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Dit was de aanloop naar een warme zomer
✔Op zaterdagmorgen 11 mei streken 
dertien standhouders neer op de koer 
van het Portaal in de Nieuwstraat. 
Naar aanleiding van “De Week van de 
Korte Keten” organiseerde het gemeen-
tebestuur een streekmarkt ter promotie 
van producten van lokale land- en tuin-
bouwers. Aardbeien, asperges, groenten 
en fruit, melkproducten, streekbieren en 
zelfs chocolade behoorden tot het ver-
rassende en rijke aanbod bij de enthou-
siaste standhouders. Een waar succes en 
voor herhaling vatbaar. 

Er komt een vervolg op zaterdag 14 
september in het teken van de dag 
van de landbouw.

✔Maandag 24 juni. Ook aan de jaarlijks 
terugkerende treinrit, georganiseerd 
door het OCMW, werkt rkd graag mee. Na 
een gesmaakte maaltijd in Den Tap stap-
ten de ruim 90 aanwezigen op de twee 
treintjes. Een helpende hand was hier en 
daar wel nodig. Een rit (met uitleg) van in 
totaal een 20 km verkende een parcours 
langs de grenzen van Ruiselede met Win-
gene en Maria-Aalter. Een stop in de Krom-
mekeerstraat met een ijsje en een drankje 
en de afsluitende boterham in de Boltra 
werden gesmaakt.

✔Kleine projecten maken Ruiselede groot. 
Op woensdagnamiddag 26 juni mocht 
burgemeester Greet De Roo, in aanwezig-
heid van afgevaardigden van provincie, van 
natuurpunt en van ouders met kinderen de 
wandelexpeditie in Kruiskerke openen. 
Na een ijsje werd de avontuurlijke lus van 
2,5 km verkend. De lus slingert door het 
mooie Bruwaanbos en het parochieveldbos 
en vormt een uitdagend parcours met 16 
spelprikkels die evenwicht en durf van de 
jongsten (tot 12 jaar) op de proef stellen. 
Ontdekken maar!

✔1000-soortendag 
in Ruiselede-Tielt-Wingene. 
Met als uitvalsbasis ’t Kamphuis in Doom-
kerke gingen een 35 à 45 natuurliefheb-
bers en experten op zoek naar alles wat 
groeit, bloeit, kruipt, zwemt en vliegt in 
de wijde en natuurrijke omgeving van ’t 
Disveld en ’t Kamphuis. 

Het streefdoel om 1000 soorten te tellen 
binnen de 24 uur was zondagmorgen 30 
juni om 10.00 uur bereikt. 

Daaronder waren 400 soorten planten, 
een ongekend aantal wantsen, 70 soorten 
vogels en o.a. verschillende uilen werden 
’s nachts gespot. 
In de lommerd van de bomen genoten ou-
ders en kinderen op zondagmorgen van 
het kinderverteltheater “De Don van Di-
versidad”. 

✔Zondag 30 juni. Leden van rkd zijn 
van bij de opstart nauw betrokken bij de 
verbroedering van Ruiselede met Krasnik. 
75 jaar geleden werden West-Vlaanderen 
en Ruiselede bevrijd door de Eerste Pool-
se Pantserdivisie. Curator Dirk Verbeke 
uit Tielt werkte jaren aan een indruk-
wekkende  tentoonstelling “Armoured 
Wings” of “Gepantserde Vleugels”. Na 
Warschau, Brussel, Poperinge en Roese-
lare liep de tentoonstelling in Aalter en 
vanaf  15 augustus is deze te bezichtigen 
in Tielt. Wij willen graag ouderen de mo-
gelijkheid geven om de tentoonstelling 
te bezoeken.te bezoeken.
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En het werd een hete zomer...

✔Het wandelnetwerk werd uitge-
breid! Donderdag 4 juli, onder een 
zachte avondzon wachtten  meer dan 130 
aanwezigen op de openingswoorden van 
de burgemeester om de twee recent aan-
gelegde nieuwe trage wegen te verkennen 
tussen het gemeentepark Disveld, in het 
centrum van Doomkerke, en het natuur-
gebied Vorte Bossen. De beide paden zijn 
aangelegd via het landinrichtingsplan 
Onthaalinfrastructuur Bulskampveld van 
de Vlaamse Landmaatschappij, een samen-
werking waarop het gemeentebestuur en 
rkd steeds graag terugkijken. 
Onderweg namen we ook een kijkje in het 
nieuwe varkensbedrijf Biovar.be.

✔Vrijdag 5 juli. Zingen maakt mensen 
gelukkig en verbindt een volk. Een mooi 
initiatief van de harmonie in samenwer-
king met het gemeentebestuur, liet ie-
dereen uit volle borst meezingen op de 
vroegtijdige 11-juliviering. “Ruiselé bo-
ven, waar de molens verschijnen en de 
fi les verdwijnen... “.

✔Woensdag 10 juli. 
De eerste funderingspalen van de nieuwe 
brandweerkazerne en loods van de techni-
sche dienst zijn de grond ingegaan. 

Als alles vlot verloopt, kan de nieuwbouw, 
op een terrein van 7200 vierkante meter 
in de nieuwe ambachtelijke zone van de 
Eekhoutstraat, op 1 juli 2020 in gebruik 
genomen worden.

Juli en augustus: de vakantiemaanden! Iets waar we allen nood aan hebben en op vele manieren kunnen invullen: ver weg aan 
zuiderse stranden of gewoon thuis. Vakantie is beseffen dat je weinig nodig hebt om te kunnen genieten. Hier blijven. Liever langs 
paadjes en oude kerkwegels een ommeweg maken en dan terugkomen, thuiskomen bij jezelf. Even diep ademhalen, op een bank gaan 
zitten en de zon drinken als een glas helder water.

Het wordt al vlug genieten van de nazomer
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Zaterdag  7 september
✔17.30 uur 
Zomerse pelousebar met kinderanimatie en optreden Trio Graffi ti
✔19.30 uur 
BBQ met aansluitend dansmuziek

Zondag 8 september
✔11.00 uur
Zomerse pelousebar met kinderanimatie en optreden Trio Graffi ti
✔12.00 uur
BBQ  met aansluitend cupcakesbuffet
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