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Zuidstraat 103, Ichtegem - T 051 58 92 95 - mia.collection@telenet.be - www.miascollection.be  

• Rechtstreekse import mantels, jassen en parka’s 
in bont, leder of daim, al dan niet omkeerbaar

• Exclusieve handtassen 
• Bedspreien, plaids en accessoires in bont
• Hermodelleren en opfrissen van bontmantels

Mia’s Collection bestaat 25 jaar daarom geven we

Voor onze OPENINGSUREN kijk op 
onze website www.miascollection.be of
bel 051 58 92 95. Ook open op afspraak!

Meer dan 300 jassen op voorraad!

25 
JAAR

SUPERSOLDEN
VANAF MAANDAG 8 JANUARI



2017 loopt opnieuw op zijn einde.  
Het ideale moment dus om even de balans op te maken van het voorbije jaar.

Opnieuw werden wij gespaard van grote rampen of ander onheil,  
wat niet altijd gezegd kon worden van onze randgemeenten.

Dat betekent niet dat we niet op alles voorbereid zijn. Er is een veiligheidscel en een groep van PSH 
(psychosociale hulpverlening) vrijwilligers om bijstand te verlenen als zich iets ernstig mocht voordoen. Op 
regelmatige basis wordt een oefening gepland zoals de evacuatie van Huize Zonnevreugde en recent een PSH 
oefening in samenwerking met de stad Torhout. Hierbij werd geoefend op het evacueren van niet-gewonden. 

Ook werd een campagne opgezet rond BE-ALERT, waar slechts een kleine 500 inwoners voor zijn ingeschreven. 
Dankzij BE-alert kunnen wij u persoonlijk en heel gericht per straat verwittigen. Daarom nog eens een warme 
oproep om u te registreren zodat wij u via gsm, mail of vaste telefoon kunnen bereiken. Indien u hierbij hulp nodig 

hebt, vraag dit gerust bij de gemeentelijke dienst veiligheid of aan 
het onthaal van het gemeentehuis en administratief centrum.

De sociale media zijn hierbij eveneens nuttige informatiekanalen. 
Bij de zware sneeuwval op maandag 11 december konden wij 
met onze continue berichtgeving meer dan 22.000 mensen 
bereiken. Volg onze Facebookpagina en Twitter dus zeker! Het 
is ook belangrijk om voor uw eigen omgeving een noodplan 
op te maken (met o.a. plaats zaklamp, kaarsen, gas- en 
elektriciteitsaansluiting, zijn er rookmelders,…). Een nuttig 
hulpmiddel vindt u op www.mijnnoodplan.be.

Vanaf januari zijn er rookmelders te koop aan het onthaal van 
de gemeente. Maak hier zeker gebruik van in het belang van uw 
eigen veiligheid! Een aantal branden in de omliggende gemeenten 
hebben immers dodelijke slachtoffers geëist.

Er wordt mij dikwijls gevraagd of men toelating kan krijgen voor het 
afsteken van vuurwerk. Ik wil erop wijzen dat hiertoe geen toelating 
kan worden verleend, gezien het politiereglement dit verbiedt. Met 
de jaarwisseling is er wel een gedoogbeleid rond het afsteken van 
vuurwerk, maar u moet er steeds rekening mee houden dat iedereen 
die vuurwerk afsteekt dit doet op eigen risico en aansprakelijkheid 
voor schade aan derden! Wees dus in elk geval voorzichtig!

Traditioneel zetten wij het nieuwe jaar in met een 
nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners. Deze vindt dit jaar plaats 
op de markt van ICHTEGEM op zondag 7 januari om 11 uur met 
drankjes en frietjes. Wij hopen u massaal te mogen begroeten!

Ik wil u en uw familie nu reeds vredevolle kerstdagen en een 
gezond en gelukkig 2018 toewensen!

Met genegen groeten,

Uw burgemeester, Karl BONNY
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Bekendmaking - beslissing  
omtrent plan-MER-plicht

GEMEENTELIJK RUP  
"Sportcentrum" (Eernegem)

Het college van burgemeester en schepenen 
brengt ter kennis van het publiek dat 
het Departement Omgeving, Afdeling 
Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –
projecten, Dienst Milieueffectrapportagebeheer 
op 19 oktober 2017 heeft beslist dat er door de 
gemeente Ichtegem op voldoende wijze werd 
aangetoond dat het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan “Veldwegel” (Eernegem) géén 
aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve 
milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-
MER niet nodig is.

Overeenkomstig het decreet van 5 april 1995, en 
latere wijzigingen, houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse 
Regering betreffende de milieueffectenrapportage 
over plannen en programma’s van 12 oktober 
2007, inzonderheid Hoofdstuk III, art. 7, dient de 
screeningsnota en de beslissing door het publiek 
geraadpleegd te kunnen worden.

De screeningsnota en de beslissing  zijn te 
raadplegen aan/op:
• het loket van de dienst ruimtelijke ordening, 

Gemeentehuis Ichtegem, Dr. Bruwierplein 1 te 
Ichtegem;

• de website van de gemeente > nieuwsberichten
• de website www.mervlaanderen.be  

> ‘dossierdatabank’  
> dossiernummer: SCRPL17231.

Bekendmaking - beslissing  
omtrent plan-MER-plicht

GEMEENTELIJK RUP 
"Veldwegel" (Eernegem)

Het college van burgemeester en schepenen 
brengt ter kennis van het publiek dat het 
Departement Omgeving, Afdeling Gebieds-
ontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten, 
Dienst Milieueffectrapportagebeheer op  
13 oktober 2017 heeft beslist dat er door de 
gemeente Ichtegem op voldoende wijze werd 
aangetoond dat het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan “Veldwegel” (Eernegem) géén 
aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieu-
gevolgen en dat de opmaak van een plan-MER 
niet nodig is.

Overeenkomstig het decreet van 5 april 1995, 
en latere wijzigingen, houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid en het besluit 
van de Vlaamse Regering betreffende de 
milieueffectenrapportage over plannen en 
programma’s van 12 oktober 2007, inzonderheid 
Hoofdstuk III, art. 7, dient de screeningsnota en 
de beslissing door het publiek geraadpleegd te 
kunnen worden.

