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ARDOOIE-KOOLSKAMP
11 JULIBARBECUE

N-VA ZET SCHOUDERS ONDER WEKELIJKSE MARKT
De gemeenteraadsleden zijn inmiddels bijna een half jaar aan de slag. Onze
N-VA-fractie zat in die tijd niet stil. De eerste maanden werkten we ons
stevig in de materies van de gemeente in.

ZATERDAG

13
juli

19.30 uur

2013

Hoeve Poignie-Van
Huylenbrouck
Sint-Maartensstraat 15, Koolskamp
N-VA Ardooie-Koolskamp nodigt
u vriendelijk uit op haar
11 julibarbecue.

V.U.: Fons Lammertyn - Brugstraat 47/3 - 8850 Ardooie - info@n-va.be

Volwassenen: 12,50 euro
Kinderen onder de 12 jaar: 7 euro.
U kunt inschrijven via
ignace.poignie@n-va.be of
fons.lammertyn@n-va.be

Zoals iedereen al heeft vernomen, zette de N-VA
haar schouders onder het welslagen van de
wekelijkse markt. Ik was er als de kippen bij toen
ik hoorde dat de markt afgeketst werd in de
middenstandsraad. Vanuit mijn relaties in het
middenstandsmilieu heb ik de nodige mensen
gemobiliseerd om dit toch erdoor te krijgen.
Kritiek was in het begin mijn deel. Maar de
nodige overtuigingskracht en een correcte
aanpak met een flinke dosis inspraak hebben
geleid tot een gunstige stemming. Dat dit niet
door iedereen enthousiast onthaald werd, is ook
normaal. Ik ben echter van mening dat als je beslissingen neemt dat je dan als
politicus zo veel mogelijk mensen moet proberen te bereiken.
Verder volgen wij heel wat dossiers op om op het juiste ogenblik gepast te
reageren met mogelijke oplossingen.

E
NIEUWS UITADAD
GEMEENTER

Uw reservatie is geldig na betaling
op onze rekening met vermelding
van het aantal volwassenen en kinderen. Het bedrag kan gestort worden op rekeningnummer
973-0018023-15 van N-VA ArdooieKoolskamp. Uiterste datum van inschrijving is 8 juli.
In de namiddag verkennen
we de gemeente met de fiets.
Start om 14.30 uur aan het
gemeentehuis.

www.n-va.be/ardooie-koolskamp

KURT EECKHOUT
Ondervoorzitter
N-VA Ardooie-Koolskamp

• Bij het heraanleggen van de Meulebekestraat werden geen bordessen voorzien aan de vangrails om
motorrijders te beschermen bij een eventuele
schuiver. Als fervent motorrijder wees ik hierop in
de gemeenteraad.
• De zeer slechte score van onze fietspaden in
Ardooie choqueerde me. Slechts twee fietspaden
van de twintig zijn in orde in Ardooie. In Koolskamp zelfs geen enkel. De N-VA stelt voor om dit
probleem systematisch aan te pakken de komende
jaren. Met prioriteit voor de wegen waar ook de
fietsende schoolgaande jeugd gebruik van maakt.
Want verkeersveiligheid gaat ons allen aan.
• De komende maanden gaan wij op hetzelfde elan
door. Mensen die op mij of Filip wensen beroep te
doen, mogen ons altijd aanspreken of mailen.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Sint-Maartenshuis:
een project van vele vrijwilligers
Het Sint-Maartenshuis is een initiatief van de parochie Sint-Martinus,
dat zich inzet voor mensen die het
financieel moeilijk hebben. Voedselbedeling, sociaal contact en de
verkoop van tweedehandskleding
zijn hierbij de sleutelwoorden. Het
project bestaat in september zes jaar.
De werking steunt volledig op vrijwilligers.
Alles is begonnen met diaken Raf.
Die stelde vast dat sommige gezinnen
in Koolskamp het financieel moeilijk
hadden om rond te komen. Raf, Moniek en Arlette staken de koppen bij
elkaar om hier iets aan te doen. Adviezen werden ingewonnen en de
pastorale werkgroep besliste om een
project voor hulpverlening op te starten.
De gemeente stelt twee lokalen in de
voormalige gemeenteschool in de
Klaverstraat 8 te Koolskamp kosteloos ter beschikking. Zonder deze
tussenkomst zou het project niet haalbaar zijn. Eind 2012 werden de lokalen opgefrist met de steun van
hoofdsponsor Cera. De naam SintMaartenshuis verwijst naar de parochie Sint-Martinus en het verhaal
over Sint-Maarten die de helft van
zijn mantel weggaf aan de arme man
langs de weg.

