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Beste inwoners, 

De laatste jaren gebruikt men graag Engelse woorden om iets nieuws te benoemen. 
Nu is dit ook zo met ‘BE-Alert’, hoewel men dit zou kunnen vertalen als wees alert, 
wees waakzaam.
BE-Alert is een alarmeringssysteem dat u verwittigt bij een noodsituatie. Dankzij dit 
systeem kan de Burgemeester, Gouverneur of Minister van Binnenlandse Zaken een 
bericht uitsturen naar iedereen op wie de noodsituatie een impact heeft.
Momenteel moeten wij dit doen via de sociale media, doch niet iedereen is hierop actief.
Dit nieuwe systeem kan van belang zijn naar op te volgen informatie over bijvoorbeeld het sluiten van ramen en 
deuren, de woning niet te verlaten, of de woning juist wel te verlaten. De info kan per straat, per wijk of over de 
volledige gemeente worden verspreid.
Om deze info te ontvangen is het wel noodzakelijk dat u geregistreerd bent. U kan dit doen op www.be-alert.be. 
Voor wie dit niet lukt, kan de hulp ingeroepen worden van onze dienst veiligheid.
U kan verwittigd worden via email of sms, maar ook wie geen computer of gsm heeft, kan via de vaste telefoon 
verwittigd worden. Verdere informatie over BE-Alert vindt u in deze uitgave van de BEIBLIJVER.

DUS ZEKER DOEN IN HET BELANG VAN UW EIGEN VEILIGHEID.

Maar wees ook alert voor ons op stapel staande 
vakantieprogramma gedurende de maanden juli en augustus.

Er is opnieuw heel wat te beleven met de start van het 
zomerseizoen op 25 juni met de Kopjesdagen.
Naast het traditioneel programma van schapen-en 
geitenmarkt, rommelmarkt, modeshow en tuning cars, is er 
ook het optreden van plaatselijk talent met dit jaar de nieuwe 
ontdekking van onze operazanger TIMOTHY. Hij werd bekend 
via Belgium’s got talent. De Kopjesdagen vormt zijn eerste 
publiek optreden voor eigen volk. Uiteraard mag ook WILLY 
SOMMERS niet ontbreken op dit evenement!

Daarna volgt in razend tempo ieder weekend wel een mooie 
activiteit zodat wij ons in de vakantie niet hoeven te vervelen 
(tentoonstellingen, kermis, avondmarkten enz.) 

BE ALERT voor onze mooie vakantieagenda en geniet van de 
twee zomer- en vakantiemaanden.

Met genegen groeten,

Uw burgemeester
KARL BONNY
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GEMEENTE   t 059 34 11 20 - info@ichtegem.be

Word jij onze nieuwe collega?

Om onze toenemende dienstverlening verder uit te bouwen, 
zijn we op zoek naar een gedreven, enthousiaste en 
dynamische nieuwe medewerker die graag initiatief neemt en 
mensen in beweging kan brengen. Wij werven aan (m/v):

Afdelingshoofd wonen en omgeving

Statutair - (A1a – A3a) - voltijdse statutaire job -  onbepaalde 
duur - onmiddellijke indiensttreding - salarisschaal A1a–A3a 
(min. bruto € 2987,25 – max € 5256,75 + tal van extralegale 
voordelen zoals maaltijdcheques € 7,50, hospitalisatie- 
verzekering, fietsvergoeding) – wervingsreserve van 3 jaar.

Je staat in voor: 
• Leiding, coördinatie en opvolging van de afdeling wonen en 

omgeving
• Het aansturen van het gemeentelijk beleid inzake beheer van 

het openbaar domein en de openbare infrastructuur
• Het opnemen van de (eind)verantwoordelijkheid bij 

belangrijke en grote gemeentelijke infrastructuur- of 
omgevingsprojecten

Ben je gebeten en wil je meer weten over deze leuke 
uitdaging?
Alle inlichtingen i.v.m. de diploma- en toelatingsvoorwaarden, 
het functieprofiel en de selectieprocedure kan je terugvinden op www.ichtegem.be

Ontwerp RUP 
‘Brugse Heirbaan’

Het ontwerp gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
‘Brugse Heirbaan’ werd voorlopig 
vastgesteld door de gemeenteraad 
in de zitting van 1 juni 2017.
Iedereen kan tijdens de periode 
van het openbaar onderzoek 
opmerkingen, bezwaren of 
adviezen indienen. De plannen 
kunnen ingekeken worden in het 
gemeentehuis (Dr. Bruwierplein 1, 
Ichtegem) bij de dienst Ruimtelijke 
Ordening of op www.ichtegem.be.
Adviezen, bezwaren of opmerkingen 
bij dit plan dienen uiterlijk de laatste 
dag van het openbaar onderzoek 
schriftelijk (aangetekend of afgifte 
tegen ontvangstbewijs) overgemaakt 
te worden aan de Gemeentelijke 
Commissie voor Ruimtelijke 
Ordening (GECORO) Ichtegem,
p/a Dokter Bruwierplein 1,
8480 Ichtegem.

Het openbaar onderzoek loopt van 
1 augustus 2017 tot en met 
29 september 2017.

Sluitingsdagen tijdens de vakantie

Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus zullen alle gemeentelijke diensten 
gesloten zijn op de volgende dagen:
•  dinsdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
•  vrijdag 21 juli (nationale feestdag)
•  dinsdag 15 augustus



5

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

Werken N33 ter hoogte van Halve Barreel

Onder voorbehoud van wijzigingen worden er vanaf  maandag 7 augustus werken uitgevoerd door het 
Agentschap Wegen en Verkeer West – Vlaanderen  langs de N33 thv kruispunt Halve Barreel. 
De afwikkeling van het verkeer zal  beurtelings gebeuren met behulp van driekleurige lichten.
De N306 (Stationsstraat) en Leugenboomstraat worden afgesloten.
Voorziene werkperiode: 20 werkdagen. 

  Meer info (indien wijziging datum, …) via: www.ichtegem.be > nieuws > werken

BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente, willen 
we jou graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, een nieuw 
systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

BE-Alert
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de 
overheid jou verwittigt en de nodige instructies 
geeft bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert, kan 
een burgemeester, gouverneur of de Minister van 
Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen 
op wie de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle 
betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen 
bv. ramen en deuren sluiten bij een brand. Officiële, 
correcte informatie, direct van de bron.
BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om jou te 
waarschuwen. Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via 
een sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn 
of een e-mail. BE-Alert heeft voldoende capaciteit om 
een groot aantal inwoners, via verschillende kanalen 
tegelijkertijd op de hoogte te stellen.  