De screeningsnota en de beslissing  zijn te 
raadplegen aan/op:
• het loket van de dienst ruimtelijke ordening, 

Gemeentehuis Ichtegem,  
Dr. Bruwierplein 1 te Ichtegem;

• de website van de gemeente  
> nieuwsberichten;

• de website www.mervlaanderen.be  
> ‘dossierdatabank’  
> dossiernummer: SCRPL16301.
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Sluitingsdagen kerstperiode

Op maandag 25 december, dinsdag 26 december, 
maandag 1 januari en dinsdag 2 januari in de 
namiddag zijn alle gemeentelijke diensten, 
inclusief containerpark*, bibliotheek en 
kinderopvang** gesloten.

* Het inzamelpunt Ichtegem is gesloten tijdens de 
maanden december, januari en februari. Terug 
open op zaterdag 3 maart 2018.

** In de kerstvakantie zijn  de drie vestigingen van 
de BKO gesloten van 25 december 2017 tot en 
met 1 januari 2018. Ook 
het Sociaal Huis en het 
LDC De Ster zijn gesloten 
tijdens deze periode. 

 BKO wel open op 2 januari.

Geboeid door ruimtelijke ordening?

Word onze nieuwe
omgevingsambtenaar!

Om onze toenemende dienstverlening verder uit 
te bouwen, zijn we op zoek naar een gedreven, 
enthousiaste en dynamische omgevingsambtenaar
die graag initiatief neemt en mensen in beweging 
kan brengen. 

• Heb je een relevant masterdiploma of 
gelijkgesteld diploma dat toegang geeft tot het 
niveau A?

• Heb je de nodige professionele kennis inzake 
ruimtelijke ordening? 

• Wil je instaan voor de behandeling van de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen 
en omgevingsvergunningen, het uitvoeren 
van stedenbouwkundige handelingen, 
verkavelingsaanvragen,…

• Ben je bereid om verantwoordelijk te zijn voor 
de organisatie en voor de uitvoering en verdere 
uitbouw van het gemeentelijk beleid inzake 
ruimtelijke ordening?

• Heb je het in je om als expert te fungeren voor het 
verlenen van advies aan het bestuur en de burgers?

Ben je gebeten en wil je meer weten over 
deze leuke uitdaging? Een gedetailleerde 
taakomschrijving en functieprofiel vind je op  
www.ichtegem.be > vacatures.
Solliciteren kan door jouw sollicitatiebrief met cv, 
motivatie, uittreksel uit het strafregister (model 
1) en kopie van het gevraagde diploma tot en met 
woensdag 10 januari om 12 uur te sturen naar 
het College van Burgemeester en Schepenen, 
Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem of stuur je 
kandidatuur naar personeel@ichtegem.be.



Campagneweekend Damiaanactie: 
26, 27 en 28 januari 2018

De infectieziekte lepra slaat ook vandaag nog 
genadeloos toe. Jaarlijks worden er meer dan 220.000
nieuwe patiënten opgespoord. Lepra is een 
armoedeziekte; patiënten hebben dikwijls de middelen
niet om medische hulp te zoeken. Maar de kans op een 
behandeling mag voor hen geen droom
blijven. Wist je dat Damiaanactie met 50 euro een 
behandeling kan opstarten voor een patiënt?
Vijftig euro volstaat dus om een écht leven te redden.

Samen in actie!

Met de januaricampagne zet Damiaanactie haar strijd 
tegen lepra onverminderd verder. Kom samen met 
ons in actie! Koop of verkoop tijdens het weekend van 
26, 27 en 28 januari 2018 de gekende stiftjes bij de 
vrijwilligers. Voor een pakje van vier stiften betaal 
je 6 euro. Of steun Damiaanactie met een gift via 
het rekeningnummer BE05 0000 0000 7575. Met de 
ingezamelde fondsen zorgen we ervoor dat patiënten 
gratis toegang krijgen tot gezondheidszorg en opnieuw 
hun plek vinden in de maatschappij.
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Nieuwe toezichthouder  
sport- en culturele  
infrastructuren

Luc Vandecasteele is de nieuwe 
toezichthouder sport- en culturele 
infrastructuren van onze gemeente. Je zal 
Luc meestal zien in sporthal De Klokkenput. 
Heb je een vraag of opmerking? 
Aarzel niet om Luc aan te spreken! 



    t 059 34 11 24 - veiligheid@ichtegem.be  VEILIGHEID
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Feestvuurwerk verboden

Met de eindejaarsfeesten in het vooruitzicht wil het 
gemeentebestuur de inwoners wijzen op het algemeen 
politiereglement  afdeling 4 voetzoekers artikel 207 dat 
afsteken van vuurwerk verbiedt:  

”Het is te allen tijde verboden voetzoekers, 
ontploffingspatronen of -tuigen, vuurpijlen of andere 
vuurwerkpatronen te gebruiken.”

IJs- en sneeuwvrij maken  
van voetpaden
Het algemeen politiereglement (afdeling 10,  artikel 42 
en artikel 43: de bestrijding van ijzel - het reinigen van de 
openbare weg bij sneeuw of ijzel) vraagt om voetpaden 
sneeuwvrij te houden.

Sneeuw die je van het voetpad verwijdert, veeg je best samen 
aan de rand van het voetpad, zeker niet in de goot. Belangrijk 
is dat de voetgangers een vrije doorgang hebben en dat het 
dooiwater gemakkelijk kan wegvloeien.
Gooi de sneeuw nooit van het voetpad op de rijweg. Hierdoor 
kunnen gladde plekken ontstaan die vooral de fietsers in 
gevaar brengen. In gebouwen met meerdere appartementen 
zijn de bewoners van de gelijkvloerse verdieping 
verantwoordelijk, tenzij er een syndicus aangesteld is.

Hulp nodig bij het ruimen van de sneeuw op het stuk voetpad 
voor de deur? Bel de sneeuwtelefoon 0478 49 57 29!

Hinder bij 
manifestaties

Manifestaties, (wegen)werken 
en evenementen kunnen tot 
mogelijke verkeershinder 
leiden voor omwonenden. 
Daarom verwijzen we je 
graag door naar 
GEOPUNT 
VLAANDEREN.
Hier kun je 
makkelijk alle 
manifestaties, 
werken en evenementen in 
kaart brengen. 

 Surf naar www.geopunt.be 
> kies links in het keuzemenu 
‘hinder in kaart’ of 
www.ichtegem.be > bestuur 
en diensten > veiligheid. 

Geen internet? Kom langs 
aan het onthaal van het 
administratief centrum in 
Eernegem of bel naar 
059 34 11 24.
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Rookmelders te koop

Sinds 2013 zijn rookmelders verplicht in 
Vlaanderen voor huurwoningen, studentenkoten, 
nieuwbouwwoningen en gerenoveerde woningen. 
Vanaf 2020 worden rookmelders verplicht voor alle 
woningen in Vlaanderen. De Stichting Brandwonden 
biedt de inwoners van onze gemeente de kans om een 
degelijke rookmelder te kopen voor een scherpe prijs 
van 16 euro per stuk. 

