Ardooie brengt ter kennis van
de bevolking dat het college, in toepassing van
art. 7.4.4./1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, voorgenomen heeft de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA “Centrum
West-De Plaats” dd. 24/10/2008 te herzien.
Binnen het bestaande BPA ondervinden sommige panden hinder van de geldende voorschriften.
Hierdoor staan er panden leeg en krijgen geen
gepaste invulling. Dit gaat slechts over zone 6
van het BPA en daarom wordt er niet geopteerd
om een RUP op te maken, maar wordt er gekozen om een deel van de voorschriften van zone
6 aan te passen aan de huidige en toekomstige
vraag.
Overeenkomstig art. 3 van het Besluit van de
Vlaamse Regering inzake de herziening of de
opheffing van stedenbouwkundige voorschriften
van algemene en bijzondere plannen van aanleg
en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, met toepassing van artikel 7.4.4/1 van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt
de herziening onderworpen aan een openbaar
onderzoek van 2 oktober 2019 tot en met
31 oktober 2019. Tijdens die periode ligt het
ontwerp van de herziening ter inzage in het
gemeentehuis, dienst Omgeving, Polenplein 15
te 8850 Ardooie. De documenten kunnen tijdens
die periode ook geraadpleegd worden op de
gemeentelijke website.
Adviezen, bezwaren of opmerkingen
aangaande dit dossier worden uiterlijk
de laatste dag van het openbaar onderzoek
schriftelijk per aangetekende brief
of tegen ontvangstbewijs
of digitaal via gecoro@ardooie.be bezorgd
aan de Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening: Polenplein 15, Ardooie

Verkooppunten in nabijliggende IVIO-gemeenten:
www.ivio.be/Afvalophaling/Verkooppunten
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CULTUUR

SINT-MAARTENSFEESTEN
www.sintmaartensstoet.be
Organisatie: Sint-Maartenscomité
m.m.v. het gemeentebestuur Ardooie

VRIJDAG 8 NOVEMBER - 20STE
SINT-MAARTENSAVONDWANDELING
KAARTEN IN VOORVERKOOP VIA DE WEBSITE
• 18u-20u30: Vertrek in de tent op het Polenplein
Een culinaire wandeling van ongeveer 7,5 km
doorheen landelijk en donker Ardooie. Verspreid
over zes stopplaatsen wordt aan de wandelaar
een volledige maaltijd met bijhorende dranken
geserveerd en zorgt plaatselijk zangtalent voor
de nodige sfeer.
• 22u: optreden (ook voor niet-wandelaars)
van de coverband Tjeeventig
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ZATERDAG 9 NOVEMBER:
39STE SINT-MAARTENSSTOET
KINDERNAMIDDAG - PROGRAMMA
In de tent op het Polenplein - aanvang om 13u30
• 13u30: Verwelkoming door Mike de clown
• 14u-15u: Bietenwedstrijd
Inrichting: Jeugdraad. Afgifte van de bieten.
Deelname voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
• 14u: Photobooth Nestor
De retro caravan waar je samen met je vrienden
terecht kan voor een ongelooflijk aandenken.
• 14u: Sweeper
Sommigen zeggen dat het aankomt op timing.
Anderen zeggen dat het een evenwichtsoefening is. Maar eigenlijk komt het er gewoon op
aan niet de slappe lach te krijgen als je vrienden
aan de overkant neergemaaid worden door de
Sweeper.
• 14u15: Intrede van Sint-Maarten en Maartijntje
• 14u45: Boembox
Zing en dans mee met Boembox tot het dak er
af vliegt! De aanstekelijkheid van Ellen en het
DJ-talent van Tom zorgen samen met hun zangtalent voor een super interactieve show.
• 16u: Prijsuitreiking Bietenwedstrijd
• En verder:
kindergrime Snoet en Bert’s creations,
stoepkrijtfestival (ook op straat), cadeautjes
INTERNATIONALE STRAATANIMATIE
ROND DE MARKT - Unieke straattheateracts
van een uitzonderlijk niveau, vanaf 16u30:
• Bonpardon
‘Kuisgespuis’ is de schoonmaakploeg van de
toekomst. Deze ludieke kuismobiel gaat op zoek
naar gebrek aan hygiëne van straatsteen tot …
okselvijver. Relax en laat je verwennen.

• De Ganzenfanfare (Nederland)
Sint-Maarten is o.a. de beschermheilige van
de ganzenhoeders. Een tamboer, een tambour-maître en een groep Toulouser ganzen zijn
de exquise ingrediënten van deze grandioze act
gelardeerd met tromgeroffel, gefluit, gegak en
andere muzikale klanken marcheren deze ganzen door de straten van Ardooie.

