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Nu al te noteren in uw agenda 
 

✔soirée rkd
 op zaterdag 8 september 2018
✔koffi etafel voor senioren
 op zaterdag 6 oktober 2018  

Rkd wenst u 
een goed,
een beter 

of misschien 
wel het beste
Nieuwjaar!

lees verder op pag. 2

Beste Ruiseledenaren

2018 wordt in vele opzichten een speciaal jaar.
Dit jaar gaan we terug naar de stembus voor de verkiezing van een nieuwe 
gemeente- en provincieraad. Het worden spannende tijden voor wie geïnte-
resseerd is in politiek en voor wie begaan is met het reilen en zeilen binnen 
de gemeente en/of de provincie.

Er waren het voorbije jaar grote werken aan de gang in onze gemeente: de 
aanleg van een fi etspad met bijhorende rioleringswerken tot op de grens 
met Wingene en de aanleg van onze nieuwe ambachtelijke zone springen 
natuurlijk het meest in het oog. We mogen dan ook terecht fi er zijn op 
deze realisaties. Maar ook de kleine dingen mogen we niet vergeten, zoals 
de heraanleg van verschillende voetpaden of het grote en kleine onderhoud 
van onze groene omgeving. De dagelijkse inzet van het gemeenteperso-
neel om snel en adequaat te antwoorden op jullie vele vragen of het in 
orde brengen van belangrijke documenten of vergunningen is niet gering. 
Ook de zorg voor de zwakke of hulpbehoevende medemens die steeds meer 
personeelsinzet vergt, ligt ons nauw aan het hart. Zo wordt het OCMW een 
steeds grotere organisatie met een eigentijdse dienstverlening aangepast 
aan zijn gebruikers.

De gemeente is één groot bedrijf met vele opdrachten en uitdagingen. De 
overheid schuift steeds meer opdrachten naar de gemeenten toe. Dit alles 

Nieuwjaarswens van de burgemeester

lees verder op pag. 2
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vervolg pag. 1 Dinsdag 14 november 2017: vers versneden en aan huis besteld
organiseren en realiseren vraagt van 
het bestuur en de medewerkers een 
grote inzet. Het is aan de kiezer om 
op 14 oktober te oordelen of wij onze 
taak behoorlijk hebben uitgevoerd.

2018 wordt ook voor onze gemeen-
tesecretaris een speciaal jaar. Na 43 
jaar op het gemeentehuis te hebben 
gewerkt, waarvan 26 jaar als ge-
meentesecretaris, zal hij de fakkel 
doorgeven. Als secretaris heeft Luc 
Deleersnyder gedurende vele jaren 
mee het beleid helpen bepalen. Het 
zal wennen worden om hem niet 
meer in zijn vertrouwde omgeving 
te zien.

2018 wordt ook speciaal omdat er 
weer Molenfeesten zijn. Het feestco-
mité is volop bezig om een prachtig 
weekend in elkaar te steken. Ik mag 
al een tip van de sluier oplichten 
door het optreden van ‘De Romeo’s’ 
aan te kondigen.

In 2018 zal de beroemde en beruchte 
Ruiseleedse paardenkoers niet meer, 
zoals reeds tientallen jaren, op de 
maandag van de grote kermis door-
gaan maar op de zondag van de gro-
te kermis.

Ik denk dat 2018 waarschijnlijk voor 
ieder van u iets speciaals in petto 
heeft. 

Ik wens jullie daarom allen een 
prachtig 2018 toe, boordevol mooie 
dagen, een uitstekende gezondheid 
en alles wat je gelukkig maakt.

Greet De Roo, burgemeester

UIT HET FOTO-ALBUM
Zaterdag 9 september 2017: soirée rkd
Het berust op een vertrouwd recept: een hartelijke ontvangst door de burge-
meester aan de deur, een glaasje cava of fruitsap en daarna stilaan aanschui-
ven voor een gesmaakte maaltijd. De keuze voor barbecue was een schot in 
de roos. De 450 aanwezigen genoten verder van een korte toespraak van de 
burgemeester, een babbel bij een biertje of het dansen op de muziek van 
Jo Van Langeveld. Volgende afspraak: zaterdag 8 september 2018 in de Zaal 
voor Sport en Spel.

Als je daags voor de koffi etafel telefoon krijgt van de geboekte artiest, dat 
hij ziek te bed ligt en dat er naar een vervanger moet gezocht worden, slaat 
de paniek toch even toe. Maar we zijn erin geslaagd en met Stephen Mc 
Queen kregen we een waardig vervangoptreden. De sfeer zat er goed in: een 
180 aanwezigen genoten van een glaasje, een dansje, een meezinger en van 
de koffi ekoeken. Profi ciat aan de winnaars van een vierde van een geslacht 
varken via de dans, Nicole Braeckevelt en Annie Lema en aan de winnaars via 
de tombola, Huberta Kerckaert en Angèle Vandewalle. Maar er ging niemand 
met lege handen naar huis want op het einde was er voor iedereen nog een 
zakje heerlijke koekjes. Noteer nu reeds in uw agenda: volgend jaar opnieuw 
afspraak de eerste zaterdag van oktober.