Wie één of meerdere rookmelders wil aankopen, 
kan daarvoor terecht aan het onthaal van het 
gemeentehuis van Ichtegem en administratief 
centrum Eernegem vanaf januari 2018.

Wintertips: bescherm je waterleiding en watermeter

Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat je waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen 
onaangenaam, het kan u ook heel wat geld kosten. Om dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips.

• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met 
waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft. 

• Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal 
te verwarmen? Plaats dan een elektrisch 
verwarmingslint parallel met de leiding en de 
watermeter. Knutsel niet zelf iets in elkaar, maar 
doe beroep op een vakman. 

• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en 
leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als 
die zijn blootgesteld aan koude wind.

• Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan 
op veilig en sluit het water af. Vergeet niet vooraf 
alle leidingen leeg te laten lopen. Draai daarom 
alle kranen open nadat u de hoofdkraan heeft 
dichtgedraaid.

• Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar 
zijn, controleer je best regelmatig de stand van uw 
watermeter. Stel je plots een hoog verbruik vast? Ga 
dan op zoek naar de oorzaak. Je kan bv. ’s avonds 
voor het slapengaan de stand van je watermeter 
noteren. Indien je ’s nachts geen water verbruikt 
hebt en je stelt ’s morgens toch een gewijzigd 
verbruik vast, dan zit je waarschijnlijk met een lek.
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Onze erfgoedbrochures herdrukt

Een aantal erfgoedbrochures waren door het grote succes al na korte tijd uitgeput waardoor ze herdrukt 
dienen te worden.  De brochures over de geschiedenis en erfgoed op onze gemeente vliegen de deur uit.  Ze 
zorgen er zo voor dat een groot publiek kennis kan maken met het Ichtegemse erfgoed.  We besteden 
afwisselend aandacht aan het onroerende erfgoed (de monumenten), het roerende erfgoed (de objecten) en 
het immateriële erfgoed (sagen en legenden, feesten, …).  Zo liggen er ondertussen al acht edities te wachten 
op geïnteresseerden.  De brochures kunnen gratis worden verkregen vanaf eind januari op de gemeentelijke 
diensten. We geven hier nog even een overzicht van wat er ondertussen al de revue is gepasseerd.

Gratis vrijwilligersverzekering

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals 
Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Een onderdeel van het culturele provinciale beleid betrof de gratis verzekering 
voor vrijwilligers. Vanaf volgend jaar neemt de Vlaamse overheid de gratis vrijwilligersverzekering over.

Wat houdt de vrijwilligersverzekering in?
Organisaties die sporadisch vrijwilligers 
inschakelen bij activiteiten kunnen een beroep 
doen op de vrijwilligersverzekering. De verzekering 
is dus geen vervanging van de jaarverzekering 
van de leden en vrijwilligers bij de vzw’s en lokale 
afdelingen van een koepel, maar bedoeld om extra 

vrijwilligers te verzekeren. De polis dekt maximaal 
100 gratis vrijwilligersdagen.

Wat verandert er? Weinig!
Ga naar de website www.vlaanderen.be/nl/werk 
voor alle informatie.

 t 059 34 11 39 - cultuur@ichtegem.be   CULTUUR
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BIB  t 051 58 37 34 - bibliotheek@ichtegem.be 

De warme winter van de bib

Niets gezelliger dan in de wintermaanden in de 
zetel onder een dekentje of bij het haardvuur 
volledig te verdwijnen in een goed verhaal.

De bib selecteerde daarom een aantal 
hartverwarmende romans die de innerlijke 
temperatuur snel zullen doen stijgen. 

Je vindt de selectie “Warme winter van de bib” 
vanaf 15 december op onze thematafels.
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t 059 34 11 43 - sport@ichtegem.be   SPORT

Krokussportkamp 
van maandag 12 februari 
tot woensdag 14 februari 2018  
@ sporthal De Klokkenput Eernegem
van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur  
(middagpauze met toezicht)
• vanaf het 1e leerjaar t.e.m. het 2e middelbaar 
• programma: aikido, zelfverdediging, judo,  

basketbal, volleybal, tafeltennis, badminton, 
recreatiesporten, dans en gymnastiek 

• 40 euro

Algemene info

Opvang: De voor- en naopvang gebeurt door De 
Kornuit en De Kastaar. Dit is enkel voor de kinderen 
van de lagere school.

Vervoer: Er is vervoer voorzien tussen De Kastaar 
en De Klokkenput. De bus vertrekt ’s morgens om 
8.30 uur. De kinderen worden teruggebracht naar De 
Kastaar om 16.15 uur.

Inschrijven en betalen - vanaf 2 januari
• inschrijven kan enkel via de webshop: surf naar 

www.ichtegem.be > klik op 'webshop’
• het aantal plaatsen is beperkt
• betalen vóór 30 januari (krokussportkamp) en vóór 

1 maart (circuskamp)
• als je ingeschreven bent, krijg je automatisch een 

mail met de gegevens die je nodig hebt voor de 
betaling. Bij annulatie van de inschrijving wordt er 
enkel terugbetaald mits er een doktersattest kan 
worden voorgelegd.

Circuskamp paasvakantie 
van maandag 9 april tot vrijdag 13 april 2018 
@ sporthal De Klokkenput Eernegem
van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur 
(middagpauze met toezicht)
• vanaf het 1e leerjaar t.e.m. het 6e leerjaar 
• 60 euro

Lessenreeksen - van januari tot juni 2018
Activiteit Plaats Datum Dag Uur Voor wie? Prijs
kleuterturnen sporthal Eernegem 08/01 - 28/05 maandag 17 - 18u °2012-°2013-°2014 € 35
kleuterturnen turnzaal GBS De Bever 09/01 - 29/05 dinsdag 17 - 18u °2012-°2013-°2014 € 35
kleuterballet turnzaal GBS De Bever 11/01 - 31/05 donderdag 16.30 - 17.15u °2012-°2013 € 30
kleuterdans polyvalente zaal Eernegem 09/01 - 05/06 dinsdag 16.30 - 17.30u °2012-°2013 € 45
indoor-cycling sporthal Eernegem nu tot 30/04 maandag 14 - 15u senioren i.s.m. S-Sport € 5/les
   maandag 19 - 20u volwassenen € 5/les
   woensdag 20 - 21u volwassenen € 5/les
   donderdag 20 - 21u volwassenen € 5/les
   zondag 10 - 11u volwassenen € 5/les
start running (5 km) sportcentrum Eernegem 16/04 - 18/06 maandag 20 - 21u volwassenen € 20 (10 lessen)
keep on running (10 km) sportcentrum Eernegem 16/04 - 18/06 maandag 20 - 21u volwassenen € 20 (10 lessen)

Inschrijvingen - vanaf 2 januari
• Inschrijven indoor-cycling, via de dienst sport of bij de lesgever met een 10-beurtenkaart
• Inschrijven indoor-cycling voor senioren via S-Sport op het nummer 050 44 79 56
• Alle andere inschrijvingen vanaf 2 januari via de gemeentelijke webshop 
• Opgelet, plaatsen zijn beperkt!