Laat je waarschuwen, waar je ook bent
Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren 
ontvangen. Een burgemeester, gouverneur of de 
Minister van Binnenlandse Zaken kan een alarm 
verzenden op basis van een adressenlijst. Daarom 
is het heel belangrijk dat je je inschrijft op Be-Alert. 
Je kan verschillende adressen en verschillende 
telefoonnummers registreren. Je woont in Ichtegem 
en werkt in Brussel, Antwerpen, …? Registreer beide 
adressen en je blijft steeds op de hoogte. 
Bij een grote noodsituatie, kan er ook een bericht 
worden uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die 
fysiek aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Dit 
systeem is uniek in België. Zo kan je dus ook verwittigd 
worden als je een dagje aan zee, in de Ardennen, … 
bent, of een uitstap maakt naar de zoo, de cinema, …. 

Registreer je
Je kan je heel gemakkelijk 
registreren op 
www.be-alert.be. Vul het 
inschrijvingsformulier zo 
volledig mogelijk in. 
Heb je geen computer thuis? 
Geen probleem. Kom naar 
het administratief centrum in 
Eernegem, het gemeentehuis in Ichtegem of het onthaal 
van het OCMW. Wij doen de inschrijving dan voor jou.

Schrijf je vandaag nog in, het is volledig gratis! 



VEILIGHEID    t 059 34 11 24 - veiligheid@ichtegem.be
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Hinder bij manifestaties

Hierbij vind je een opsomming van de evenementen in juli en augustus waarbij er mogelijke verkeershinder 
zal zijn voor de omwonenden. De organisatoren proberen in overleg met het gemeentebestuur deze hinder 
altijd tot een minimum te beperken.

Activiteiten JULI
• Zaterdag 1 juli = Eernegem: Wijkfeest Kapelleweg
• Zondag 2 juli = Oldtimer tractortreffen  

De Reigervrienden
• Zaterdag 8 juli = wijkfeest Macharius 

Bruwiervrienden
• Vrijdag 14 juli = avondmarkt Ichtegem
• 14 tot 17 juli = kermis Ichtegem
• 14 en 15 juli = Evenement ‘ fuif Floland ‘ op 

grondgebied Zedelgem (Eernegemsestraat) 
• Zondag 16 juli = kermisrommelmarkt Ichtegem en 

zotte kermiskoers
• Vrijdag 21 juli = loopwedstrijd Bekegem 

molenlopers 
• Vrijdag 28 juli = avondmarkt Bekegem 
• Zondag 30 juli = Folkloristisch treffen van 

‘verklede’ schapen met herders 

Activiteiten AUGUSTUS
• Zaterdag 5 augustus = Moerasklaverfeest 
• Zaterdag 12 augustus = ‘Ceciliafeeste’ Ichtegem en 

wielerwedstrijden Bekegem – parochianenkoersen 

• Zondag 13 augustus = rommelmarkt Eernegem: 
Aartrijkestraat – processiestraat en Kapelleweg 
en wielerwedstrijd Bekegem Elite zonder contract 
en beloften

• Dinsdag 15 augustus = Paardenzegening Eernegem 
• 18 en 19 augustus = KlJ fuif ‘ Keuneleute‘ Eernegem 
• Donderdag 24 augustus = Wielerwedstrijd 

Edewalle – Kortemark (Ruidenbergstraat en 
Vinkensveldstraat)

• 25 en 26 augustus = Plectrumfestival Ichtegem

  Alle info betreffende parcours, uurregeling, 
wegomleggingen te volgen via de website:
www.ichtegem.be > bestuur en diensten > veiligheid

Opleiding gemachtigd opzichter

Wat?
Als gemachtigd opzichter help je om de 
verkeersveiligheid in de omgeving van de school 
of instelling te verhogen. Dit in het bijzonder voor 
voetgangers, op oversteekplaatsen of gewoon langs 
de weg. Onder leiding van de politiezone Kouter leer 
je de kneepjes van het vak en op het einde van de 
opleiding krijg je een attest mee naar huis. Theorie 
en praktijk wisselen elkaar voortdurend af. De kosten 
voor het volgen van deze opleiding vallen ten laste van 
de politiezone en bij het uitvoeren van de functie als 
gemachtigd opzichter staat de gemeente in voor de 
verzekering.

Voor wie?
Alle leerkrachten, begeleiders, animatoren, 
geëngageerde ouders en geïnteresseerden in veilig 
verkeer.

Waar? 
Raadzaal administratief centrum, 
Stationsstraat 1, 8480 Eernegem

Wanneer?
Deelnemers hebben keuze uit volgende sessies:
• Woensdag 30/08/2017 

Sessie 1: 8.30u tot 12.00u 
Sessie 2: 13.00u tot 16.30u

• Woensdag 20/09/2017 
Sessie 3: 8.30u tot 12.00u 
Sessie 4: 13.00u tot 16.30u

Hoe? 
Inschrijven kan je door een e-mail te sturen naar 
bjorn.naeyaert@pzkouter.be met vermelding van 
je naam, geboortedatum en sessie. Inschrijvingen 
dienen binnen te zijn voor 20 augustus 2017. Tot dan! 
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Ga je op reis? 
De politie zorgt voor je woning!

Vertrek zorgeloos op vakantie dit jaar, want tijdens jouw 
afwezigheid houdt de politie graag een oogje in het zeil. 
Op jouw verzoek zal de politie je woning op regelmatige 
tijdstippen controleren. Op die manier geef je inbrekers 
geen kans en kun je zonder zorgen genieten van je 
welverdiende vakantie.

Hoe?
Eenvoudig! Breng de politie op de hoogte van je 
afwezigheid door een e-mail te sturen naar 
politie.ichtegem@pzkouter.be of door te surfen naar 
www.lokalepolitie.be/5452/afwezigheidstoezicht.html

Enkele tips om inbrekers te vermijden:
• Sluit ramen en deuren steeds af met een sleutel. 

Neem de sleutel er ook steeds af. 
• Laat waardevolle voorwerpen, zoals een gsm, laptop 

of gps niet zomaar rondslingeren. Berg ze op in 
plaats van ze in het zicht te laten liggen. 

• Geef steeds de indruk dat er iemand aanwezig is: laat 
de verlichting op willekeurige tijdstippen aangaan, 
laat je brievenbus leegmaken in geval van lange 
afwezigheid en vraag aan de buren om de rolluiken 
op en neer te laten. 