START VAN DE 39ste SINT-MAARTENSSTOET
17u: in de Motestraat
De Ardooise belleman opent de stoet.
PARCOURS

• De Vlammende Riksha
Twee sensuele hellevuurpersonages komen
langzaam en geruisloos op een vlammende en
sissende Riksha voorbij. Het geheel is mysterieus en onheilspellend. Waar gaan ze heen? Wat
is hun doel?
• Moving Poles
Hoog in de lucht op flexibele palen, leveren de
artiesten buitengewone prestaties, buigend en
wiegend in de lucht, het publiek betoverd en
geboeid in absolute fascinatie.
BAR TISTE - Marktplein
Spring eens binnen in ‘BAR TISTE ‘,
de tent van Tiste en de arti(e)sten!
• Kinderen kunnen er hun goodiebag ophalen.
• 19u15: Ardooise vedettenparade
met niemand minder dan imitator Eddy Wally,
Kathleen Naert en Rita Demeyere
• M3 zorgt voor de vlotte bediening van de
drankjes.
Voor degenen die honger hebben, is er ook:
oliebollenkraam, worstenkraam, frietjes, …

Motestraat / Kortrijksestraat / Prinsendreef
Mgr. Roelensstraat / Marktplein / Stationsstraat
Cauwestraat / Boncquetstraat / Van Geluwestraat
Watervalstraat / Stationsstraat / Marktplein
Ontbinding stoet: ’t Jaekensplein
Onze-Lieve-Vrouwstraat / Brabantstraat
Choco- en koekenbedeling voor de kinderen
in een tentje op de markt, omgeving van
het OCMW-Sociaal Huis
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WEEK VAN DE SENIOREN

PARKINGS
• Grote parking van de firma OVA,
Roeselaarsestraat-Sprietstraat.
• Grote parking evenementenhal
sporthal De Ark, Melkerijstraat 2/A
• Kleine parking bij de Albertzaal,
Koning Albertstraat
• Kleine parking aan het kerkhof, Pittemsestraat

SINT-MAARTENSFEEST
VOLKSPARK
• 21u00: Verbranding van Pietje Pek
door het Ardoois brandweerkorps
• 21u15: Vuurwerkshow
TENT POLENPLEIN
• Vanaf 18u: muzikale omlijsting met Discovery
• 20u00: Garry Hagger
• 21u45: Wim & Charles
• 22u30: Prijsuitreiking: de mooiste wagen,
de mooiste groep en de publieksprijs
• 23u00: Jettie Pallettie
• 23u55: Dennis Cartier

Alle activiteiten GRATIS toegang

OPROEP: ALLE VERENIGINGEN
OF GEÏNTERESSEERDEN
DIE WENSEN DEEL TE NEMEN AAN
DE SINT- MAARTENSSTOET
DIENEN ZICH UITERLIJK TEGEN
15 OKTOBER IN TE SCHRIJVEN:
• via het inschrijvingsformulier:
www.sintmaartensstoet.be
• door een inschrijvingsformulier aan
te vragen en ingevuld terug te bezorgen aan het secretariaat van het
Sint-Maartenscomité:
Polenplein 29/31, Ardooie
of mail naar:
info@sintmaartensstoet.be

Inkom gratis
MAANDAG 7 OKTOBER
• vanaf 10u45 ‘Samen Tafelen’
• 14u30 aansluitend Seniorenmatinée
GC ’t Hofland (13u30 deuren open)
• Duo Danny en Marleen
Liedjes uit de tijd van toen
en van nu, op keyboard,
accordeon en zang. Soms
in een nieuw jasje, veelal Nederlandstalig, maar
vooral om mee te zingen!
• Laurel en Hardy tribute
Terug in de tijd met “Laurel & Hardy”. Twee imitators die met hun act teruggaan naar de komedie waarvoor ze in de eerste plaats is bedoeld;
mensen aan het lachen brengen.

INFORMATIEVERGADERING
voor de deelnemers aan de 39ste Sint-Maartensstoet
wordt gehouden op vrijdag 25 oktober om 19u30
in het gemeentehuis. Alle verantwoordelijken zijn
welkom voor de praktische afspraken.

VVK € 4 - ADD € 6 - Toegang vanaf 13u30
Info en kaarten:
cultuur@ardooie.be - 051 74 40 40

FOTO’S: Luc Lambert

DINSDAG 8 OKTOBER - Mantelzorgcafé
‘Dementie én thuis wonen’: praatcafé met advies
en toelichting, tips over omgang,…
• Waar?
De Loods, Kortrijksestraat 44, Ardooie
van 14u tot 16u
• Voor wie?
Voor alle mantelzorgers uit Ardooie/Koolskamp
en geïnteresseerden
Gratis inschrijven bij Rebecca Gayse:
0491 34 42 03 - post@de-loods.be
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VRIJDAG 11 OKTOBER
Wonen voor Senioren in Ardooie-Koolskamp
Informatiebeurs met standhouders doorlopend
van 13u30 tot 16u30
De SeniorenAdviesRaad en de seniorenverenigingen slaan de handen in elkaar voor de organisatie
van een boeiende infonamiddag over wonen in
Ardooie-Koolskamp.
Om 15u toelichting i.v.m. ‘Levenslang Wonen’.
• Waar?
OC ’t Zonneke, Ardooisestraat 12, Koolskamp

HET PRETHUIS MET ‘DE SERVICEFLAT’
Vrijdag 18 oktober - 20u - GC ’t Hofland
Een avond vol verrassende wendingen,
heerlijke personages
en boordevol humor!
Ook deze keer zijn
de vaste ‘Prethuis’ingrediënten overvloedig aanwezig en
dat alles in het sappig West-Vlaams.