Betalen
Als je ingeschreven bent, krijg 
je automatisch een mail met de 
gegevens die je nodig hebt voor 
de betaling. 
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JEUGD  t 059 34 11 42 - jeugd@ichtegem.be

De Caravanne
van woensdag 14 februari  
tot vrijdag 16 februari 2018

De Caravanne is er voor alle tieners geboren tussen 2003 
en 2007. De activiteit vindt plaats van 13.30 tot 17 uur. 
Drankjes zijn te verkrijgen voor de prijs van 0,80 euro.

• woensdag 12 februari: Lasershooting 
@ speelplein de Kouter Bekegem - gratis 

• donderdag 13 februari: Escape-room  
@ speelplein Vossebeekstraat Ichtegem - gratis 

• vrijdag 14 februari: Lasershooting 
@ speelplein Louis-Paul-Boonstraat Eernegem - gratis 

Kleuterkriebels
van maandag 12 februari
tot woensdag 14 februari 2018

Ervaren animatoren dompelen de kleuters 3 voormiddagen 
onder in hun eigen fantasiewereld. We knutselen, dansen, 
maken muziek en doen allerlei sportactiviteiten. We werken in 
kleine groepjes.

Waar? GBS De Bever, Engelstraat 52, Ichtegem
Uur? telkens van 8.30u tot 12u
Voor wie? 2de en 3de kleuterklas (geboortejaren 2012 en 2013)
Prijs? 15 euro

Voor- en naopvang gebeurt door de Kastaar en de Kornuit. Er wordt gratis busvervoer voorzien. Bij 
inschrijving kun je aangeven of je vervoer nodig hebt. Kindjes die om 12.15 uur niet werden opgehaald, 
gaan met de bus mee naar de Kastaar of de Kornuit.

Inschrijven kan vanaf 2 januari via de webshop. De plaatsen zijn beperkt!

Word animator!
Ben je 16 jaar of ouder?
Speel en ravot je graag met kinderen? 
Ben je actief en creatief? 
Werk je graag in team en ben je behulpzaam? 
Kan je kinderen boeien en troosten? 

JA?!
Kom naar onze infoavond op woensdag  
24 januari 2018 om 19 uur @ raadzaal 
administratief centrum
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Gemeentelijke opruimactie 
zwerfvuil: doe mee!

Iedereen ergert zich aan zwerfvuil op straat. Het ontsiert 
de buurt en brengt schade toe aan het milieu. Het kost de 
gemeente bovendien veel moeite om het afval op te ruimen 
dat op straat of langs de baan wordt achtergelaten.

Help ons op zaterdag 17 maart het zwerfvuil in 
Ichtegem op te ruimen. Het gemeentebestuur zorgt voor 
de logistieke steun – afvalzakken, hesje, handschoenen 
en prikker – en een lichte lunch achteraf. De verenigingen 
worden financieel ondersteund vanaf vijf deelnemers.

Afspraak op 17 maart 2018 om 9 uur aan de parking 
van het Stationsplein in Eernegem.

Heb je een hart voor het milieu? Zin voor initiatief?
Organiseer zélf een opruimactie. In samenwerking met 
de dienst milieu wordt het zwerfvuil opgehaald op de 
plaats van afspraak.

 dienst milieu 051 59 11 36 
of milieudienst@ichtegem.be

Wildlife Taxi Team zoekt 
dierentransporteurs

Wat doe je als je een gewonde egel vindt?  
Of een vogel met een gebroken vleugel?  
Dan ga je met het dier naar een Opvang-
centrum voor Vogels en Wilde Dieren 
(VOC) in Oostende en VOC Beernem. 
Samen met de andere opvangcentra 
in Vlaanderen vangen zij jaarlijks circa 
30.000 noodlijdende wilde dieren op. De 
dieren worden er behandeld en krijgen de 
juiste voeding en medicijnen. Na een korte 
revalidatie kan gemiddeld 60% met de 
grootste overlevingskansen in de natuur 
worden vrijgelaten. 

Jaarlijks krijgen de VOC’s heel wat 
meldingen uit de regio. Voor de 
opvangcentra is het echter niet altijd 
mogelijk om een dier bij je thuis op te 
halen. Maar wat als je zelf ook niet de 
mogelijkheid hebt om het dier naar een 
VOC over te brengen? 

Dan is er het Wildlife Taxi Team, kortweg 
WTT. Dit netwerk van vrijwilligers staat 
in voor het afhandelen van meldingen, 
het geven van advies en het overbrengen 
van noodlijdende wilde dieren naar het 
dichtstbijzijnde VOC. 

Heb jij een hart voor wilde dieren en woon 
je in de regio? Heb jij tijd om zo nu en dan 
een hulpbehoevend dier naar een VOC te 
brengen of telefonisch advies te geven 
over noodlijdende wilde dieren? Dan ben 
jij de geknipte persoon!

 info@vogelbescherming.be of  
www.vogelbeschermengel.be

Sluiting Intercommunaal 
containerpark Oostende

Vanaf 1 januari 2018 zullen inwoners van de gemeente 
Ichtegem niet meer terecht kunnen op het containerpark 
ter hoogte van de Klokhofstraat 2 te Oostende (de 
verbrandingsoven IVOO).
Dit is het gevolg van de éénzijdige beslissing van 
het Stadsbestuur Oostende om het Intercommunaal 
containerpark om te vormen tot een stedelijk 
containerpark.
Iedereen is vanaf 2 januari 2018 welkom op het 
gemeentelijk containerpark langs de Bruggestraat.

 t 051 59 11 36 - milieu@ichtegem.be   MILIEU
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WOENSDAG 3 JANUARI

kinderfilmclub
Gezinsbond Ichtegem 
De Ster - 14 tot 16u 
www.gezinsbondichtegem.be

ZONDAG 14 JANUARI

KERSTBOOMVERBRANDING 
met optreden van The Chevys
Unizo Eernegem – Bekegem

17u drankkraampjes open
17.45u optreden van The 
Chevys met muziek uit de 
50'ies en 60'ies: Rockabilly, 
Swing & Rock 'n' Roll 
18.45u aansteken van de 
kerstbomen 
19u The Chevys gevolgd door 
discobar tot 22u

Unizo zorgt opnieuw voor 
een ophaalronde van de 
kerstbomen op zaterdag 
13 januari. Inwoners uit 
Eernegem, Bekegem en 
Ichtegem kunnen hun 
adresgegevens voor de 
ophaling doormailen 
naar info@suprima.be uiterlijk 
tegen vrijdag 12 januari.
Je kan ook zelf je kerstboom 
naar het Kasseileggersplein 
brengen op zaterdag  
13 januari.