• Hou een inventaris bij met een beschrijving van 
kostbare voorwerpen en eventuele serienummers. Je 
kunt ook foto’s nemen van juwelen of kunstwerken. 
Zo kunnen ze makkelijk teruggegeven worden bij 
diefstal.

• Berg het materieel dat de inbreker zou kunnen 
gebruiken goed op, bv ladder, tuinmaterieel en 
-meubelen. 

Wil je uitgebreid advies? 
Aarzel niet en raadpleeg de diefstalpreventieadviseur 
van de lokale politie.

Nieuwe telefoonnummers 
brandweer ZONE 1

Sinds kort zijn er nieuwe telefoonnummers 
in gebruik bij hulpverleningszone 1. De oude 
nummers bestaan nog, maar binnenkort volgt 
de volledige overschakeling.

Indien je de lokale brandweerposten wil 
bereiken, kun je terecht op het nummer  
050 68 18 80, waarna volgend keuzemenu volgt:
1. Vragen in verband met brandpreventie
2. Administratieve vragen
3. Andere 

Dit nummer is bereikbaar van 8.00 tot 12.00 
uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

Voor niet-dringende opdrachten, zoals 
bijvoorbeeld een wespennest, geldt het 
telefoonnummer 050 68 18 82. Hierbij kom je 
terecht in de zonale dispatch die alle vragen 
zal registeren en de nodige maatregelen zal 
nemen. Op dit nummer kun je terecht van 
8.00 tot 20.00 uur.

Bel steeds de 112 voor dringende 
interventies zoals brand, verkeersongeval,… 

    t 059 34 11 24 - veiligheid@ichtegem.be    VEILIGHEID
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ZOMER IN ICHTEGEM
Kunsttuinenparcours
telkens op zaterdag, 
zondag en maandag van 
14 tot 18.30 uur

Juli: 
Open Atelier en 
Beeldentuin Duriez
gastkunstenaar Distel

Augustus:
Atelier Dirk Santens
gastkunstenaar 
Dirk Focke

Huis Mahieu: Boudewijn 
en Ruben Serruys, 
Arlette Vereecke, 
Freddy Delancker, 
Karine Opsomer

Tuin Mahieu: 
Jan Desmarets

Administratief centrum: 
Filip Bisschop fecit
overzicht kunstwerken in 
opdracht – Hommage à la 
femme – Je est un autre

Atelier Lieven 
Debrabandere 
gastkunstenaar
Jan Verschueren

Atelier Mia Moreaux
met 7 gastkunstenaars

Atelier Katy De Bock 
klassiek concert 
‘Houthandel’ op 
zo. 27 aug. om 11 uur

Atelier Johnny 
Werkbrouck
gastkunstenaars 
Christien Dutoit, 
Rogette Jonckiere

Kerk Bekegem: id est 
met Johan Lingier

Centrum Bekegem: 
Kunstenfestival Plan B
www.kunstenfestival-
planb.be

  Meer info en locaties: vraag de gratis brochure Zomer in Ichtegem, verkrijgbaar in het administratief 
centrum Eernegem, het gemeentehuis Ichtegem, de toeristische infopunten en op de website www.ichtegem.be

CULTUUR  t 059 34 11 39 - cultuur@ichtegem.be



 t 059 34 11 43 - sport@ichtegem.be   SPORT
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MIVOS-TRIATLON 

20
17

Kostprijs: € 20 per familie en € 15 (individueel) € 30 (in team)

INSCHRIJVEN
vanaf 1 augustus 2017 via www.diksmuide.be/sport

MEER INFO
www.diksmuide.be/sport | 051 79 33 00 | sportdienst@diksmuide.be |       ‘Sportdienst Diksmuide’

DIKSMUIDE
zondag 24 september

ROESELARE

Triatleten met een licentie kunnen niet deelnemen aan de 1/8e triatlon. Deelnemen in familieverband kan wel. 

TRIATLON 
voor families
zwembad Diksmuide
vanaf 12.30 uur
300 m zwemmen-14 km fietsen-2,5 km lopen
team van 3 personen 
(minimaal 1 kind en 1 volwassene)

1/8e TRIATLON 
voor starters

zwembad Diksmuide
vanaf 13.30 uur

500 m zwemmen-28 km fietsen-5 km lopen
individueel - in team

#DIKSMUIDEMOVES

Boek over Ichtegemse 
gesneuvelden en 
oorlogsslachtoffers WO I

Na jaren van opzoekwerk kan auteur 
Anthony Degrande zijn bevindingen te 
boek stellen en aan het grote publiek 
kenbaar maken. Hij ploos allerhande 
archieven uit, schuimde zowat alle 
oorlogsbegraafplaatsen af,
sprak met nabestaanden 
en verzamelde een 
schat aan informatie 
over degenen die de 
Grote Oorlog niet 
meer zelf konden 
navertellen. Jonge 
mensen uit de drie 
deelgemeenten van 
Ichtegem gingen strijden
in de loopgraven en op de slagvelden 
en keerden nooit meer terug. 
Nietsvermoedende inwoners werden te 
werk gesteld door de Duitsers en bleven in 
bombardementen. Anderen waren gewoon 
op de verkeerde plaats op het verkeerde 
moment toen een verdwaalde bom uit de 
lucht kwam vallen. Aan al deze mensen 
geeft Anthony Degrande opnieuw een 
stem, en waar mogelijk een gezicht. Een 
uniek document over een niet te vergeten 
periode uit onze geschiedenis.

Het boek zal worden uitgegeven op A4-
formaat, bedraagt ongeveer 250 pagina’s 
en is rijkelijk geïllustreerd. Het kan door 
middel van voorinschrijving worden 
besteld via cultuurdienst@ichtegem.be. 
Het boek zelf wordt verkocht aan 
39 euro en kan vanaf 13 november 
worden afgehaald op de dienst cultuur, 
toerisme en erfgoed. Wie het boek thuis 
wil krijgen, betaalt 10 euro extra voor de 
verzendingskosten. Het verschuldigde 
bedrag wordt gestort op rekeningnummer 
BE47 0910 1866 7980 van het 
gemeentebestuur Ichtegem.

De tip van dienst sport

Wil je graag verschillende sporten uitproberen, 
zonder extra verplaatsingen? Dat kan! Sluit je aan bij 
SportieGO! SportieGO! Is een nieuwe omnisportclub 
van Sportievak vzw, in samenwerking met dienst 
Sport Ichtegem.

