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COÖRDINATIE
Tim Vansteelandt, 0494 87 23 60,
tim.vansteelandt@kw.be.

MEDEWERKER ICHTEGEM
Hannes Hosten, Hugo Verriest-

straat 25, lchtegem, 0478 33 85
09, hannes.hosten@kw.be.
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MEDEWERKER EERNEGEM
Bieke Cobbaert, 0479 32 42 58,
bieke.cobbaert@kw.be

MEDEWERKER EERNEGEM
EN BEKEGEM
Rudi llegems, 0497 50 44 19, rudi.
ilegems@belgacom.net.

FOTOGRAAF EERNEGEM
Gino Coghe, info@fotocoghe.be,

0495 50 64 02.
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Marie-Lou
ICKTEOEM Marie-Lou is het eer-

ste kindje van Charfotte Crevits
en Pieter Ureel uit de Sint-Aman-

dusstraat in lchtegem. Het meisje

werd op dinsdag 29 augustus in

de Torhoutse kraamafdeling

Sint-Rembert geboren. (Foto JS)
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Antoine
Schelstraete
24/03/1936-02/09/2017

EERNEGEM Antoine Schelstraete

werd in Eemegem geboren en is

overleden in het WZC Meunyc-

kenhof in Koekelare op 81-jarige

leeftijd. Hij was de zoon van

wijlen Cyriel en wijlen Julia Schel-

straete-Rombaut. Antoine stond

bekend ats een harde werker; hij

werkte bij wegenwerken Dewae-

Ie in Eernegem. Antoine was ook

een groot duiven liefhebber. Na

het overlijden van zijn ouders .
bleef hij alleen wonen tot hij, vier

jaar geleden, zijn intrek nam in

het WZC Meunyckenhof in Koe-

kelare. De uitvaartdienst vindt

plaats op zaterdag 9 september

om 10.30 uur in de St.-Medardus-

kerk in Eernegem. (Rouwcentrum

Logghe, lchtegem)

Gemeente verzorgt
schoolvervoer voortaan
ICHTEGEM Vanaf dit schooljaar neemt het gemeentebestuur het leerlingenvervoer van en naar school voor

zijn rekening voor alle Ichtegemse scholen. Vroeger stond de vzw Vrienden van het Lokaal Onderwijs in voor

het schoolvervoer, maar die vzw kende al lang een slapend bestaan en het busje had het begeven. Dit school-

jaar neemt de firma Coach Partners de opdracht op zich.

DOOR HANNES HOSTEN

Het schoolvervoer voor alle Ichte-

gemse schoolkinderen, zowel van
de afdelingen centrum en Engel

van Vrije Basisschool De Schat-

kist als van Gemeenteschool De

Bever, was decennialang in han-

den van de vzw Vrienden van het

Lokaal Onderwijs. Deze veieni-

ging had een overeenlcomst met

de Vrije Basisschool en het ge-

meentebeshmr over wie wat deed.

Zo werd de aankoop van de bus

telkens fors gesubsidieerd door de
gemeente, terwijl personeelsleden

van de Vrije Basisschool werden

ingeschakeld als busbegeleiders.

NIEUWE REGELING
De vzw kende echter al pren een
slapend bestaan. Enkele leden wa-

ren zelfs al overleden. "Een skelet-

tenvzw", zo noemt directeur Da-

niël Vandenbussche van de Vrije
Basisschool het. In de praktijk

moest hij het schoolverroer jaren-

lang organiseren. Maar vorig

schooljaar begaf ook het busje
het. Op de koop toe kampte bus-

chauffeur Christiane Galmart, die

destijds haar man Emiel Van Eyck
was opgevolgd, met schouderpro-
blemen, waardoor ze het busje

niet meer kon besturen. Zo bleef

van het Ichtegemse schoolvervoer

niets meer over.

Vorig schooljaar zorgden beide
scholen voor een eigen oplossing,

maar sinds l september is het

schoolvervoer in handen van de

gemeente. "Het gemeentebestuur

Het busje zit elke avond helemaal vol om kinderen van de Engel- en Gemeenteschool naar buitenschoolse kinder-
opvang De Kastaar te brengen. We zien de kinderen met achteraan v.l.n.r. Onderwijsschepen Celesta Muylle,
directeur Daniël Vandenbussche van Vrije Basisschoof De Schatkist, directeur Rik Bernaert van Gemeenteschool
De Bever, chauffeur Patrick Van Loo en busbegeleidster Melanie Bloomfield-Gibbons. (Foto HH)

schreef een aanbesteding uit om

het busverroer voor de drie scho-
len in handen van "een privéflrma

te geven", vertelt schepen van On-

derwijs Celesta Muylle. "Voor dit

schooljaar werd dat de groep

Coach Partners, die de bus en de

chauffeur ter beschikking stelt.

Dat zal een prijskaartje hebben,
maar het grote voordeel is dat

Coach Partners ook voor oplossin-

gen moet zorgen als bus ofchauf-

feur geen dienst kunnen doen."

40 PLAATSEN
Het gemeentebestuur stelde wel

een busbegeleidster aan. Het

werd Melanie Bloomfield-Gib-

bons, bekend van de heksenzaak

De Heksenhoek in de Moerdijk-
straat. Als zij uitvalt, staat Viviane

Pyck klaar als vervangster. Het

schoolbusje brengt eüce ochtend

de kinderen van buitenschoolse

kinderopvang De Kastaar naar de

Engelschool en de Gemeente-

school. De kinderen van de cen-

trumafdeUng van Vrije Basis-

school De Schatkist gaan te voet

via het pad achter de kerk. 's

Avonds keren de kinderen van de

drie scholen op dezelfde manier

terug naar De Kastaar.

Daarnaast worden ook kinderen 's

ochtends thuis opgehaald en 's

avonds weer naar huis gebracht.

Dat zijn er op piekmomenten - in

de winter - een 25-tal per dag.

EUce rit kost 0.50 euro, dus l euro

om heen en terug te worden ge-

bracht. Voor de gratis ritten van

en naar De Kastaar zit het busje

met 40 plaatsen helemaal vol. Rik

Bemaert. de directeur van Ge-

meenteschool De Bever, coördi-

neert het schoolverroer. De rege-

ling stemt beide scholen tevreden.

Het is een zogenaamd 'sociaal

voordeel' dat het gemeentebe-

stuur aan de beide netten aan-

biedt.

Geslaagde zeepkistenrace op Keiberg
ICHTEOEM KLJ lchtegem kan terugblikken op een geslaagde zeepkis-

tenrace, afgelopen zondag op de Keiberg. De leden van dejeugdbe-

weging bouwden acht prachtige zeepkisten, die de deelnemers - die

zelf geen zeepkist hadden - konden gebruiken. De snelste tijd werd

neergezet door Johan Staelens. Het podium werd ven/oNedigd door

Joeri Hollevoet en Martijn Lavens. De onginaliteitsprijs was voor Torn

Staelens, die een raket - met rook - bouwde en als astronaut aan de

start kwam. De pechprijs was dan weer voor Joeri Hollevoet. Hij kan-
telde met zijn zeepkist in de dranghekkens. (TV-foto Coghe) .

Ivan en Christine zijn petanquekampioen

KHTEOEM Ivan Ameele en Christlne Tanghe werden kampioen bij de

petanqueclub van OKRA. De club speelt 's winters in GC De Ster en 's

zomers op de petanqueterreinen op het sportcentrum De Keiberg.

Beiden ontvingen een herinneringsdiploma. (Foto HH)