Mariette Vandecasteele wordt, na lang aandringen door haar zoon Philippe in een serviceflat
geplaatst. Eentje die hij nota bene zelf uit de grond
heeft gestampt. Hij is namelijk projectontwikkelaar. Hij bezoekt zijn moeder elke week exact 10
minuten met 1 éclair die ze onder dwang dient te
verorberen. Het bezoek is steeds een monoloog
over hoe goed de zaken gaan. Even vragen hoe
het met zijn moeder gaat daar heeft hij de tijd
en de tact niet voor. Er wordt echter een nieuwe
dokter aangesteld door de directie. Het betreft de
flamboyante en op het eerste zicht ietwat bizarre
dokter Edelhart Deman. Die zorgt voor een totale
ommekeer die zoonlief niet had zien aankomen!

Tickets VVK € 15 – ADD € 18
Via cultuur@ardooie.be
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BIBLIOTHEEKWEEK

OPROEP CULTUURPRIJS

1. Verwendag
Een niet te missen evenement wordt de verwendag op zaterdag 19 oktober. Vanaf 10 u kan u in de
leeszaal terecht voor een hapje en een tapje. De
muzikale begeleiding krijgt u er eveneens gratis bij!

Wie verdient het om in de bloemetjes gezet te
worden?
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!

2. Lezing in samenwerking met het Davidsfonds:
“Het beste middel tegen hoofdpijn is tandpijn”
15 oktober om 20u
in de leeszaal van de bibliotheek - gratis toegang
Op 15 oktober plaatsen
we Manu Adriaens op de
praatstoel.
Manu Adriaens schreef
als freelance journalist
voor allerlei kranten en
tijdschriften (onder meer
Humo en De Standaard).
Daarnaast werkte hij
mee aan diverse radioen televisieprogramma’s.
Hij publiceerde inmiddels
meer dan dertig boeken over uiteenlopende onderwerpen. In het lezingencircuit staat hij bekend als
een populaire verteller.
Manu Adriaens vertelt over hoe je op elk moment
de keuze hebt tussen je eigen leven verpesten of er
iets moois van maken.

BUREN BIJ KUNSTENAARS • 18-19-20/10

Laureaten 2019 - FOTO: Luc Lambert

De cultuurprijs wordt uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur die zal
doorgaan op 5 januari 2020. 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.
Graag de kandidaturen en motivatie
binnenbrengen vóór 1 december bij de cultuurdienst (’t Hofland) of via cultuur@ardooie.be.

HEEMKUNDIGE KRING ARDOOIE-KOOLSKAMP - JAARBOEK 2019

FOTO: Muziekmaatschappij De Ware Vrienden Ardoye (1902)

De Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp stelt
haar vijftiende 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.
Onderwerpen die aan bod komen, zijn:
• De Ardooise Boerengilde bij haar jubileum
(1894-2019) (Louis Goethals - Lucien Van Acker)

OPROEP “LANDBOUWER IN DE KIJKER”

Zorg dat je dit bruisend weekend
vol beeldende kunst zeker niet mist!
Dit jaar zetten meer dan 2600 kunstenaars de
deuren van hun atelier open in West-Vlaanderen.
Benieuwd naar wie er allemaal deelneemt?
Je vindt alle individuele kunstenaars en collectieven terug op www.burenbijkunstenaars.be of
in het magazine dat je kan bekomen in
de infodesk van GC ‘t Hofland.
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Vanuit de landbouwraad werd er beslist om op de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 5 januari
2020 een trofee uit te reiken: het ene jaar voor een
landbouwer, het andere jaar voor een middenstander. Op de nieuwjaarsreceptie van 2020 zouden
we een landbouwer in de kijker zetten: iemand
die zich op een bijzondere wijze heeft ingezet voor
iets, iemand die innovatief is of iemand die op een
milieuvriendelijke manier heeft uitgebreid…
Bent u zo’n actieve landbouwer dan kan je je
kandidatuur indienen door een mailtje te sturen
naar schepen Kathleen Verhelle:
k.verhelle@ardooie.be en dit vóór 31 oktober
met wat uitleg waarom je voor de trofee in aanmerking zou komen. De landbouwraad zal
beslissen wie uiteindelijk de trofee wint!

• Het kasteeldomein de Jonghe d’Ardoye
(André D’Halluin)
• Kasteel en ’t veld: bewoners en bezoekers …
(André D’Halluin)

FOTO: erewacht voor Keizer Willem II bij het kasteel
(dateert uit eerste wereldoorlog)

• Het haltestation Kortekeer (Hendrik Viaene)
• De voorgeschiedenis van onze koninklijke
muziekmaatschappij Sint-Cecilia Ardooie
(Lucien Van Acker)
• Oude straatnamen en plaatsnamen van Ardooie
- deel 2 (Gabriël Houthoofd)
• De brandweer van Ardooie viert zijn 150-jarig
bestaan. (Lucien Van Acker)
• Achterhuisjes en trappenhuisjes in Koolskamp
(Jan David)
• Heraldiek uit Ardooie en Koolskamp
(Lucien Van Acker)

Wij nodigen u graag uit naar de officiële voorstelling van het vijftiende jaarboek op zondag 1
december om 11u in het gemeentehuis.
Na de voorstelling kan het jaarboek aan € 12 aangekocht worden. Vanaf 2 december is het jaarboek
te koop in het gemeentehuis, dienst Bevolking.
U kunt ook dit bedrag storten op rekening
BE55 7380 1497 9044 van de Heemkundige Kring
Ardooie-Koolskamp, met vermelding ‘Jaarboek
2019’. Het jaarboek wordt u dan toegestuurd.
Interesse voor oude foto’s
over Ardooie-Koolskamp?
Surf naar de website van de Heemkundige Kring:
https://www.heemkringarko.be/beeldenbank
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SPORT