Voor wie? 
Kinderen van het 1e tot 3e  leerjaar 

Wat? 
Aikido, basketbal, dans, judo, krachtbal, multisport, 
tennis, voetbal,… om de 3 lessen komt een nieuwe 
sport aan de beurt!

Wanneer? 
Elke maandag van 16.30 tot 17.30 uur vanaf maandag 
18 september 2017 tot en met woensdag 30 april 2018

  Meer informatie over de lessen, locaties en het 
lidmaatschap: sport@ichtegem.be of 
sportiego@sportievak.be
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BIB   t 051 58 37 34 - bibliotheek@ichtegem.be    

Tijdschriften in de bib

Wist je dat de bib ook over een ruim en zeer gevarieerd 
aanbod tijdschriften beschikt? En dat al deze tijdschriften 
(ook de meest recente afleveringen) ontleend kunnen 
worden? Populaire titels als Knack, Humo, Libelle of Sport 
Magazine vind je op beide locaties. Maar bekijk zeker ook eens 
Geschiedenis Magazine, National Geographic, Tuinseizoen of 
Ariadne at Home en laat je verrassen deze zomer!

Bib aan huis

Voor wie op eigen kracht moeilijk in de bibliotheek raakt, is 
er onze Bib-aan-Huis dienst. Jij geeft ons door wat je graag 
wil lezen (of bekijken) en één van onze medewerkers komt de 
gevraagde materialen bij je thuis bezorgen. 

Kom je naar de bib van Eernegem en merk je dat de boeken 
die je graag wil lezen aanwezig zijn in de bibliotheek van 
Ichtegem (of omgekeerd)? Vraag gerust aan de balie om deze 

boeken kosteloos te 
laten overkomen. 
Twee maal per 
week worden de 
aangevraagde boeken 
overgebracht.

Zomer van het 
spannende boek
Vanaf 15 juni vind je op onze thematafels 
opnieuw een eigenzinnige selectie 
spannende zomerlectuur. Ideaal leesvoer 
voor op het strand, in de tuin of om die 
regenachtige dag even te vergeten. 
Onder andere nieuwe thrillers van Pieter 
Aspe, Karen Rose, David Baldacci en 
Sophie Hannah haalden de lijst.

Reisplannen? Wij sturen je niet weg 
zonder een goed boek of een e-reader! 
Aarzel niet om een langere uitleentermijn 
dan de gebruikelijke drie weken te 
vragen. Onze baliemedewerkers brengen 
dit met plezier voor je in orde.

Geniet van jouw zomer van het 
spannende boek! 

Lesgevers gezocht

Voor volgend schooljaar (start 
september 2017 tot en met eind 
mei 2018) zoekt de dienst sport 
drie lesgevers/lesgeefsters 
voor het kleuterturnen en één 
lesgever/lesgeefster voor 
tumbling.

  Ben je geïnteresseerd of wil je 
meer informatie? Stuur snel een 
mailtje naar sport@ichtegem.be



t 059 34 11 42 - jeugd@ichtegem.be   JEUGD

Speelpleinwerking tijdens de zomervakantie

Voor wie?
Voor alle kinderen met geboortejaar 2002 tot en 
met 2014 (van 3 -15 jaar). Kleuters moeten al 3 jaar 
geworden zijn en ook zindelijk zijn!

Wanneer?
Elke werkdag tijdens de zomervakantie. Dit jaar is dat 
van maandag 3 juli tot en met donderdag 31 augustus.
We zijn gesloten op: 11 juli, 21 juli en 14 & 15 
augustus. 

Opvang? 
Er is voor- en naopvang voorzien in het IBO (Kornuit 
en Kastaar). De kinderen kunnen er terecht voor 
de speelpleinwerking vanaf 6.30 uur en na de 
speelpleinwerking tot 19 uur. 

Waar?

Bruggestraat 104, 8480 Eernegem 
(linkerkant parking sportcentrum De Klokkenput), 
0479 74 67 65, www.leutegem.be

Keiberglaan, 8480 Ichtegem (in sporthal De Keiberg),  
0499 29 74 76, www.speelpleinbengelberg.be

Waarvoor zorg je zelf?
Speelkledij die genaamtekend is en aangepast aan 
het weer. Hou er rekening mee dat je kind zich op het 
speelplein vuil zal maken. 

Voor de kleuters vragen wij om reservekledij (met naam) 
te voorzien in hun tas. Een ongelukje is snel gebeurd!

Koekjes en drank mogen van thuis meegebracht 
worden. IJsjes en gekoelde drankjes kunnen 
aangekocht worden op het speelplein met jetonnetjes 
die je aankoopt samen met de kaarten.

Speelpleinkaarten en jetons
De speelpleinkaarten en jetons zijn verkrijgbaar 
tijdens de openingsuren van volgende verkooppunten: 
gemeentehuis Ichtegem, administratief centrum 
Eernegem, beide bibliotheekfilialen. 

1e  kind 2e kind vanaf het 3e kind

dagkaart € 4,50 € 4,50 € 3,50

halve dagkaart € 3,50 € 3,50 € 3,00

jeton € 0,80 / stuk

De kaarten en jetons die je over hebt, kun je aan 
het einde van de zomer terug inwisselen in de 
verkooppunten tot 30 september 2017. Kaarten van de 
voorbije jaren zijn niet meer geldig.

  Voor meer informatie ga naar www.ichtegem.be of 
kijk in de Zomerzoemer.

De dienst jeugd is tijdens de zomermaanden te bereiken 
op het nummer 0491/89 44 76
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ZONDAG 2 JULI

memorial Wilfried Mortele
oldtimer tractoren en 
legervoertuigen met BBQ
de Reigervrienden
sporthal Ichtegem – 8.00u  
€ 17
www.dereigervrienden.be

ZATERDAG 8 JULI

4de outdoor voetbaltornooi 
met 24 ploegen
FC de Engel
voetbalterrein FC de Engel – 9.00u

ZONDAG 9 JULI

barbecue
vzw Kruispunt
Kruispunt – 12.00u
VVK € 17 / ADD € 20
059 29 80 46

12

MAANDAG 10 JULI

fietstocht
Femma Ichtegem
Ons Huis Ichtegem – 13.30u
051 58 91 19

ZONDAG 25 JUNI

KOPJESFESTIVAL
CENTRUM EERNEGEM

PROGRAMMA

ROMMELMARKT
6u tot 18u
Westkerkestraat, 
Hoogweg, 
Sint-Sebastiaanstraat
info en inschrijvingen
op 0475 75 66 29
 
