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Waarde inwoners,

Niets dan goed nieuws deze maand.

Voor de opstart van het masterplan Stationsput (uitkijktoren en bezoekerscentrum) 
werd een totaal subsidiebedrag van 300.000 euro toegezegd vanwege de provincie 
en Westtoer. De gemeente zal daar een gelijkwaardig bedrag tegenover zetten. 
Er werd dan ook een gespecialiseerd studiebureau aangesteld om de plannen te 
ontwerpen en te realiseren.

Daarnaast werd een architectenbureau aangesteld voor de realisatie van een nieuw dienstencentrum op het 
Bruwierplein met een 20-tal serviceflats en aanleunend de bibliotheek, alsook een loket burgerzaken. Het 
concept en de vooruitstrevende architectuur van de architecten gaven hierbij de doorslag. Belangrijkste opdracht 
is nu het voorziene budget van 6.000.000 euro te bewaken, zodat dit geen prestigeproject wordt ten koste van het 
onderhoud van onze basisinfrastructuur of andere noodzakelijke voorzieningen en/of basisbehoeften.

Verder is ook de aanbesteding van de nieuwe bibliotheek in de Residentie Capri achter de rug, zodat de 
aannemer binnenkort met de inrichtingswerken aan de slag kan.

Voor de renovatie van de sporthal Ichtegem werd de planning opgemaakt om de werken te starten vanaf 
september. Het wordt een jaartje sukkelen voor activiteiten en sportbeoefenaars, maar straks hebben wij 

weer een up-to-date sporthal met een comfort dat men op 
vandaag van een sportcomplex mag verwachten. Mits goed te 
communiceren moet dit lukken.

Het dossier vernieuwing Keibergstraat en Prosper 
Duponplein werd goedgekeurd in de gemeenteraad en is 
aanbestedingsklaar. De werken starten in elk geval pas na 6 
oktober dit jaar. Ook zijn de werken aan De Kouter in Bekegem 
volop aan de gang voor bijkomende vergader- en barruimte. De 
omgeving werd al opgefrist met een terras en petanquebaan.

De rioleringswerken in de Bevrijdingsweg en Zilverstraat 
zitten op schema, ondanks enige vertraging bij de 
nutsmaatschappijen. De Watervallestraat is inmiddels 
zo goed als afgewerkt.

Ondertussen wordt ook sterk ingezet op renovatie en 
onderhoud van bestaande gebouwen, met aandacht voor 
energiebeperkende maatregelen zoals het vernieuwen van 
verwarmingsinstallaties, nieuwe ramen met hoogisolerend 
glas, energiedoorlichting van de gebouwen, onderzoek van de 
mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen, enz.

Het wordt dus alle hens aan dek, niet in het minst voor 
onze administratie, om al deze projecten op te volgen. Onze 
gemeente is dan ook volop in beweging. Deze dynamiek is 
echter levensnoodzakelijk voor een optimale levenskwaliteit 
voor onze inwoners.

Met genegen groeten,

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

Gemeentelijk RUP ‘Ambachtelijke Zone Fabriekweg – fase III’
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ambachtelijke Zone Fabriekweg – fase III’ (Eernegem) werd 
door de gemeenteraad definitief vastgesteld op 15 december 2016. Aangezien er géén schorsing werd in-
gesteld door de hogere overheden werd dit besluit in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 22 februari 
2017. Dit uitvoeringsplan werd van kracht 14 dagen na publicatie.
Dit RUP heeft betrekking op een deel van het grondgebied van de deelgemeente Eernegem, meer bepaald 
een gedeelte van de zone ten zuiden van de bestaande ambachtelijke zone ‘Fabriekweg’.

Dit RUP werd opgemaakt in uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ichtegem. Hierin 
werd vastgelegd dat er in aansluiting op het bestaande bedrijventerrein langs de Fabriekweg een nieuw 
lokaal bedrijventerrein (uitbreiding Fabriekweg) zou worden voorzien.

 Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente.

Gemeentelijk 
RUP ‘Ambachtelijke 
Zone 
Oostendebaan’
Het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘Ambachtelijke 
Zone Oostendebaan’ werd door de 
gemeenteraad definitief vastge-
steld op 6 oktober 2016. Aangezien 
er géén schorsing werd ingesteld 
door de hogere overheden werd 
dit besluit in het Belgisch Staats-
blad gepubliceerd op 7 december 
2016. Dit uitvoeringsplan werd van 
kracht 14 dagen na publicatie.
Dit RUP heeft betrekking op een 
deel van het grondgebied van de 
deelgemeente Ichtegem, meer 
bepaald de zone ter hoogte van het 
kruispunt van de Ringlaan met de 
Oostendesteenweg.
 