VEILIGHEID

CYCLOCROSS - 17 OKTOBER
12u00
13u00
14u15
15u45

De Stationsstraat wordt afgesloten voor alle verkeer vanaf 9u en dit vanaf de Biekorfstraat tot aan
de Kortestraat alsook de Berlingmolenstraat (te
bereiken via de Hogeschuurstraat).
Er werd eveneens bepaald dat er niet mag geparkeerd worden in de Watervalstraat, Stationsstraat
en Berlingmolenstraat vanaf 8u.
Tussen 9u en 20u wordt het éénrichtingsverkeer in
de Watervalstraat opgegeven om de vlotheid van
het verkeer te garanderen; het verkeer zal geschieden in beide richtingen.

Masters B-C-D
Amateurs en masters A
Dames Elite
Heren Elite

• Voor wie?
Voor kinderen van het lager onderwijs. De indeling van de groepen gebeurt volgens leeftijd,
zodat iedereen bij zijn vriendjes en z’n leeftijdsgenoten zit.

INVOEREN ÉÉNRICHTINGSVERKEER
IN DE ARDOOISESTRAAT

Kaarten € 8 (vvk), € 10 (add)
Verkrijgbaar in de Ardooise cafés
www.cyclocrossardooie.be
info@cyclocrossardooie.be
FOTO: Luc Lambert

Deelname van vele internationale toppers bij zowel
dames als heren.
Parcours:

ACTIVITEITEN SPORTDIENST
Spinning - start: maandag 30 september
Tijdens de maand oktober zijn er sessies op maandag, woensdag en donderdag om vervolgens vanaf
november opnieuw 4 avonden sessies te laten
doorgaan: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
De sessies zijn om 19u-20u en 20u15-21u15 en
vinden plaats in sporthal De Ark.
Reserveren via de sportdienst,
enkel via het e-loket Vrije Tijd:
ardooie.be/inschrijvingen
Herfst omni-sportkamp • 3-daagse:
dinsdag 29 + woensdag 30 + donderdag 31 oktober
• Tarief:
€ 35/kind/3-daagse
€ 5 korting vanaf een tweede kind van eenzelfde
gezin

• Start ter hoogte van Stationsstraat 145
• Aankomst ter hoogte van Delicatessen Nicole,
Stationsstraat 120
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Kerst omni-sportkamp • 2-daagse:
* maandag 23 + dinsdag 24 december
* maandag 30 + dinsdag 31 december
Er kan aan beide kampen afzonderlijk
deelgenomen worden.
• Tarief:
€ 25/kind/2-daagse
€ 5 korting vanaf een tweede kind van eenzelfde
gezin.
• Algemeen:
- telkens: 9u15-12u/13u15-16u
- er is opvang voorzien voor (vanaf 7u30) en
na het kamp (tot 18u): € 1/opvangbeurt

Er dient online ingeschreven te worden
via het e-loket Vrije Tijd:
www.ardooie.be/inschrijvingen.
Na de reservatie ontvangt men een
bevestigingsformulier van deelname en
in een latere fase de factuur.
IJsschaatsnamiddag: 20 november
Voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar
van het lager onderwijs.
We bezoeken de ijspiste van Brugge.
• We vertrekken op de parking van De Ark
om 13u15, terug om 16u30.
• De kinderen ontvangen een folder via school.
• De deelname bedraagt € 12.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk via
de sportdienst: sportdienst@ardooie.be

Sedert begin september 2019 geldt er in de volledige Ardooisestraat in Koolskamp éénrichtingsverkeer.
Enkel vanaf de N35/Kloosterstraat/Lichterveldsestraat kan je de Ardooisestraat inrijden.
Deze beslissing werd genomen in unanimiteit door
de gemeenteraad om de veiligheid van de zwakke
weggebruiker te verhogen.
Het verkeer van fietsen en bromfietsen klasse A
wordt wel in beide richtingen toegestaan.
Er mag langs beide zijden van de weg geparkeerd
worden indien er een vrije doorgang is van drie
meter. De richting voor beide zijden is wel met de
voorkant voertuig richting de Ardooisestraat.

NOODNUMMERS
Netbaltornooi: 27 november
Nieuw! Vanaf dit jaar gaan we voor wedstrijdjes 3 tegen 3. Dit om alle leerlingen maximaal te
betrekken in het spel. Het tornooi staat open voor
leerlingen van de 3de graad lager onderwijs. Elke
deelnemende school kan 8 ploegjes afvaardigen.
Wie wenst deel te nemen, geeft z’n naam op aan
de verantwoordelijke binnen de school (klasleerkracht of turnleerkracht).
Locatie: sporthal De Ark, aanvang om 13u30.

www.112.be
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BRANDWEER ARDOOIE VIERT 150-JARIG BESTAAN
Dit jaar vieren de Ardooise brandweermannen het 150-jarig bestaan van hun brandweerkorps.
Het belooft een groots feest voor de bevolking van Ardooie en Koolskamp te worden
op zondag 13 oktober, tegelijkertijd ook kermiszondag in Ardooie.
De brandweer heeft kosten noch moeite gespaard om de hulpdiensten in de spotlights te plaatsen:
die dag zal er onder andere een MUG-heli landen aan de kazerne, die ook bezocht kan worden.
In samenwerking met politie en Rode Kruis zullen brandweermannen demonstreren hoe men in de
hulpverlening preventief te werk gaat. Zowel voor de kinderen als voor volwassenen
worden er tal van activiteiten voorzien die zeker de moeite waard zullen zijn!