WEDSTRIJD
TUNING CARS
10u tot 17u
Stationsstraat, 
Aartrijkestraat

GEITENMARKT
10u tot 17u
Heilig Hartplein

KINDER-
SPEELSTRAAT
14u tot 17u
Westkerkestraat
met o.m. workshops, 
springkastelen, animatie ...

www.ichtegem.be

vanaf 14 uur
Eernegem-Markt

gratis toegang

14u TERRAS MET BAR

14u30 en 16u MODESHOW
door Bianca’s Secret,

Optiek Alloserie,
ML Mode, Calissa

15u15 en 16u45 
DUO DANNY & MARLEEN

17u30 TIMOTHY VERYSER

18u15 JOHAN VEUGELERS
(THE SUNSETS)

19u WILLY 
SOMMERS

20u DISCOBAR 
IN-MOTION

Tussendoor optredens 
Dansschool Revival 

en The One For 
The Road Band

15e Eernegemse
Geiten- & schapenmarkt

25 juni 2017
van 10 tot 17u

zondag

Een samenwerking tussen 
het Gemeentebestuur Ichtegem, 

Vlaamse Geiten- en Schapenbond,
Koninklijke Volkstuin Ichtegem, Belgische Club Belge 

du Bouvier des Flandres 
et des Ardennes en VELT Zedelgem.

OP HET PLEIN

MARKT EN CENTRUMSTRATEN 

GEITENKEURING
• Melkgeiten
• Melkschapen

 
BOUVIERKEURING

• Bouvier des Flandres
• Bouvier des Ardennes

 
SCHAPENTENTOONSTELLING

• Vleesschapen
• Zeldzame rassen
 

ECO-OASE
• Eco- en biobeurs
• VELT-infostand

 
RANDANIMATIE

• Tentoonstelling 
   neerhofdieren
• Wolverwerking
• Schapen scheren
• Kleurwedstrijd

KOPJESFESTIVAL
• Danny en Marleen
• Modeshow
• Timothy Veryser
• Johan Veugelers
• Willy Sommers

RANDANIMATIE
• Rommelmarkt
• Tuning cars
• Kinderspeelstraat

H. Hartplein en Tuin Mahieu
gratis toegang

www.uitinichtegem.be

2 JULI TOT 31 AUGUSTUS

Zomer in Ichtegem
tentoonstelling Irénée Duriez 
(juli) en kunsttuinenparcours 
(augustus) A zie p. 8
vraag de brochure

Op zoek naar UiTtips? Kijk op 
www.uitinichtegem.be
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ZONDAG 6 AUGUSTUS

Dwars door het Houtland
De vroegere Kastelentocht in een 
nieuw kleedje! Nieuw parcours 
door vele privédomeinen. Animatie 
in de startzaal. Om het uur 
verloting fles Keyte-bier. Keuze uit 
5, 12, 15, 20 of 25 kilometer. 
De Motestappers Koekelare
De Klokkeput – starten tussen 
7.00 en 15.00u
051 58 09 31

MAANDAG 7 AUGUSTUS

fietstocht
Femma Ichtegem
Ons Huis Ichtegem – 13.30u
051 58 91 19

DINSDAG 8 AUGUSTUS

fietstocht ‘pannenkoekenrit’
S-plus
059 29 06 38
DONDERDAG 10 AUGUSTUS
verrassingsreis
Neos Eernegem
059 29 94 91

ZATERDAG 12 AUGUSTUS

Ceciliafeeste
met the Fallen Madonna’s, 
Mama’s Jasje en Bar clochard
De Copains
Dr. Bruwierplein - 18.00u
gratis

ZA. 12 & ZO. 13 AUGUSTUS

Bekegem koers 
Met o.m. (ex-)parochianenkoers, 
feestavond, koersaperitief, 
wielerwedstrijd, … in het centrum 
van Bekegem
www.garage-maene.be/bkoers

12 TOT 19 AUGUSTUS

8-daagse reis Zuid-Bretagne 
en Loire
S-plus
059 29 06 38

MAANDAG 17 JULI

dansnamiddag 
duo Danny & Marleen
Time Out Eernegem
14.00 tot 17.00u
€ 5 incl. 1 koffie en versnapering 
059 29 89 59 – 0495 25 06 82

DONDERDAG 20 JULI

Dagfietstocht
Neos Eernegem
059 29 94 91

VRIJDAG 28 JULI

zomerfeest met ontspanning
OKRA
14.00u
€ 12 / € 6 leden
059 29 03 26

VRIJDAG 28 JULI

avondmarkt Bekegem
met optredens van 
Danny Fabry, F-Rent en 
Amazing Flowers
Centrum Bekegem
vanaf 18.00u

ZATERDAG 29 JULI

grote kermis BBQ
bij Dirk Delanghe

ZONDAG 30 JULI

Bekegem schapenkoers
Met springkasteel, ijsjes, 
pannenkoeken en braadworst 
en tal van randanimatie

ZA. 5 & ZO. 6 AUGUSTUS

2-daagse Jurgen Vandewalle 
Classic Cyclo en VTT 
(verschillende afstanden) 
WTC Blijf Jong 
voetbalkantine sportcentrum 
Ichtegem – 7.00u 
€ 3 
Antoon Calus 051 58 02 71

Scapulier kermis Ichtegem
Driedaags kermisweekend 
voor jong en oud met o.m. 
avondmarkt, optredens, 
rommelmarkt,… in het 
centrum van Ichtegem.

VRIJDAG 14 JULI

avondmarkt in het centrum
• gezellige sangriabar t.v.v. 
het kermiscomité
• avondmarkt met 
randanimatie
Engelstraat – Markt – Huis 
Dekeyser – Koekelarestraat – 
vanaf 17.00 u

ZATERDAG 15 JULI

kermis met optredens 
• DJ Radio Carina  
   (vanaf 16.00u)
• The Rainbows
• Z Curse

ZONDAG 16 JULI

grote kermisrommelmarkt 
en zotte kermiskoers
Gezinsbond Ichtegem
Dr. Bruwierplein en omgeving 
8.30 tot 18.00u  
0477 77 20 76

16 JULI TOT 25 JULI

10-daagse reis Noorwegen
S-plus
059 29 06 38

in Ichtegem
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VRIJDAG 18 AUGUSTUS

beenhesp met frietjes à volonté
KLJ Eernegem 
tent Stationsstraat – 19.00u 
€ 15 volw / € 10 kind  
info en kaarten bij alle leden te 
verkrijgen

ZATERDAG 19 AUGUSTUS

keuneleutefuif
KLJ Eernegem
tent Stationsstraat – 21.00 u
Voor 23.00 u € 5 / na 23.00 u € 6