Voedselbedeling
Bij de eerste voedselbedeling, op
4 september 2007, kwamen er drie
gezinnen. Ondertussen passeren er
wekelijks 45 tot 50 gezinnen voor een

dinsdag van 14.30 uur tot 18.30 uur
kunnen de gezinnen langskomen
voor een gezellige babbel bij een
koffie met koekjes. Moniek is erin
geslaagd om elk jaar ook het bezoek
van de Sint te organiseren, of de Sint
gaat aan huis. Elk jaar is er in december ofwel een kerstfeest of een sinterklaasfeest.
Het Sint-Maartenshuis zorgt voor de
voedselbedeling van bijna 50 gezinnen.

voedselpakket. De gezinnen komen
van Ardooie-Koolskamp en worden
doorverwezen door OCMW,
Kind&Gezin of huisarts.

Tweedehandskleding
Het Sint-Maartenshuis verkoopt
daarnaast tweedehandskleding,
waarbij de verkoop al veel vlotter
verloopt dan bij de start. Met de opbrengst van de kleding wordt, als dit
nodig is, aanvullend voedsel gekocht.

Met de opbrengst van tweedehandskleding wordt aanvullend voedsel gekocht.

Werk van vele vrijwilligers
Het verdelen van het werk onder de
vrijwilligers, het sorteren van de inkomende kledij, het eventueel opstrijken, plooien en het schikken in de
rekken gebeurt door Cecile en
Arlette. Er is een beurtrol voor de
bedeling van de voeding. Dit wordt
verdeeld onder Frieda, Cecile, Claire
en Moniek. Om de maand rijden Raf
en Moniek naar de voedselbank in
Kuurne. Regelmatig mogen er groenten opgehaald worden bij Hof De
Veldroute. Josiane haalt elke week
voeding bij de Spar in Ardooie, bij
D’arta kunnen er diepvriesgroenten
worden opgehaald.
Al deze mensen zijn van oordeel: ‘zij
delen liever
mee dan het
weg te gooien’.
Zonder hulp
van al deze
vrijwilligers
zou een dergelijk project niet
haalbaar zijn.

Sociale activiteiten
Er wordt ook aandacht besteed aan
het sociale contact. Elke week op

Onbekend is…
Bekend en door mij toch niet zo bemind. Maar oh wat
zat ik fout. Noteer dit maar, een vrouw die haar fout
toegeeft. Dit zal misschien ook maar eenmalig zijn.
Sinds ik Jan Jambon mocht aanhoren in ‘t Hofland te
Ardooie ben ik zijn grootste fan en sta ik voor hem op
de eerste rij.
Jan Jambon wakkerde het N-VA-vuur in mij weer fel aan.
Ontspannen, rustig maar toch bevlogen vertelde het Kamerlid waar de N-VA voor staat. Hij ging ook geen heikel punt
uit de weg. Recht voor de raap. Ook de onvermijdelijke

ardooie-koolskamp@n-va.be

groeipijnen waar een partij als de
N-VA mee kampt, kwamen aan bod.
Wel, waar staat de N-VA dan voor,
hoor ik u vragen? In eerste instantie
voor oprechte bestuurders. Niet het
postje is belangrijk, maar wel dat een
land, stad of gemeente oprecht en
correct bestuurd wordt. Geen gezwans, geen onrealiseerbare beloftes.
Wij staan niet voor destructief beleid

CHRISTIANE LE COMTE
Bestuurslid
N-VA Ardooie-Koolskamp

De Tassche: parochie over de gemeentegrenzen heen
Wat leeft er in de parochie en wat wordt er allemaal op
poten gezet? We laten bezielde Tasschenaar Bart Claeys
aan het woord.
De Tassche heeft een geheel eigen karakter maar is ook
grensoverschrijdend. De parochie ligt grotendeels in Ardooie, een stuk op Roeselaars grondgebied en een klein
deeltje Izegem. Voor de schoolgaande jeugd is er de kleuter- en lagere school De Horizon in de Krommestraat,
nabij de kerk en het ontmoetingscentrum.