OPENDEUR

ZONDAG 13 OKTOBER - 10u tot 18u
BRANDWEERKAZERNE ARDOOIE
KONING ALBERTSTRAAT

In het jaar 1869 doet de brandweer zijn intrede
in de gemeente Ardoye. Het korps bestaat uit
allemaal vrijwilligers die in de gemeente rond de
kerktoren gehuisvest zijn. Met paard en kar rukken
ze uit wanneer hun hulp wordt ingeroepen door
inwoners.
Begin de jaren ‘70 verandert de brandweer van
locatie. Hun nieuwe vestiging bevindt zich vanaf
dan aan de zijkant van het gemeentehuis. Door
het toenemend aantal voertuigen en het stijgend
aantal oproepen zijn ze na enkele jaren alweer
genoodzaakt om uit te kijken naar een nieuwe
locatie. In het jaar 1979 volgt uiteindelijk de eerste steenlegging van de huidige kazerne, waar de
brandweer momenteel nog gehuisvest is.

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

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

ers
rookmeld maak
er NU je
Registre
ers.be en
rookmeld headphone.
op hang
n Beats
ee
op
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FOTO: bra

ndweerk

De brandweer van Ardooie
kijkt er alvast naar uit om iedereen
welkom te heten
en hoopt op een talrijke opkomst
om er een spetterende dag
van te maken!

FOTO: Het “gewapend” brandweerkorps van Ardooie,
even vóór 1914, gefotografeerd op de koer van het klooster
van de H. Kindsheid in de Brugstraat.

FOTO: huidige kazerne

Aan het einde van de jaren ‘80 besluit een groep
korpsleden voor het eerst deel te nemen aan nationale en internationale tornooien voor brandweerlieden. En met succes: ze kapen er verschillende
grote prijzen weg!

FOTO: n
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orps 195
1
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ploeg 19

1 januari 2015 luidt een nieuwe periode voor
de brandweer in. Vanaf die datum maakt de
brandweer onderdeel uit van Hulpverleningszone
Midwest. Samen met 17 andere posten vrijwaren
de korpsen van deze zone 15 gemeenten van allerlei ongevallen of branden.
89

hangrookmelders.be

Hang rookmelders…
Brand verwoest niet alleen woningen, maar ook
levens… Meer nog dan het vuur op zich, maakt
vooral de rook slachtoffers. Rook verspreidt zich
razendsnel en vooral ’s nachts is de kans groot dat
je de brand te laat opmerkt. Hang daarom rookmelders en bescherm jezelf en je gezin tegen de
gevaren van brand. Vanaf 1 januari 2020 zijn ze
bovendien verplicht in elke woning in Vlaanderen.
… en registreer ze!
Heb je al rookmelders hangen in je woning of heb
je ze net opgehangen? Registreer ze dan voor eind
2019 op hangrookmelders.be en maak kans op een
Beats headphone of een Spotify Premium maandabonnement.
Op het secretariaat van het gemeentehuis
kan men rookmelders aankopen. Via een
groepsaankoop van Stichting Brandwonden
kan dit aan de voordelige prijs van € 16/stuk.
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GEZONDHEID

*terugkerende activiteit

ZORG DAT JE NIETS MIST DOOR GRIEP
Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep
krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf
half oktober je griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts.

Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming
tegen borstkanker. Laat van je 50ste tot en met je
69ste elke twee jaar een screeningsmammografie
nemen.
In juni 2001 startte de Vlaamse overheid met het
Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Het onderzoek
moedigt vrouwen van 50 tot en met 69 jaar aan
om elke twee jaar een screeningsmammografie
te laten 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.
Heb je vragen? Contacteer uw huisarts
Bel gratis naar het Centrum voor
Kankeropsporing op 0800 60160
tussen 9u en 12u en 13u en 16u, stuur een e-mail
naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf
naar www.bevolkingsonderzoek.be/borstkanker.

NIEUWE ZAKEN
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van
longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico op
complicaties door griep veel hoger. Daarom laat je
je best vaccineren vanaf half oktober. Zo heb je de
beste kans om geen griep te krijgen in de winter.
Meer informatie: raadpleeg je huisarts of
neem een kijkje op www.griepvaccinatie.be

OKTOBER 2019: MAAND VAN HET
BEVOLKINGSONDERZOEK
BORSTKANKER

WIJ DOEN HET.
EN WAT DOE
JIJ?
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KLAVERTJE FASHION
Heidi Van Parijs
Klaverstraat 2, Koolskamp
FB: Klavertje Fashion
webshop: https://klavertjefashion.be/
info@klavertjefashion.be
Openingsuren: elke vrijdag en zaterdag van 10u tot
18u doorlopend

VITALINES
Ines Deroo
Wellbeing & vitaliteitscoach voor bedrijven,
scholen, woonzorgcentra en andere organisaties
Steenstraat 25, Koolskamp
FB: vitalines
www.vitalines.be
ines@vitalines.be
0474 31 35 79
Wenst u als nieuwe zaak opgenomen te
worden in Infoblad, gelieve een mailtje te sturen
naar infoblad@ardooie.be.