MAANDAG 21 AUGUSTUS

petanquetornooi
OKRA Ichtegem
051 58 14 20

LIKE & DEEL:
DE FACEBOOK-PAGINA
UiT in Ichtegem

www.facebook.com/UiTinIchtegem

DINSDAG 15 AUGUSTUS

29e Eernegemse paardenzegening
Al voor de 29e keer vormt de markt van Eernegem het decor voor de jaarlijkse paardenzegening. 
Honderden paarden, pony’s, ruiters, menners, karren en gespannen passeren op ‘olvoest’ langs de 
pastoor om het ‘gewijde water’ te ontvangen, ter bescherming tegen onheil en voor een goede gezondheid 
in het jaar dat komt.
Alle deelnemers krijgen een gratis drankje en een aandenken. 
Voor de bezoekers is dit elk jaar opnieuw een prachtig en 
levendig schouwspel, zowel voor kinderen als volwassenen. 
Na de zegening gaat het naar De Herdershoeve. Het is ook 
mogelijk om een individuele wandeling te maken van 25 km. 
Vooraf inschrijven voor de koetsenwandeling is verplicht en kan 
via 0475 45 18 52.

Eernegem-Markt – verzamelen Kasseileggersplein
10.30 uur – toegang gratis
meer info en inschrijvingen: 059 29 91 01 of 0475 45 18 52

ZONDAG 20 AUGUSTUS

19e sneukelroute
Landelijke fietsroute van 30 km met 7 sneukel-stops en 
startplaatsen in elke deelgemeente
beweging.net Ichtegem
start tussen 13.00 en 14.00u
€ 9 volw / € 6 kind
vooraf inschrijven: 0479 86 80 88

WOENSDAG 23 AUGUSTUS

verrassingsuitstap
S-plus
059 29 06 38
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ZATERDAG 26 AUGUSTUS

zomerzoektocht in Turnhout
met de autocar naar Turnhout 
voor een wandel-of fietszoektocht
Prosper Duponplein – 08.00 tot 
20.00u
€ 20 / € 15 leden gezinsbond
www.gezinsbondichtegem.be
0477 77 20 76

ZONDAG 27 AUGUSTUS

Missiefeest tvv. Missiewerk van 
de Eernegemse missionarissen
11.30 tot 13.30u
059 29 06 53

31 AUGUSTUS TOT 9 SEPTEMBER

10 ‘te gekke’ tramstatiedagen
Ism Carina Radio en vzw ‘TE 
GEK!?’, de basisscholen van 
Ichtegem en heel veel Ichtegemse 
verenigingen
Onder het alziend oog van peter 
WILLEM VERMANDERE

10 dagen live Carina 
Radio, open radioterras, 
tramstatiestoet, kunstenaarsdorp, 
wereldrecordpoging ‘de langste 
schreeuw’, seniorenavond en 
groot tramstatiefeest

Metaalconstructie Mispelon
Hugo Verriestraat
www.tramstatie-ichtegem.be
0460 96 77 26

VR. 25 & ZA. 26 AUGUSTUS

Plectrumfestival 15
Feest! ’t Plectrum houdt het 
al 15 edities vol en dat wordt 
gevierd met enkele speciale 
toevoegingen. Zo start het 
festival dit jaar al op vrijdag met 
een avond voor de liefhebbers 
van het stevigere gitaarwerk. 
Er staan twee aanstormende en 
keistraffe bands op de affiche: 
Fields Of Troy en KING HISS.

Op zaterdagnamiddag kunnen 
alle kinderen van de gemeente 
opnieuw hun hartje komen 
ophalen met tal van leuke 
spelletjes, workshops, 
springkastelen, kinderdisco, 
ijsjes, … Intussen kunnen de 
papa’s, mama’s, opa’s en oma’s 
genieten van een drankje op het 
zonovergoten terras.
Nieuw dit jaar is dat je ook 
een fietstocht kunt doen langs 
verschillende speelpleintjes in 
de gemeente en waarbij je op 
elke locatie een gadget krijgt om 
jezelf helemaal om te toveren 
tot een echte ridder of prinses. 
Dit kadert in het themajaar 
2017 van het Brugse Ommeland 
‘Kastelen en Abdijen’. (zie www.
brugseommeland.be)

’s Avonds volgt dan de 
apotheose van intussen het 
15e Plectrumfestival met 
een ode aan oude en nieuwe 
muziektradities. Op het 
hoofdpodium staan optredens 
gepland van Punto Blanco, 
Cruiser plays Bowie, the 
obsCURE (tribute The Cure) en 
The Ultimate Guns N’ Roses 
Tribute Show uit Nederland.

Op het tweede podium krijgt 
jong talent een kans, met 
optredens van o.m. The 
Flashbacks en Bucht en Beuk.
Het hele weekend is tuin 
Dekeyser gratis toegankelijk. 
Kom ook af naar één van de 
leukste feestjes van het jaar in 
Ichtegem! 

vrijdag 20 uur, zaterdag 14 uur 
(kindernamiddag) en 19 uur
tuin Huis Dekeyser, 
Koekelarestraat 2 Ichtegem
toegang gratis
www.plectrumfestival.be 
facebook.com/Plectrum.festival
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JUBILEA

50 jaar getrouwd op 20 mei 2017: 
Roger Vermeersch en Rosette Vandamme 

uit Eernegem

65 jaar getrouwd op 22 april 2017: 
André Gryp en Irena Deboodt 
uit Eernegem

NIEUWE MEDEWERKERS 
Silke Vandendriessche (23) uit Ichtegem en Annelien 
Roose (24) uit Torhout vormen de nieuwe krachten in 
het administratief centrum in Eernegem. Silke werkt 
sinds 2 mei als deskundige jeugd en ontwikkelings-
samenwerking en Annelien neemt sinds 8 mei haar rol 
als communicatieambtenaar op.
Silke en Annelien zijn terug te vinden in
het administratief centrum in Eernegem.
Elke werkdag tussen 8u30 en 12u, 
op dinsdagmiddag van 16u tot 19u en 
op vrijdagmiddag van 13u30 tot 16u.

50 jaar getrouwd op 20 april 2017: 
Norbert Spriet en Rosette Blieck 
uit Ichtegem

UIT HET NIEUWS
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Computer voor beginners  
Heb je nog nooit of weinig met de computer gewerkt? Of heb je al een cursus gevolgd en was die te moeilijk? 