Kasseileggersplein
vanaf 17u – gratis inkom
Iedereen welkom!

MAANDAG 15 JANUARI

dansnamiddag Duo Danny & 
Marleen
Time Out Eernegem
14 tot 17u
€ 5 - 059 29 89 59

DONDERDAG 4 JANUARI

‘urologisch ouder worden met de 
glimlach’ door Hr. Delaere
NEOS Eernegem
Salons Ter Velde (Aartrijke) - 14u 
christina.lingier@telenet.be

ZONDAG 7 JANUARI

inwonersreceptie
Markt Ichtegem – 11u

Het gemeentebestuur nodigt op 
zondag 7 januari alle inwoners uit 
op de markt in Ichtegem om het 
glas te heffen op het nieuwe jaar. De nieuwjaarsreceptie start net 
zoals vorig jaar om 11 uur.

Iedereen is welkom om bij een winters drankje en hapje elkaar 
het beste toe te wensen voor 2018. Deze nieuwjaarsdrink is het 
uitgelezen moment om samen met familie, vrienden, buren en 
kennissen de goede voornemens voor het nieuwe jaar te delen.

2018
Het gemeentebestuur wenst u

het allerbeste voor het nieuwe jaar!

VRIJDAG 12 JANUARI

wedstrijd met thema 
‘minimalisme’
Fotoclub Bellebos 
’t Verschil - 20u - gratis 
059 43 36 89 - 059 26 61 89

ZATERDAG 13 JANUARI 

D-DAY: kijkdag met tal van gratis 
workshops
Dansclub Revival
Stationsstraat 225 - 14 tot 17u
gratis 
www.dansclubrevival.be

openlesdag 
Dansstudio Timeless
GBS De Bever - 10 tot 12u 
gratis 
www.dansstudiotimeless.be

ZONDAG 14 JANUARI

dans- en muzieknamiddag 
Freddy Accordi
Brouwershove - 14u
€ 5 (incl. 1 koffie)
059 29 07 96 - 0477 33 86 99
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fietstocht
Femma Ichtegem 
Ons Huis - 13.30u 
051 58 91 19 - 0485 75 94 35 

DONDERDAG 18 JANUARI

trogbeplanting met gastspreker 
Cathy Portier
Tuinhier Ichtegem 
De Ster - 19.30u 
leden gratis - niet-leden € 3 
www.tuinhier-ichtegem.be

ZATERDAG 20 JANUARI

startontbijt
Eernegemse Femmadammen 
Brouwershove - 8.30u 
051 58 34 82
annemiedulster@msn.com

DINSDAG 23 JANUARI

nieuwjaar met Andrei Lugovsky 
& band
NEOS Eernegem
vrijetijdscentrum Jabbeke 
christina.lingier@telenet.be 

dansnamiddag
LDC De Ster - 14 tot 17u
gratis – 051 57 59 09

WOENSDAG 24 JANUARI

crea
Femma Eernegem 
Brouwershove - 19.30u 
059 29 80 58 
mireilleboey@telenet.be

VRIJDAG 26 JANUARI

kaarting
KVLV Eernegem - Bekegem & 
Landelijke Gilden 
’t Kruispunt - 20u 
0485 70 49 28

ZATERDAG 27 JANUARI

nieuwjaarsfeest
VIVA - SVV Ichtegem 
Café St. Cecilia - 14u 
€ 3 - 051 58 15 84

3e eetfestijn t.v.v. wielrenner 
Kenny Constant
supportersclub Kenny Constant 
De Ster - 19u 
€ 16 - 0471 22 16 55

DINSDAG 30 JANUARI

jaaropener: tips & kennis van wijn 
aangevuld met een lichte maaltijd
KVLV Eernegem - Bekegem  
19.30u - leden € 15  
niet-leden € 18 - 0485 70 49 28

WOENSDAG 31 JANUARI

‘het ouder wordende hart’ door 
mevr. Vanvinckenroye
NEOS Eernegem
Salons Ter Velde (Aartrijke) - 14u 
christina.lingier@telenet.be

DONDERDAG 1 FEBRUARI

koken: bakken voor zoetebekken
Femma i.s.m. Dorpshuis De Ster
De Ster – 14u 
051 58 91 19 - 0485 75 94 35

ZATERDAG 3 FEBRUARI

cursus EHBO over snij- en 
schaafwonden, bloedneus, 
brandwonden, breuken, 
reanimatie,… (vanaf 16 jaar)
Rode Kruis Ichtegem
Bruggestraat 108 (Eernegem) 
9.30 tot 12.30u - gratis
vorming@ichtegem.rodekruis.be

Volg ons 
op Twitter
@8480_Ichtegem

VRIJDAG 9 FEBRUARI

wedstrijd met thema 
‘kikvorsperspectief'
Fotoclub Bellebos 
’t Verschil - 20u 
gratis - 059 43 36 89 - 059 26 61 89

ZATERDAG 10 FEBRUARI

feestmaaltijd
KVLV Eernegem - Bekegem  
Salons Ter Velde (Aartrijke) - 
19.30u 
0485 70 49 28

ZONDAG 11 FEBRUARI

dans- en muzieknamiddag 
Freddy Accordi ‘Carnaval-editie’
Brouwershove - 14u
€ 5 (incl. 1 koffie)
059 29 07 96 - 0477 33 86 99