OKTOBER
WO 2 + VR 4 + ZA 5/10 • 20u30
ZO 6/10 • 11u

Gloed

Cultuurkapel De Schaduw

vvk € 10 add € 12			
www.deschaduw.be/programma/
gloed

Vanaf ZA 5/10		

Lessenreeks
‘Letterkappen in steen’
Creatief Nest te Lande
Scharestraat 4
De Ladder vzw
€ 125
bossuytjp@gmail.com
0486 46 12 02

ZO 6/10 • vanaf 8u

MTB Skobiakveldtoertocht
15de editie
keuze afstand 25-45-65 km
De Ark
KWB Ardooie

luc_allaert@telenet.be		

DI 8/10 • 14u30

Voordracht ‘Wat is er aan
de hand met Catalonië?’
door Steven Vergauwen
GC ‘t Hofland		
Vlaamse actieve senioren
€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com
0477 63 90 84

ZA 12/10 • 15u30-18u

Vers Geperst! in Ardooie*
Voorstelling van het
Davidsfonds aanbod
boeken en activiteiten
GC ‘t Hofland		
Davidsfonds Koolskamp
gratis inkom			
www.df-koolskamp.be

VR 11/10 • 13u30 -18u

ZA 12/10 • 20u30

Geleide rondleiding voor u
en uw peuter, kleuter of leerling
Hemelstraat 14

Cultuurkapel De Schaduw

Opendeurdag gemeentelijke
basisschool De Zonnebloem*

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

VR 11/10 • 20u

2de Grote Quiz

Robrecht Vanden Thoren
met ‘De hoogste berg’
vvk € 12 - add € 14 			
www.deschaduw.be/programma/
robrecht-vanden-thoren

ZO 13/10 • 8u-13u

Zondagsmarkt		
Parking Albertzaal

Evenementenhal De Ark
Belgian Whovians

€ 25 / team van 5 deelnemers
Vooraf inschrijven via mail:
quiz@belgianwhovians.be
0499 17 06 30

ZO 6/10 • 14u

Dag van de chronisch zieken
Optreden van De Kringband
GC ‘t Hofland		
Samana Ardooie
€ 10 - lid € 7 		
0486 91 40 98

ZO 13/10 • 9u30-12u

MA 7/10 • 19u30

Veilige online

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

MA 7/10 • 14u30
toegang vanaf 13u30

Seniorenmatinee

Optreden van Danny en Marleen
Laurel en Hardy tribute
GC ’t Hofland
Culturele Raad Ardooie
VVK € 4 - ADD € 6
cultuur@ardooie.be
051 74 40 40			

VR 11/10 • 20u30

Gili try-out +
voorprogramma Piet Kusters
Cultuurkapel De Schaduw

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

Vers Geperst! in Koolskamp*
Voorstelling van het
Davidsfonds aanbod
boeken en activiteiten
OC ‘t Zonneke		
Davidsfonds Koolskamp
gratis inkom			
www.df-koolskamp.be

ZA 12 + ZO 13 + MA 14/10

ZO 13/10 • 10u-18u

Marktplein-Polenplein

Brandweer post Ardooie
Koning Albertstraat 8		

Ardooie Kermis		

Opendeurdag Brandweer
gratis toegang
ardooie.secr@zonemidwest.be
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*terugkerende activiteit

DI 15/10 • 20u

Lezing ‘Het beste middel
tegen hoofdpijn is tandpijn’
door Manu Adriaens
i.s.m. Davidsfonds
Bibliotheek			

VR 18/10 • 20u

Het Prethuis met
‘De Serviceflat’
GC ‘t Hofland		
Culturele Raad

gratis toegang

vvk € 15 - add € 18
tickets via cultuur@ardooie.be

DO 17/10 • vanaf 12u

ZA 19/10 • vanaf 10u

15de Grote Prijs
Daniël Callewaert
6de Ereprijs Patrick Demuynck
Ardooie-centrum, Stationsstraat
Kermiscrossers Ardooie

gratis toegang			

Cyclocross -25ste editie

vvk € 8 - add € 10
kaarten in de Ardooise cafés
info@cyclocrossardooie.be
www.cyclocrossardooie.be

DO 17/10 • 18u

Optreden Bart Kaëll		

Buren bij Kunstenaars

Kunstenaars stellen hun atelier
open: Chiquita Abengo,
Lieve & Monika Bouvry,
Jef De Sutter, Dirk Verkain,
Kunstkring Kontrast Koolskamp,
Jos Noyelle, Stefanie Peeters,
Celien & Philippe Pêtre

www.cyclocrossardooie.be

gratis toegang
info@burenbijkunstenaars.be
Openingsuren atelier + info kunstenaars: www.burenbijkunstenaars.be

DO 17/10 • 19u30

MA 21/10 • 19u30

breng je brei- haak- handwerk
of andere crea-bezigheden mee
Sint- Maartensveldstraat 2
Femma Ardooie

GC ‘t Hofland		
Femma Ardooie

VIP-tent
Toegang via de Stationsstraat
Kermiscrossers Ardooie

Crea-atelier*

€ 5 - lid € 1
0479 60 40 67

WO 23/10 • 9u-11u

VR 18/10 • 19u30

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

€ 1,50
051 74 76 25

Herfstfeest

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie
€ 22 - lid € 15

Hemelstraat 14

DO 24/10 • 14u

Is er nog evolutie in
de chirurgie met de
heup- en knieprothesen?
GC ‘t Hofland		
Neos Ardooie-Koolskamp
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Cultuurkapel De Schaduw