In de cursus ‘'Starten met de computer'’ (voor 
beginners) leer je de basis. 
De cursus bestaat uit 10 lessen (= module 1).
Je leert onder andere de computer veilig aan- en 
uitzetten, vlot de muis en het toetsenbord gebruiken, 
programma's starten en afsluiten, de mogelijkheden 
van de computer, filmpjes bekijken, muziek 
beluisteren en de krant lezen, je digitaal fototoestel 
gebruiken, met de USB-stick werken, op het internet 
veilig een website bezoeken,…

Na deze 10 lessen is er een vervolg ‘'Wegwijs op de 
computer en op het internet'’. 
Deze cursus bestaat uit 16 lessen (= module 2).
Je leert onder andere  gericht informatie op te 
zoeken op het internet (tekst, foto's, muziek, 
filmpjes),  informatie bewaren en terugvinden, mooie 
teksten maken, werken met e-mail, foto's op de 
computer zetten, je foto's, muziek en teksten ordenen, 
tips voor een veiliger internet, een antivirus gebruiken,…

Alle lessen vinden plaats in Dorpshuis de Ster, 
telkens op maandagnamiddag van 13u30 tot 16u30. 
De eerste les start op maandag 4 september.

Het aantal plaatsen is beperkt, 
dus snel inschrijven is de boodschap!
Belangrijk: De deelnemers brengen zelf een laptop 
mee met besturingssysteem Windows 10.

Kostprijs:
Vanuit het dienstencentrum wordt een bijdrage 
gevraagd van € 50 (kopje koffie bij elke les inbegrepen).
Voor het cursusmateriaal betaal je voor de hele reeks 
€ 25 (hiervoor krijg je al het cursusmateriaal in een 
map en een USB-stick).
De totale kostprijs bedraagt dus € 75 voor 26 lessen.

Infonamiddag: “Heup- en knieproblemen en het belang 
van preventieve gezondheidsconsultaties” 
• i.s.m. Gezinsbond Ichtegem
• Donderdag 21 september om 14u00    
• Sprekers : Dr. Deroo (heup), Dr. Luyckx (knie) en thuisverpleegkundige L. Haelemeersch 
• Vooraf inschrijven.  Inkom 2 euro, leden Gezinsbond 1 euro.

“Een ontmoetingsplaats waar oude 
bekenden elkaar terug tegenkomen
en waar nieuwe vriendschappen 
kunnen ontstaan.”
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ICHTEGEM

Tekenwedstrijd Week van de Opvoeding 

Van 16 tot 23 mei liep, ondertussen alweer voor de 13e keer, de Week van de Opvoeding. De slagzin van dit jaar 
was: “Opvoeden is: samen lachen, huilen, praten, eten…”. De achterliggende gedachte hierbij is dat opvoeden, 
soms ongemerkt, in alle dagelijkse dingen aanwezig is. Het gebeurt samen, met het volledige gezin. Het is een 
voortdurend proces waar ieder zijn eigen invulling aan geeft.

Om deze week wat extra aandacht te geven 
werd er door de Katrol, het Huis van het Kind, de 
buitenschoolse kinderopvang en de bibliotheek 
van Ichtegem een tekenwedstrijd georganiseerd. 
Kinderen kregen een model-tekenplaat die ze verder 
konden afwerken. De bedoeling was om iets te 
tekenen wat ze blij of gelukkig maakt, met andere 
woorden een activiteit die ze met het hele gezin graag 
doen. Bij de tekening konden ze dan een woordje 
uitleg schrijven waarom ze die hadden gemaakt.

Tot en met maandag 22 mei 2017 konden de 
tekeningen afgegeven worden in de bib. In ruil voor 
de tekening kreeg elke deelnemer een leuk gadget 
aangeboden. 

Een jury beoordeelde alle 97 (!) ingezonden tekeningen. 
Dit waren onze vijf winnaars: Irene Hollevoet (10 jaar)
kreeg de eerste prijs, met name een Bongobon voor 
een uitstap met de familie. Rafi Bruneel (5 jaar) 
sleepte de tweede prijs in de wacht. Deze bestond 
uit een cadeaubon ter waarde van € 25 voor de 
buitenschoolse kinderopvang en een spelletjespakket. 
De derde prijs, eveneens een spelletjespakket, ging 
naar Willem De Beir (9 jaar). De vierde en vijfde 
prijs, beide een boekenpakket, werden aan Thimen 
Labeeuw (7 jaar) en Bran Inghelbrecht (4 jaar) 
overhandigd. 

Vanuit de diensten willen we alle creatieve kinderen 
bedanken om hun tekening in te sturen en willen we 
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Openingsuren Sociaal Huis 
tijdens de zomermaanden

Het loket van het sociaal huis is in juli en augustus 
gesloten op woensdag.

Het sociaal huis is wel geopend op volgende tijdstippen:
Stationsstraat 1, 8480 Eernegem 
• maandag van 8u30 tot 12u
• vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u
Koekelarestraat 2, 8480 Ichtegem
• dinsdag van 8u30 tot 12u en van 16u tot 19u
• donderdag van 8u30 tot 12u

Ook bereikbaar op 051/59 12 02 
of via sociaalhuis@ichtegem.be

Vacature 
Schoonma(a)k(st)er-
aan-huis

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.

Gezocht: helpende handen
Het Plantjesweekend voor 
Kom op tegen Kanker heeft je nodig!

Het Plantjesweekend staat al 22 jaar garant voor een driedaags 
succesverhaal en ook de gemeente Ichtegem doet dit jaar weer 
mee! We zullen hiervoor verkoopstandjes van Azalea’s plaatsen 
aan de verschillende warenhuizen in Ichtegem en Eernegem en 
op de vrijdagmarkt in Eernegem.
Zou je graag de handen uit de mouwen steken voor Kom op 
tegen Kanker? Dan is het Plantjesweekend iets voor jou. Je 
kunt zelf kiezen hoelang en op welke dag je wil komen helpen: 
een voormiddag, een namiddag, op de markt, aan een bepaald 
warenhuis, … Tijdens de verkoop draag je een badge of T-shirt 
waardoor je herkenbaar bent als officiële verkoper van Kom op 
tegen Kanker. En wees gerust, je staat nooit 
alleen aan een verkoopstand.