Dit RUP werd opgemaakt teneinde 
een passend kader te scheppen 
voor het huisvesten van  verschil-
lende nieuwe of herlokaliserende 
lokale bedrijven, en dit door het 
aanpassen van de bestemmings-
zones en het actualiseren van de 
stedenbouwkundige voorschriften.

 Voor meer informatie kun je 
terecht bij de dienst Ruimtelijke 
Ordening van de gemeente.

Zitdagen 
invullen 
belastingbrief
Op verzoek van het ge-
meentebestuur organi-
seert de FOD Financiën 
opnieuw een aantal 
zitdagen voor het invullen 
van de belastingbrief. 
Wegens het beperkt aantal consulenten en zitdagen worden 
deze sessies hoofdzakelijk georganiseerd voor senioren, 
minder mobiele personen en mensen die doorverwezen 
worden van de sociale dienst of het Sociaal Huis. 

EERNEGEM
administratief centrum, Stationsstraat 1
maandag 29 en dinsdag 30 mei, van 9 tot 16 uur

ICHTEGEM
gemeentehuis, Dr. Bruwierlaan 1
woensdag 31 mei, van 9 tot 16 uur

Vergeet niet om volgende zaken mee te brengen: 
aanslagbiljet vorig jaar, attest handicap, ontvangen 
huurgelden, loon- of pensioenfiches, attesten (energie-
besparende werken, dienstencheques, lening, …).

De actieve bevolking kan elke voormiddag terecht bij de 
Directe Belastingen in Torhout, Burg 28.

  Meer info over de personenbelasting:
infolijn 02 572 57 57 of info.tax@minfin.fed.be.
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VEILIGHEID

Gezocht: jobstudenten

De gemeente Ichtegem gaat over tot de 
aanwerving van 2 jobstudenten voor de 
maand augustus:

• Jobstudent dienst ruimtelijke ordening
Je staat in voor het registreren van 
historische dossiers (incl. scannen 
van plannen en documenten) in een 
softwareprogramma en klaarmaken 
voor archief en het scannen van plannen 
zoals BPA’s en RUP’s.

Heb je kennis van en ervaring met GIS, 
dan ondersteun je de dienst ook bij de 
verdere afwerking van de inventarisatie 
en verwerking van dossiers in ArcGIS.

• Jobstudent dienst burgerzaken
Je staat in voor het ondersteunen van de 
dienst burgerzaken bij het digitaliseren, 
verwerken en klasseren van diverse 
documenten en je helpt mee aan het 
uitvoeren van diverse administratieve 
taken binnen de dienst.

Ben je minstens 18 jaar, kan je vlot overweg 
met courante Office-toepassingen en wil je 
graag meer weten over één van deze leuke 
uitdagingen? Kijk dan snel op 
www.ichtegem.be voor meer info.

Wens je nog bijkomende informatie, 
neem dan zeker contact op met de dienst 
personeel via personeel@ichtegem.be. 
Solliciteren kan tot en met 10 mei!

 www.ichtegem.be

Wat te doen bij gasgeur?

Bij gasgeur in je huis komt veiligheid op de eerste 
plaats. Weet dat elektrische apparaten, lampen en 
je gsm vonken kunnen veroorzaken als je ze aan- 
of uitschakelt. Die vonken kunnen het gas doen 
ontvlammen.

• Bij een sterke gasgeur (je hoort duidelijk een 
gaslek, je ruikt een doordringende geur) ga je 
zo snel mogelijk naar buiten. Je laat de deuren 
open en opent alle ramen die je tegenkomt. Is de 
meterkraan binnen handbereik? Draai hem dan 
dicht. Ga buiten naar een plaats waar je de gaslucht 
niet meer ruikt. Daar kun je je gsm veilig gebruiken. 
Bel het noodnummer.

• Is de gasgeur eerder beperkt (je ruikt af en toe 
gas, maar niet permanent)? Draai de hoofdkraan 
van de gasleiding dicht en zet ramen en deuren 
open. Ga naar buiten en bel, op veilige afstand, het 
noodnummer. Oproepen naar dit nummer krijgen 
voorrang. Het gasinterventieteam komt zo snel 
mogelijk.