Breng basis bloemschikgerief
mee
Albertzaal
Femma Ardooie		

MA 4/11 • 13u30

Hyde the Jekyll		

www.deschaduw.be/programma/
hyde-jekyll

€ 12 - lid € 7		
0495 90 93 26

Bloemschikken - grafstuk

lievevackier@hotmail.com
0479 60 40 67

WO 30/10 • 17u-20u
ZA 26/10 • 20u

Swingin’ Hits 9

Concert in ‘proms-stijl’
door K.M. Sint-Cecilia Ardooie
met gastoptredens van
Gene Thomas, Coco Jr.,
Maximus en
presentator Piv Huvluv
Evenementenhal De Ark
K.M. Sint Cecilia Ardooie
vvk € 20 - add € 25
kind < 8j gratis
VIP arrangement € 70
www.kmma.be

Bloedcollecte		

OC ‘t Zonneke		
Contactgroep ‘Help ons helpen
bloedgeven’ - Rode Kruis

€ 4 - lid € 2
0486 91 40 98

Albertzaal		
OKRA Ardooie
€4
051 74 76 25

MA 4/11 • 20u

Budgetvriendelijk leven

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie

Initiatie wandelvoetbal
De Ark
KWB Ardooie
DO 31/10 • 18u-21u

Trick-or-Treat Heuvelhove
Koolskamp - 4de editie

ZA 26 + ZO 27/10

Foto- & Digitale show
43ste editie

vvk € 3 - add € 4
info@ar-difo.be
0473 83 45 67 (na 18u)

Albertzaal
Samana Ardooie

Voordracht ‘De moorden
van Beernem’ door Katrien
Reyseershove

VR 8/11 • 19u30

gratis toegang
wijkcomite-heuvelhove@hotmail.
com

ZA 19u: fototentoonstelling
ZA 20u: projectie
ZO 14u: fototentoonstelling
ZO 15u + 18u30: projectie
GC ‘t Hofland		
Ar-difo

Maken van kruidensiroop
en zalf		

DO 14/11

€ 5 - lid € 1
femmaardooie@gmail.com

met wandeling, ong. 1,7 km
Nieuwe startplaats:
Lichterveldsestraat 26
Wijkcomité Heuvelhove
i.s.m. Chiro Edelweiss

€ 12 - lid € 8
dirk.coysman@telenet.be
051 74 52 37

Albertzaal
OKRA Ardooie

Handdoekenkaarting

WO 30/10 • 14u / 19u30

Italiaans koken		

Opendeurdag voor
nieuwe peuters, kleuters
en leerlingen: Gemeentelijke
Basisschool De Zonnebloem*

VR 18/10

VR 25/10 • 20u30

Verwendag bibliotheek
ZA 19 + ZO 20/10
10u-12u • 14u-18u

*terugkerende activiteit

Optreden van Tjeeventig

Voordracht
‘Hoe geraken we ooit af van
de verkeersellende?’
Pleidooi voor een rationeel
debat over mobiliteit
door Hajo Beeckman

gratis toegang			
www.sintmaartensstoet.be

€ 12 - lid € 7
0495 90 93 26

luc_allaert@telenet.be		

VR 8/11 • 22u-01u

Feesttent Polenplein
Sint-Maartenscomité

ZA 9/11 • 17u

Sint-Maartensstoet - 39ste
editie

Mosselsouper

Evenementenhal De Ark
KVC Ardooie		
www.kvcardooie.be

GC ‘t Hofland
Neos Ardooie-Koolskamp

VR 15/11 • 20u

Praatcafé

Ardooie-centrum
Polenplein-Marktplein
Sint-Maartenscomité

Café Den Uil, Padderijstraat 4
Femma Ardooie

www.sintmaartensstoet.be

€ 6 -lid € 4
femmaardooie@gmail.com

DI 12/11 • 14u30

VR 15/11 • 20u30

Voordracht ‘Twee monologen’
door Annemarie Van Reeth
DO 31/10 • 19u

DO 14/11 • 14u

GC ‘t Hofland		
Vlaamse actieve senioren
€ 6 - lid € 4
flammertyn@gmail.com
0477 63 90 84

David Galle met ‘Komt’

Cultuurkapel De Schaduw

vvk € 12 - add € 14			
www.deschaduw.be/programma/
david-galle

ZO 17/11 • 11u30

Eetfestijn
met achteraf DJ Johny bingo
Evenementenhal De Ark
Supportersclub Loran Cassaert
Info: café De Roose
roland.traversier@pandora.be
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*terugkerende activiteit

DI 19/11 • 14u / 19u30

DECEMBER

GC ‘t Hofland
Femma Ardooie

ZO 1/12 • 11u

Feestmenu

Voorstelling Jaarboek 2019
van de Heemkundige Kring

€ 15 - lid € 10
dirk.coysman@telenet.be
051 74 78 48

DO 21/11 • 14u

Crea-atelier*

Breng je brei- haak- handwerk
of andere crea-bezigheden mee
Fabriekstraat 6
Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1		
0486 34 64 74