De verkoopactie vindt dit jaar plaats op 15, 
16 en 17 september en we zijn dan ook op 
zoek naar extra helpende handen. Meer 
info en inschrijven voor 1 september bij 
Pieter Casteleyn, 051/57 59 09 of via mail: 
dorpshuisdester@ichtegem.be

Het maandmenu van het dorps-
restaurant is te raadplegen op: 
www.ichtegem.be/sociaalhuis/

dorpshuisdester

  Voor meer informatie kun je elke werkdag van 9 - 17u 
terecht in Dorpshuis De Ster, Engelstraat 54, 8480 
Ichtegem, 051 57 59 09 of dorpshuisdester@ichtegem.be
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Geen Taxusinzameling 
dit jaar

Dat we met taxus kanker kunnen genezen, 
weten we ondertussen allemaal. Vergroot 
de Hoop is erin geslaagd om mensen warm 
te maken om hun taxussnoeisel te doneren 
voor de strijd tegen kanker.

Vergroot de Hoop was vaak ook 
de inspiratiebron voor vele andere 
inzamelinitiatieven en daar kunnen we 
alleen maar blij om zijn. Alleen hebben 
al die enthousiaste inzamelingen, samen 
met de oncontroleerbare toename van het 
illegaal snoeien van taxushagen, ervoor 
gezorgd dat de nood aan grondstof bij de 
farmacie momenteel gedaald is. Op zich 
is dit goed nieuws, maar het maakt het 
voor Vergroot de Hoop wel onmogelijk 
om in 2017 opnieuw een overkoepelende 
inzamelactie in België op touw te zetten 
voor het goede doel. 

Vergroot de Hoop heeft al 11 jaar lang taxus 
ingezameld voor kankerbestrijding. Het is 
bijna een traditie geworden. Op die manier 
is er de afgelopen jaren maar liefst 2,8 
miljoen euro geschonken aan het goede 
doel en is er grondstof voor meer dan 55000 
chemo’s ingezameld. We zijn alle partijen 
die dat mogelijk gemaakt hebben dan ook 
ongelooflijk dankbaar.

Wat te doen bij een 
bijenzwerm?

Onze bijen hebben het moeilijk. Parasieten 
zoals de Varroa-mijt, vervuiling van het milieu 
en gebruik van pesticiden, een tekort aan 
voedselbronnen, klimatologische veranderingen, ... 
Waarschijnlijk zijn dat (een deel van) de oorzaken 
voor de grote bijensterftes die we de afgelopen 
jaren waargenomen hebben bij heel wat imkers.

Dit zorgt ervoor dat bijen iets kostbaars 
geworden zijn en bijenzwermen dus zeer geliefd 
door imkers. Daarom is het van belang om 
bijenzwermen te scheppen en er imkers gelukkig 
mee te maken. In de praktijk doet de brandweer 
een beroep op een imker om bijenzwermen te 
nemen.

  Heb je zelf een bijennest in de tuin? 
Contacteer dan zeker een imker! Via de 
brandweer is een lijst van alle imkers in de 
deelgemeenten te verkrijgen. Kristien Declerck 
uit Eernegem is één van hen. Zij is te bereiken 
via 0476 43 64 69 of 059 29 92 78.

De brandweerpost in Gistel is bereikbaar op het 
nummer 059 27 77 98.



Kost veranderen van energieleverancier geld?

16% van de Vlamingen denkt onterecht dat ze bij het veranderen van elektriciteits- of aardgasleverancier 
een verbrekingsvergoeding moeten betalen. Veranderen van leverancier is gratis. Je nieuwe leverancier 
regelt alle papierwerk met je huidige leverancier. Je moet enkel een nieuw elektriciteits- en/of 
aardgascontract afsluiten. 

Let wel op voor leveranciers die de vaste vergoeding per begonnen jaar aanrekenen.  Beëindig je je 
contract vroeger, dan betaal je toch de volledige jaarlijkse vaste vergoeding.  Kijk daarom zeker naar de 
algemene voorwaarden van je energieleverancier.   

Er kunnen ook grote verschillen zitten in de vaste vergoeding.  Via www.vtest.be  kan je zien wat de vaste 
vergoeding is van alle aangeboden elektriciteits- en aardgascontracten.  

 

21

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

Hoe scoort jouw dak?

Wil je weten of jouw dak geschikt is voor 
zonnepanelen of een zonneboiler ? Dan kan je terecht 
op de zonnekaart van het Vlaams Energieagentschap. 
Via www.energiesparen.be/zonnekaart kun je 
een eerste inschatting maken of jouw dak ideaal, 
bruikbaar of niet bruikbaar is voor zonnepanelen of 
een zonneboiler.
Je kan meteen een raming maken van een eventuele 
investering met daarbij de geschatte terugverdientijd 
van de investering. Personaliseer zeker de 
berekening. Zo krijg je een raming die het best bij 
jouw persoonlijke situatie aansluit.

Overweeg je om zonnepanelen of een zonneboiler te 
plaatsen? Neem dan contact op met een (RESCert-) 
installateur. Die kan een kostprijs berekenen, maar 
ook een correcte inschatting maken van de situatie. 
De zonnekaart houdt bijvoorbeeld geen rekening 
met dakvensters of de stabiliteit van het dak, de 
installateur wel. 

Prijzen kunnen ook verschillen. Vraag daarom bij 
een aantal installateurs een offerte om een goede 
prijsvergelijking te maken. Wil je extra onafhankelijk 
advies over je project ? Neem dan contact op met 
Acasus, het provinciaal steunpunt duurzaam bouwen 
en verbouwen.

 www.energiesparen.be/zonnekaart
     www.acasus.be – 058 77 90 13
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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

Arne Vanryckeghem
Doornhoekstraat 57

8480 Bekegem
0485 35 02 96
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Aanleg plantentuin - Terrassen en afsluitingen

Arne Vanryckeghem
Doornhoekstraat 57

8480 Bekegem
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Arne Vanryckeghem
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ARVAN-TUINEN
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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



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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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

Uw pensioen plannen: 
op elke leeftijd 

een gezonde keuze

- alle gelaatsverzorgingen
- medische voetverzorging
- epilaties van gelaat en lichaam
- handverzorgingen
- lichaamsverzorgingen, massages
- permanente make-up
- definitieve ontharing
- lipo-liftmassage

  uw
schoonheid
   = onze zorg

eindejaarstip: cadeaubon

- alle gelaatsverzorgingen
- medische voetverzorging
- epilaties van gelaat en lichaam
- handverzorgingen
- lichaamsverzorgingen, massages
- permanente make-up
- definitieve ontharing
- lipo-liftmassage

  uw
schoonheid
   = onze zorg

eindejaarstip: cadeaubon
Contacteer ons voor 

vrijblijvende informatie!

Lipomassage
AFSLANKEN &
VERSTEVIGEN
op de plaats 
die u wenst

Endermologie®

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