 
Mensen met een spraak- en/of gehoorstoornis 
kunnen naar een plaats gaan waar ze geen gas meer 
ruiken en een sms-codebericht sturen naar 8635. Typ 
het bericht als volgt in:
• de code: voor het melden van een gasreuk is dat de 

letter ‘G’
• de postcode van de gemeente
• de naam van de straat
• het huisnummer

 Noodnummer 0800 65 065



VEILIGHEID    t 059 34 11 24 - veiligheid@ichtegem.be
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Hinder bij manifestaties
> 13 mei – Back to the roots by night
De Klokkenput buitenterreinen
parkeerverbod parking sportcentrum 
vanaf 12 uur

> 14 mei – rommelmarkt Stationsplein
Stationsplein en Spoorwegstraat verkeers- 
en parkeervrij vanaf 6 uur tot 18 uur

> 25 juni – BK vinkenzetting
verkeersvrij langs de Diksmuidebaan 
tussen Koekelare Belhutte en de N33 
vanaf 6 uur tot 12 uur

> 25 juni – Kopjesdagen
centrum Eernegem verkeersvrij 
vanaf 8.30 uur

Fietsenlabelactie 
op 14 juni

Op woensdag 14 juni is 
het mogelijk om je fiets 
gratis te laten labelen. 
Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe 
manier van labelen waardoor er geen 
schade meer kan worden toegebracht 
aan de fietsen. Wanneer je langskomt, 
zorg dan dat je in het bezit bent van jouw 
identiteitskaart.

ICHTEGEM
Gemeentehuis, 
Dr. Bruwierplein 1 
Ichtegem,  
09.00 tot 11.00u

EERNEGEM
Politiegebouw,
Eernegem-Markt 1 
Eernegem, 
13.00 tot 14.30u

BEKEGEM
De Kouter, 
Kouterstraat 5 
Bekegem, 
15.00 tot 16.00u

  Wijkpolitie, 
insp. Delaere, 
059 34 05 60

Weren doorgaand zwaar vervoer

De gemeenten Hooglede, Ichtegem, 
Kortemark, Lichtervelde, Roeselare, 
Staden en Torhout hebben een gezamenlijk 
initiatief genomen om het doorgaand zwaar 
vervoer uit hun dorpskernen te weren. Dit 
verbod wordt kenbaar gemaakt via zonale 
verkeersborden, die bij het binnenrijden van 
de zone geplaatst zijn.

Er zijn twee zones afgebakend: een zone ten zuiden van de 
N35 en een zone ten noorden van de N35. Zwaar verkeer dat 
geen bestemming of herkomst heeft binnen de afgebakende 
zones, moet rondrijden via het hogere wegennet. Zwaar 
verkeer dat wel een bestemming heeft in deze zone, is 
‘plaatselijk’ zwaar verkeer én mag de zone uiteraard 
nog altijd betreden. Landbouwvoertuigen mogen steeds 
doorrijden.

In overleg met de verschillende politiezones zullen acties 
ondernomen worden om het verbod te handhaven.

  www.ichtegem.be

Intensievere identiteits-
controles voor meer veiligheid

Sedert 7 april 2017 
gelden voor Belgen, 
EU-onderdanen en 
familieleden die 
de Schengenzone 
verlaten of wensen te 
betreden strengere 
grenscontroles op 
de luchthavens, in 
de zeehavens en 
in de treinstations 
met internationale 
verbindingen. Daardoor 
kunnen er langere wachttijden ontstaan. De federale 
politie vraagt alle reizigers om zich hierop voor te 
bereiden en op tijd te komen, zodat hun geplande reis 
vlekkeloos kan starten.

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

Doe mee aan de TE GEKKE stoet

Oproep aan de bewoners van Ichtegem

Tramstatie Ichtegem is op zoek naar:
• deelnemers stoet
• zaterdag 9 september 2017
• inschrijven bij het bestuur
• iedereen welkom; meld je aan!
• inlichtingen: info@tramstatie-ichtegem.be

Dit evenement kadert in de tweede 
10-daagse van de Tramstatie, met Carina 
Radio en afsluitende stoet als hoogtepunten.

Gemeentelijke tuinkeuring 2017

Neem gratis deel aan de tweejaarlijkse gemeentelijke tuinkeuring in samenwerking met Tuinhier Ichtegem.