MAANDAG 12 FEBRUARI

fietstocht
Femma Ichtegem
Ons Huis – 13.30u
051 58 91 19 – 0485 75 94 35

DINSDAG 13 FEBRUARI

kookles
KVLV Eernegem 
’t Kruispunt - 13.30u 
0485 70 49 28

WOENSDAG 14 FEBRUARI

spreekbeurt
OKRA Ichtegem
’t Schablier - 14u 
051 58 14 20

DONDERDAG 15 FEBRUARI

theedegustatie
Femma Eernegem 
Kings Coffee Cy (Oudenburg) 
17.30u 
059 29 08 76 - 0479 89 75 97 
martine.anseeuw5@gmail.com
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DONDERDAG 15 FEBRUARI

biologische ziekten en 
plaagbestrijding met 
gastspreker Mathias Vanduffel
Tuinhier Ichtegem 
De Ster - 19.30u 
leden gratis - niet-leden € 3 
www.tuinhier-ichtegem.be

VRIJDAG 16 FEBRUARI

lezing ‘gezondheid te koop’
VIVA - SVV Ichtegem 
Café St. Cecilia - 14u 
€ 3 - 051 58 15 84

ZATERDAG 17 FEBRUARI

De Komedie Compagnie:  
‘Oscar’
Topkomedie met een topcast: 
o.m. de eerste samenwerking 
tussen Dirk Van Vooren en Jan 
Van Dyke, en verder ook Wendy 
Van Wanten, Peter Bulckaen, 
Britt Van der Borght, Fleur 
Brusselmans, Karin Jacobs e.a.

De Klokkenput - 20u
059 34 11 46a 
annick_deprez@hotmail.com

ZONDAG 25 FEBRUARI

ontvangst nieuwe inwoners

Het is een traditie dat alle 
Ichtegemnaren die in 2017 in 
de gemeente kwamen wonen, 
uitgenodigd worden in het 
administratief centrum om kennis 
te maken met het bestuur, de 
werking van de verschillende 
diensten en de mandatarissen.
Alle nieuwe inwoners ontvangen 
een brief met de uitnodiging.

administratief centrum, 
Stationsstraat 1
059 34 11 20

MAANDAG 26 FEBRUARI

reisverhaal ‘Op safari doorheen 
Kenia’
OKRA Eernegem  
Brouwershove - 14u 
leden € 3 - niet-leden € 5 
059 29 03 26

koken op drukke weekdagen – 
koken voor elke dag
De Ster - 19.30u 
051 58 91 19 - 0485 75 94 35

DINSDAG 27 FEBRUARI

dansnamiddag
LDC De Ster - 14 tot 17u
gratis – 051 57 59 09

ZATERDAG 3 MAART

ribbenfestijn
t.v.v. Roemeense kinderen en 
Madalina haar familie 
Eernegem voor Roemenië
De Klokkenput - 19.30u
volw. € 18 - kind -12j. € 10 
vooraf inschrijven via  
0476 43 64 69

ZONDAG 18 FEBRUARI

valentijnsontbijt
Liberale Vrouwen Met Durf 
Suprima Taste Lounge - vanaf 9u 
vooraf inschrijven via 
liberalevrouwen.ichtegem@gmail.
com

MAANDAG 19 FEBRUARI

dansnamiddag Duo Danny & 
Marleen
Time Out Eernegem
14 tot 17u
€ 5 - 059 29 89 59

WOENSDAG 21 FEBRUARI

crea
Femma Eernegem 
Brouwershove - 19.30u 
059 29 80 58
mireilleboey@telenet.be

keuzekaarting t.v.v. de 
kaartersclub
De Somme - 18u 
inleg € 1,50 
dewanckele.w@telenet.be 

VRIJDAG 23 FEBRUARI

lezing Els De Schepper  
achter de schermen van een 
sterke vrouw
Femma Eernegem i.s.m. KVLV, 
Markant en de Bib 
De Klokkenput - 20u 
VVK € 20 - ADD € 23 
059 29 08 76 - 0479 89 75 97 - 
martine.anseeuw5@gmail.com
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JUBILEA

 

UIT HET NIEUWS

70 jaar getrouwd op 6 september 2017: 
Gentiel Deceuninck en Gabrielle Dejonghe 
uit Ichtegem

50 jaar getrouwd op 11 september 2017: 
Karel Acke en Lea Jonckheere 
uit Eernegem

60 jaar getrouwd op 5 oktober 2017: 
Charles Logghe en Jeanne Colaert

uit Ichtegem

60 jaar getrouwd op 7 september 2017: 
Roger Blomme en Jeanne Lycke 

uit Ichtegem
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Lancering sensibiliseringscampagne fietsdiefstal

Op vrijdag 8 december 2017 werd in het administratief centrum een persmoment georganiseerd 
waarbij de gemeente, i.s.m. politiezone Kouter, wijkpolitie Ichtegem, een nieuwe, unieke 
sensibiliseringscampagne rond fietsdiefstallen heeft gelanceerd.

De politie-inspecteurs gaan op verschillende 
tijdstippen in de volledige politiezone Kouter op 
fietspatrouille. De fietsen die gecontroleerd 
worden, krijgen een speciaal ontworpen fietskaart. 
Hierop kan de politie aanvinken of de fiets op 
slot is, voorzien is van een label en of de fiets in 
orde is. Naast de speciale fietskaarten, heeft de 
sensibiliseringsactie ook een unieke eyecatcher: 
‘de gesloten fiets’. Deze fluogele fiets wordt ingezet 
om de actie te ondersteunen en zal op verschillende 
plaatsen in de gemeente staan om mensen er attent 
op te maken dat ze hun fiets moeten sluiten én om 
dieven op een afstand te houden. 

 

50 jaar getrouwd op 3 november 2017: 
Ferdinand Roose en Nadine Segaert

uit Ichtegem

60 jaar getrouwd op 16 oktober 2017: 
Roger Damme en Elisabeth Maene
uit Bekegem

JUBILEA (VERVOLG)



 

t 059 34 22 70 - loket@woonpuntinfo.be   WONEN

S-peil vervangt het K-peil voor nieuwe woongebouwen 
vanaf 1 januari 2018

Zoals opgelegd door de Europese richtlijn, evolueert de Vlaamse nieuwbouw stapsgewijs naar bijna-
energieneutrale gebouwen. Om de energievraag te verminderen, is een goed geïsoleerde en luchtdichte 
gebouwschil cruciaal.  

De Vlaamse overheid zal voor nieuwe woongebouwen het huidige verplichte maximale K-peil en de 
maximaal toegelaten netto-energiebehoefte voor verwarming daarom vervangen door een peil voor 
de energie-efficiëntie van de gebouwschil. Dit S-peil of ‘schilpeil’ is bedoeld als een allesomvattende 
parameter die alle kwaliteiten van de gebouwschil gelijkwaardig evalueert. 