DO 21/11 • 16u15

Crea-atelier*

Breng je brei- haak- handwerk
of andere crea-bezigheden mee
Sint- Maartensveldstraat 2
Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1
0479 60 40 67

DO 21/11 • 17u30-20u

Bloedcollecte		

GC ‘t Hofland		
Contactgroep ‘Help ons helpen
bloedgeven’ - Rode Kruis
VR 22 + ZA 23 + WO 27
+ VR 29 + ZA 30/11: 20u
+ ZO 24/11: 17u30

Toneel ‘Een vloog over
het koekoeksnest’
GC ‘t Hofland		
ArKodorpstheater

€ 8 - kid -12j gratis			
www.arkodorpstheater.be

VR 22/11 • 20u

Week van de Smaak - proeverij
Albertzaal		
KWB Ardooie		

claus.koen@telenet.be

Gemeentehuis		
Heemkundige Kring
Ardooie-Koolskamp
VR 22/11 • 20u

The Olsan Fiestovic
Orchestra

OC ‘t Zonneke		
Davidsfonds Koolskamp
www.df-koolskamp.be

WO 27/11 • 9u-11u

Opendeurdag voor peuters,
kleuters, leerlingen en ouders:
Gemeentelijke Basisschool
De Zonnebloem*
Hemelstraat 14

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

gratis toegang			
www.heemkringarko.be

DI 3/12 • 20u15

Proefrepetitie
Koninklijk Piuskoor		

Infomoment nieuwe peuters
Basisschool
De Horizon Koolskamp
Ardooisestraat 1a
051 74 69 50

GC ‘t Hofland		

Cultuurkapel De Schaduw

Augustijn Vermandere

Contactgroep ‘Help ons helpen
bloedgeven’ - Rode Kruis

vvk € 12 - add € 14			
www.deschaduw.be/programma/
augustijn-vermandere

vvk € 8 - add € 10
www.deschaduw.be/programma/
burns-haven

MA 2/12 • 19u30

Gezelschapsspelen

Cafetaria WZC Sint-Vincentius
Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1
femmaardooie@gmail.com

MA 9/12 • 10u30-11u30

Speelmoment nieuwe peuters
Basisschool
De Horizon Koolskamp
Peuters of nieuwe kinderen
die na de kerstvakantie of op 1
februari starten op school, krijgen de kans om even te komen
wennen aan de klas. Ouders zijn
uiteraard ook heel erg welkom.
Ardooisestraat 1a
051 74 69 50

DI 10/12 • 14u30

					
Wenen en de Strauss-dynastie
				

GC ‘t Hofland
Vlaamse actieve senioren
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Cultuurkapel De Schaduw

vvk € 8 - add € 10
www.deschaduw.be/programma/
tg-inteam

DO 12/12 • 13u30

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

DO 19/12 • 18u30

Crea-atelier*

Breng je brei- haak- handwerk
of andere crea-bezigheden mee
Sint- Maartensveldstraat 2
Femma Ardooie
€ 5 - lid € 1
0479 60 40 67

Kerstfeest

VR 20/12 • vanaf 18u

€6

Als afsluiter van hun jubileumjaar (125-jarig bestaan
Boerenbond en Landelijke Gilde)
Boerderij van
Antoon Depoortere
Langestraat 6
Boerenbond, Landelijke Gilde
i.s.m. KVLV

GC ‘t Hofland
OKRA Ardooie

DO 5/12 • 19u-20u15

Bloedcollecte		

Cultuurkapel De Schaduw

TG InTeam met
‘Haar naam was Sarah’

0470 03 46 49
www.koninklijkpiuskoor.jouwweb.
be

VR 6/12 • 20u30

Burns Haven (try-out)

WO 11 + DO 12/12 • 20u30

GC ‘t Hofland			

DO 28/11 • 17u30-20u

VR 29/11 • 20u30

*terugkerende activiteit

Grandioze
Kerst- en Boerenmarkt

Iedereen welkom!		

ZA 14/12 • 13u-18u
Evenementenhal De Ark
Pasar Ardooie-Koolskamp

gratis toegang			
www.pasar.be/Ardooie-Koolskamp

Opendeurdag voor nieuwe
peuters, kleuters, leerlingen
en hun ouders:
Gemeentelijke Basisschool
De Zonnebloem*
Hemelstraat 14

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

WO 18/12 • 20u
VR 20 + ZA 21/12 • 20u30

De Gemene Delers		

Cultuurkapel De Schaduw		
vvk € 10 - add € 12			
www.deschaduw.be/programma/
de-gemene-delers

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

Kerstmarkt		

WO 18/12 • 9u-11u

JOUW ACTIVITEIT
IN DEZE KALENDER?

ZA 21/12 • vanaf 17u

Kerstmarkt op het
Dorpsplein van Koolskamp
Skumforel’n			
gratis toegang		

ZO 22/12 • 13u30

Kerstfeest
met eucharistieviering
GC ‘t Hofland
Samana Ardooie
€ 10 - lid € 7
0486 91 40 98

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.

DO 26/12 • 18u

U zijt wellekome
Kerstevenement met zang

Sint-Martinuskerk Koolskamp
Davidsfonds Koolskamp
i.s.m. koor Pia Voce			

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

www.df-koolskamp.be
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• Artikels: infoblad@ardooie.be
• Activiteiten in de UIT-KALENDER: www.uitdatabank.be

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