Zo kregen de vier winnaars van de laatste koffi etafel elk een vierde van een geslacht varken. Op naar de koude 
maanden en de winterse kost. Met stoemp of hutsepot zullen het eindje worst of het stukje varkensgebraad zeker 
smaken. Fier poseerden zij op de foto met de burgemeester: Nicole Braeckevelt, Annie Lema, Angèle Vande Walle en 
Huberta Kerckaert.

Het huis, De Sikkel, is stilaan een thuis. De Westhoek verwelkomt ons altijd eind november met een zilte wind die 
over de Moeren waait en de suikerbietenhopen streelt. Niet iedereen was er altijd maar zaterdag waren we er toch 
met 16. Het plaatje lijkt toch zo vertrouwd maar is niet versleten: praten (nauwelijks over politiek) en kaarten, 
gezellig samen uitgebreid ontbijten, croissants en “une baguette” van net over de grens in Hondschoote, koffi edrin-
ken met een Saint-Honorétaart, uitwaaien aan zee, een kaastafel en een barbecue in de schuur, een picon bij Tuur 
en regen in Veurne.

Gelukswensen voor ex-rkdlid

Gelukwensen van de leden van rkd bij het 60-jarig huwelijksjubileum van 
Rogé Clement en Henriette Vercoutere. 

Zaterdag 7 oktober 2017: koffi etafelZaterdag 7 oktober 2017: koffi etafel

Vrijdag 17 tot zondag 19 november 2017: weekend rkd

en regen in Veurne.

Gelukswensen voor ex-rkdlid

Gelukwensen van de leden van rkd bij het 60-jarig huwelijksjubileum van 
Rogé Clement en Henriette Vercoutere. 

Huberta Kerckaert.

Vrijdag 17 tot zondag 19 november 2017: weekend rkd
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Gezien de fi nancieel gezonde toestand, het positieve saldo op de begroting kun-
nen we nog dit jaar volgende werken uitvoeren:

✔ Aanleg van de multifunctionele sportvloer in de sporthal. Werken die vorig 
jaar vertraagd zijn door omstandigheden.

✔ Ballonoverkapping van 2 tennisvelden. Hierdoor zal de sporthal in het winter- 
     seizoen ontlast worden ten voordele van andere zaalsporten.

✔ Vernieuwing van sanitair en verwarming in de kleedkamers van FC Doomkerke.

✔ Plaatsing van de zonnepanelen op het Portaal.

✔ Restauratie van de kerktoren van Doomkerke met herstel van de klokken en    
het uurwerk. Schilderwerken (fase 1) in de Onze-Lieve-Vrouwkerk.

✔ Aankoop van een grotere kraan om in de toekomst de grachten nog beter    
zelf te kunnen onderhouden.

✔ Opstart van het “lichtplan” voor de komende tien jaar waarbij systematisch 
alle oude armaturen vervangen worden door ledverlichting. Hierdoor zullen 
we kunnen dimmen i.p.v. doven.

✔ Dit jaar starten de werken voor de bouw van de nieuwe loods van de ge-
meentelijke technische dienst en het brandweerarsenaal op de aangekochte 
grond in de nieuwe ambachtelijke zone (Eekhoutstraat). Hierdoor komen de 
nu verspreide locaties van de technische dienst in 1 centrale loods. 

Het nieuwe arsenaal past volledig in de functie die de bestaande Ruiseleedse 
brandweer heeft binnen de brandweerzone Roeselare-Tielt. Door te investeren in 
de plaatselijke brandweer blijft een snelle interventie in Ruiselede gegarandeerd. 
De investering in een moderne accommodatie betekent niet enkel een materiële 
opwaardering maar zal ook mensen motiveren om zich blijvend als vrijwilliger 
voor het brandweerkorps in te zetten en zal nieuwe mensen aantrekken.

Deze werken zullen niet afgerond zijn tegen eind 2018 en moeten opgenomen 
worden in de volgende begrotingen.

2018: er is werk aan de winkel, 
geen sprake van uitbollen

UIT HET 
FOTO-ALBUM

Alleen maar brave kinderen in Rui-
selede. De meeste Pieten bleven dan 
ook buiten, alleen de pakjespiet 
mocht binnen in het Polenplein. De 
Sint deelde ruim 200 zakjes uit aan de 
aanwezige kinderen, onder het goed-
keurend oog van de voorzitter van de 
OCMW-raad, Linda Wyckstandt.

Zaterdag 25 november 2017: 
Sinterklaasintocht 
in Ruiselede

WIST
JE DAT?

op 1 januari de nieuwe website van rkd 
online ging. 
Vanaf nu hoef je niets meer te missen: 

www.rkd.be