Deze gebouwschilindicator wordt voor nieuwe woongebouwen ingevoerd 
vanaf 1 januari 2018. De S-peileis start met S31 voor bouwaanvragen vanaf 
1 januari 2018. Voor bouwaanvragen vanaf 2021 wordt de S-peileis S28.

  www.energiesparen.be/nieuws/s-peil 
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Infosessies groepsaankoop groene energie

Van 1 december 2017 tot 7 februari 2018 loopt voor 
de 7de maal een groepsaankoop groene elektriciteit 
en/of gas van provincie West-Vlaanderen. 
   
Heb je vragen over deze groepsaankoop? Heb je nog 
nooit deelgenomen aan de groepsaankoop en wil je 
meer uitleg over hoe alles precies verloopt? Wil je 
weten waar je je voordeel kan halen? Kom dan naar 
de infosessies in Dorpshuis De Ster.
  
Er worden vier infosessies georganiseerd van 
ongeveer een half uur.  De loketmedewerkers 
van Woonpunt zorgen voor een duidelijke uitleg 
en geven antwoord op jouw vragen.  Deelname 
aan de infosessie is gratis.  Wie interesse heeft 
kan ook meteen vrijblijvend inschrijven voor de 
groepsaankoop.  Hiervoor breng je best je laatste 
eindafrekening elektriciteit en/of gas mee. 

Praktisch
• Donderdag 11 januari om 14.30u, 15u, 19.30u en 

20.30u 
• Dorpshuis de Ster (Engelstraat 54 – Ichtegem)
• Graag inschrijven via 051 57 59 09 of 

dorpshuisdester@ichtegem.be



  

SOCIAAL   t 051 59 12 02 - sociaalhuis@ichtegem.be
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“Een ontmoetingsplaats waar oude 
bekenden elkaar terug tegenkomen
en waar nieuwe vriendschappen 
kunnen ontstaan.”

ONTSPANNING

LEREN SCHAKEN 
dinsdag van 13.30u tot 16u 
Onze enthousiaste vrijwilliger leert je de kneepjes van het spel!
Deelname is gratis, maar graag vooraf een afspraak maken.

BAKNAMIDDAG i.s.m. Femma 
op donderdag 1 februari om 13.30u
Inschrijven tegen uiterlijk 24 januari. 
€ 5 (excl. materiaal)

ONTMOETINGSNAMIDDAG met dansgelegenheid 
donderdag 8 februari om 14u
met optreden van DANNY & MARLEEN 
Inkom gratis.

CREATIEF

BLOEMSCHIKKEN
donderdag 8 februari om 14u
€ 5 (excl. materiaal) - max. 12 deelnemers
Inschrijven kan tot en met 1 februari.

VORMING / INFONAMIDDAG

WORKSHOP IPHONE & IPAD 
dinsdag 16, 23 en 30 januari telkens van 13.30u tot 16.30u
Contacten, email en agenda beheren – Safari en Ibooks - camera en foto’s 
Vooraf inschrijven – max. 10 deelnemers!
€ 18,50/3 lessen

AED EN REANIMATIE i.s.m. Rode Kruis
maandag 15 januari  van 19u tot 22u
Vooraf inschrijven – max. 12 deelnemers! 
€ 5

 Voor inschrijvingen en/of informatie kun je elke werkdag van 9 tot 17u terecht bij Evelien of Pieter in 
Dorpshuis De Ster, Engelstraat 54, 8480 Ichtegem, 051 57 59 09 of dorpshuisdester@ichtegem.be

Het maandmenu van het dorpsrestaurant is te raadplegen op: 
www.ichtegem.be/ sociaalhuis/dorpshuisdester
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Vervoer gewenst?   

Wil je graag naar een activiteit van het lokaal dienstencentrum 
komen,  maar heb je geen vervoer? Geef ons gerust een seintje 
en wij kijken wat wij voor jou kunnen doen!  

Save the date: zondag 25 maart 2018
Toneel voor het goede doel i.s.m. de dienst cultuur

Toneelgroep Speranza uit 
Lichtervelde brengt het stuk Tanya. 
De opbrengst wordt geschonken 
aan De Katrol  (studie- en 
huiswerkbegeleiding in kwetsbare 
gezinnen) voor de aankoop van 
educatief materiaal.
Afspraak om 15 uur in De Klokkenput 
(Eernegem) – kaarten kosten 8 euro. 

Vacature poetsdienst

Het OCMW van Ichtegem is dringend op zoek naar 
een schoonma(a)k(st)er-aan-huis voor een tijdelijke 
job (vervangingscontract). Het betreft een halftijdse 
contractuele functie van bepaalde duur met 
onmiddellijke ingang (met reële kans op verlenging). 
Kandidaten dienen in het bezit te zijn van een rijbewijs B.
 

 Voor alle bijkomende informatie kan je contact 
opnemen met afdelingshoofd sociaal huis en 
samenleven, Kristien Rosseel: 051 57 59 16 of kristien.rosseel@ichtegem.be
Solliciteren kan via mail: personeel@ichtegem.be
 
Raadpleeg de website, www.ichtegem.be/ocmw, voor de gedetailleerde functiebeschrijving.
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INFO

Administratieve diensten
maandag 08.30 - 12.00
dinsdag 08.30 - 12.00     16.00 - 19.00
woensdag 08.30 - 12.00
donderdag 08.30 - 12.00
vrijdag 08.30 - 12.00     13.30 - 16.00
 
administratief centrum Eernegem
Stationsstraat 1, 059 34 11 20
info@ichtegem.be
[secretariaat, dienst burgerzaken, dienst sport, 
dienst jeugd, dienst cultuur, erfgoed & toeris-
me, dienst archief, dienst communicatie & ict, 
woonpunt en woondienst JOGI]

gemeentehuis Ichtegem
Dr. Bruwierplein 1, 059 34 11 20
info@ichtegem.be
[dienst bevolking, technische dienst, 
dienst ruimtelijke ordening, dienst milieu]

Huis Dekeyser
Koekelarestraat 2, Ichtegem, 059 34 11 20
(dienst financiën)

LDC Dorpshuis De Ster
Info en reservering maaltijden 
051 57 59 09 of 
open elke werkdag van 9.00 tot 17.00u 
dorpshuisdester@ichtegem.be

Containerpark
 Eernegem Ichtegem
maandag - -
dinsdag 12.00 - 17.00 -
woensdag 09.30 - 17.00 14.00 - 16.00
donderdag 12.00 - 17.00 -
vrijdag 12.00 - 17.00 -
zaterdag 09.30 - 16.00 10.00 - 12.00