Welke activiteiten vinden zoals plaats in de Tassche?
• Jaarlijks is er tijdens het eerste weekend van augustus
Tassche Kermis. Het Tassche-kermiscomité organiseert
op vrijdag een loopwedstrijd en op zaterdag een barbecue.
• Het koor Jubilate telt een 35-tal leden met Mariette
Provoost als dirigente van de vierstemmige groep. Ze
werd voor haar werk als 50 jaar koster in maart gehuldigd.
• Om in de winterperiode de mensen samen te brengen,
mogen we de Knusse Avond als jaarlijkse topper niet
vergeten. Het gebeuren brengt gemiddeld 450 mensen
op de been.
• De wekelijkse mis gaat door op zaterdag om 17 uur en
telt een kleine 100 aanwezigen. De parochie maakt
samen met Ardooie, Koolskamp en Beveren deel uit
van de federatie Sint-Germanus. Ook mensen uit andere parochies vinden de weg naar de Tassche.
Het gebouw heeft heel wat troeven. De aangename kerk
heeft zeteltjes, geen pilaren en is licht hellend zodat voor
iedereen alles goed zichtbaar is.

Minister Bourgeois wil kerklandschap hertekenen
Een nota van minister Geert Bourgeois wil in de toekomst
het kerklandschap grondig hertekenen. We denken al aan
een toekomstplan voor het kerkgebouw, vooraleer het OC
af te breken. Als de toekomst van de kerk in vraag wordt
gesteld, dan kan het wellicht dienst doen als nieuw ont-

maar voor een constructieve aanpak. En daarvoor
willen we gerust samenwerken met andere politieke partijen. Want wat goed is, is goed. Ongeacht wie het heeft
gerealiseerd.
Het is gemakkelijk te bekritiseren. Soms heb ik dan ook
de indruk dat we in een maatschappij leven waarin elkaar
‘afbreken’ een nationale sport is geworden. Ik geloof echter oprecht dat opbouwend samenwerken betere resultaten oplevert. Aanmoedigen, loven, danken van anderen
gebeurt nu nog zelden. Nochtans creëert dit een betere,

www.n-va.be/ardooie-koolskamp

moetingscentrum. Vorig jaar werd trouwens het stuk
‘Witte kragen, zwarte randen’ opgevoerd in de kerk van
begin augustus tot begin oktober. Een samenkomen voor
het opstellen van een meerjarenplan tussen kerk en
gemeente, vond nog niet plaats. Roeselare is vragende
partij om bij zo’n bespreking samen aan tafel te zitten.
Welke aanpassingen dringen zich op indien de kerk een
omschakeling naar een ontmoetingscentrum met culturele
activiteiten zou tegemoet gaan? Er is nood aan de aanpassing van de elektriciteit. Daarnaast komen een blok
toiletten en een podium ook op het verlanglijstje. Betonrot
en kapotte glasdalen moeten worden opgevolgd en waar
nodig vervangen.
Wij hopen dat het gebouw zo lang
mogelijk zijn functie kan behouden.
Als dit niet verder kan, houden wij
graag onze kerk als OC. Liever dan
een nieuw OC op de plaats van het
oude gebouw. Rond het verdere
verloop zijn onze wensen al uitgedrukt. In voldoende overleg willen
wij graag betrokken worden. De
Tasschenaars staan liever niet voor
voldongen feiten.

HILDE
VANHUYLENBROUCK
Secretaris

werkbare sfeer. Het volstaat hiervoor te kijken binnen de eigen
werkplaats. Laat ons realistisch
maar positief zijn: het zou alles
eenvoudiger maken.

CARMEN
VANDEMAELE
OCMW-raadslid

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Tuur en Floor

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van
de diverse diensten van de N-VA. De wet van
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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