Openbare bibliotheek

Hoofdbibliotheek 
Engelstraat 66 - Ichtegem
051 58 37 34
bibliotheek@ichtegem.be
maandag 09.30 - 12.00 
dinsdag 16.00 - 19.00
woensdag 14.00 - 17.30
donderdag 15.30 - 18.00
vrijdag 15.30 - 18.00
zaterdag 09.30 - 12.00

Filiaal Eernegem 
Stationsstraat 1 - Eernegem
059 29 82 81
bibliotheek@ichtegem.be
maandag 15.30 - 18.00
dinsdag 16.00 - 19.00 
woensdag 14.00 - 17.30
donderdag 15.30 - 18.00
vrijdag 09.30 - 12.00
zaterdag 13.00 - 15.30

OCMW
OCMW Hoofdzetel 
Koekelarestraat 2, Ichtegem, 051 58 18 91
info@ocmw.ichtegem.be
Buitenschoolse Kinderopvang:
Verantwoordelijke IBO
stijn.spriet@ocmw.ichtegem.be
De Kapoen, Bevrijdingsweg 6,
 Bekegem, 050 27 01 75
De Kornuit, Bruggestraat, 
 Eernegem, 059 29 93 88
De Kastaar, Markt 4, 
 Ichtegem, 051 58 31 11
Klusjesdienst en sneeuwtelefoon
                0478 49 57 29
Raadpleging Kind & Gezin    078 15 01 00

Sociaal  Huis
Ichtegem, Koekelarestr. 2, 051 59 12 02
Eernegem, Stationsstraat 1, 051 59 12 02
Eernegem:
maandag 08.30 - 12.00
woensdag 08.30 - 12.00
vrijdag 08.30 - 12.00  13.30 - 16.00
Ichtegem:
dinsdag 08.30 - 12.00 16.00 - 19.00
donderdag 08.30 - 12.00

Nuttige nummers
wijkpolitie ichtegem 059 34 05 60
dokter van wacht 051 58 28 82
apotheker van wacht 0903 99 000 
tandarts van wacht 090 33 99 69
Eandis (elektriciteit en gas) 078 35 35 34
storingen 078 35 35 00
gasreuk 0800 65 0 65
Riolen (Infrax) 078 35 34 33
straatlampen 0800 63 5 35
watervoorziening VMW 059 29 99 83
PWA Dienstencheques 051 58 92 50

Verhuur
Gemeentelijke uitleendienst 
uitleendienst@ichtegem.be

Bekegem, lokaal De Kouter 
Isabelle Bussche, 0473 48 30 57

De Ster en De Klokkenput 
uitleendienst@ichtegem.be

burgemeester KARL BONNY (CD&V)
Bruggestraat 5, 8480 Ichtegem, t 059 29 91 92
karl.bonny@ichtegem.be
• zitdagen: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 
in Eernegem van 11.30 uur tot 12 uur
donderdag in Ichtegem van 11.30 uur tot 12 uur
 

eerste schepen JAN BEKAERT (W.I.T.)
Engelstraat 21, 8480 Ichtegem, t 051 58 81 71
jan.bekaert@ichtegem.be
• zitdagen: op afspraak
 

 
tweede schepen KOEN PATTYN (CD&V)
Tulpenlaan 11, 8480 Ichtegem, t 059 29 86 20
koen.pattyn@ichtegem.be
• zitdagen: op afspraak

 

derde schepen CELESTA MUYLLE (W.I.T.)
Diksmuidebaan 169, 8480 Ichtegem, t 051 58 12 33
celesta.muylle@ichtegem.be
• zitdagen: op afspraak

vierde schepen DIRK LALEMAN (CD&V)
Permekelaan 13, 8480 Ichtegem, t 051 58 14 80
dirk.laleman@ichtegem.be 
• zitdagen: op afspraak

 

vijfde schepen RIK DEWANCKELE (CD&V)
Moerbeekstraat 12, 8480 Ichtegem, t 059 29 92 54
gsm 0477 60 67 68
rik.dewanckele@ichtegem.be
• zitdagen: op afspraak

zesde schepen en voorzitter OCMW
WILLY HOSTEN (W.I.T.)
Sportlaan 24, 8480 Ichtegem, t 051 59 12 00
gsm 0477 77 20 76
willy.hosten@ocmw.ichtegem.be
• zitdagen: op dinsdag en donderdag van 10 tot 11 
uur in Huis Dekeyser of op afspraak

Contactgegevens
schepencollege



ARVAN-TUINEN F14-142Aanleg plantentuin - Terrassen en afsluitingen
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ARVAN-TUINEN

F14
-142

Aanleg plantentuin - Terrassen en afsluitingen

Arne Vanryckeghem
Doornhoekstraat 57

8480 Bekegem
0485 35 02 96

Aanleg van terras, oprit, siergravel  • Draad- en houtafsluitingen
Tuinhuis, carport • Plantentuin, gazon en grondwerken



A R G E N T A  I C H T E G E M - E E R N E G E M - B E K E G E M
Aartrijkestraat 2, 8480 Eernegem  
059 29 84 94 
steve.decouck.3401@argenta.be
BE 0506.825.295  | FSMA 114238cAcB
Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

Wij wensen u een 
deugddoend 2018!

MARIE JO
PRIMA DONNA
SAPPH
WOODY  
BJÖRN BORG
...

Markt 3, Eernegem
T 059 80 79 00
biancassecret.lingerie@gmail.com 
open 9.30-12 & 13.30-18.30 (zaterdag tot 18 u.)
dinsdag & zondag gesloten

NIEUW

CONCEPT WINKEL

LINGERIE &
BETAALBARE KLEDIJ
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O F F S E T  &  D I G I T A L

Oostkaai 29 - IEPER - 057 20 07 49
cuveliergraphics@skynet.be

www.cuveliergraphics.be
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Eindejaarstip: cadeaubon

Demodag:  zaterdag 16 november 2013
vanaf 13.30u tot 16.00u

Permanente
Make-up

PERMANENTE MAKE-UP
Nooit meer wakker worden met een kaal 
gezicht. Het plaatsen van een eyeliner, 

kayal, lip-contour en wenkbrauwen.

Alle behandelingen worden door 
ons eigen team uitgevoerd.

Eindejaarstip: cadeaubon

Demodag:  zaterdag 16 november 2013
vanaf 13.30u tot 16.00u

Onze beste 
wensen

voor 2018!