De wedstrijd staat open voor alle inwoners van de gemeente. Je hoeft geen lid van Tuinhier te zijn. Er 
is een prijs voor elke deelnemer en bovendien krijg je een evaluatieformulier over je eigen tuin. Een 
speciale prijs wordt uitgereikt voor de wijze waarop ecologie en tuinonderhoud zijn geïntegreerd in de 
deelnemende tuin. Hiervoor hoef je niet apart in te schrijven.

Inschrijvingen zijn welkom tot uiterlijk 31 mei 2017 
op onderstaande mailadressen. De keuring vindt 
plaats op 28 en 29 juni, de prijsuitreiking in de loop 
van september (info volgt later). Geef bij inschrijving 
aan in welke categorie jouw tuin valt:
• grote tuin (groter dan 500 m²), hoeveverfraaiing 

en industrieel groen
• kleine tuin (kleiner dan 500 m²), voortuintje en 

gevelversiering
• moestuin
• fruittuin

 Inlichtingen en inschrijvingen: 
 Tuinhier Ichtegem: lieven.vanpoucke@skynet.

be, 051 58 98 67 of via 
 http://tuinhier-ichtegem.be/tuinkeuring
 dienst cultuur, erfgoed en toerisme: 
 cultuurdienst@ichtegem.be, 059 34 11 39
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BIB   t 051 58 37 34 - bibliotheek@ichtegem.be

Facebook en privacy

Wie kan er je foto zien als je die op 
facebook plaatst? En wat met een foto 
die iemand anders van jou neemt en 
op zijn profiel zet? Wie kan je adres en 
telefoonnummer van facebook halen? 
Mag facebook zomaar jouw foto gebruiken 
voor reclame?

Wat mag, wat kan, en hoe kan je jezelf 
beter beschermen? Op onder andere deze 
vragen geeft de bib een antwoord!

Digihulp Patti geeft op dinsdag 16 mei 
om 19.30 uur een lezing over facebook 
en privacy in Eernegem. Nadien is er nog 
mogelijkheid tot het stellen van vragen.

  Administratief centrum (lezingenzaal),
Stationsstraat 1, Eernegem

De bib bevraagt…

De bib wil graag weten hoe ze zichzelf kan verbeteren. 
Wat vinden jullie leuk aan ons, of wat kan beter? 
Of waarom kom je niet (meer) naar de bib?

Je kan in de komende tijd een mailtje verwachten met 
een mini-enquête over de bib. We hopen dat we onszelf 
aangenamer kunnen maken voor alle Ichtegemnaars door 
te luisteren naar iedereens (anonieme) feedback.

Heb je gewoon opmerkingen of vragen voor ons? Wij horen 
altijd graag je mening op bibliotheek@ichtegem.be.
Heb je ook iets te zeggen over de bibliotheek, maar heb je 
geen e-mail? Aan de balie liggen er afgedrukte formulieren 
klaar die je kunt invullen. Of laat het ons weten via telefoon 
051 58 37 34 en we bezorgen je een formulier per post.

De bib zomert!

Je reis aan het plannen? Ideeën aan het opdoen 
voor een volgende citytrip? Of leesvoer nodig voor 
als het zover is?

De bibliotheek heeft heel wat te bieden: laat je 
inspireren door onze reis- en fotoboeken om te 
kiezen waar je heen wil.

Je weet waar je naartoe gaat? Bereid je dan voor 
met een van onze reisgidsen! Michelin, ANWB, 
Trotter, … Jij vraagt, wij hebben het!

Alles voorbereid en klaar om te vertrekken? Haal dan vlug nog wat leesvoer op!
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ZOMERSPORTKAMPEN VOOR KIDS

Sportstage TC Ichtegem
voor kinderen vanaf 6 tot 16 jaar

TENNISSTAGE 1
van maandag 10 juli t.e.m. donderdag 13 juli

TENNISSTAGE 2
van maandag 28 augustus 
t.e.m. donderdag 31 augustus
 
• sport- en cultuurcentrum De Klokkenput, 

buitentennisterreinen  
(bij regenweer sporthal)

• van 9 tot 12 uur en/of van 13 tot 16 uur
• prijs halve dag: € 50 / niet-leden € 60, 

volledige dag: € 80 / niet-leden € 90

  Info en inschrijvingen bij Erika Himpens,
 0496 06 80 88, erika.himpens@live.be

Voetbalkamp SK Eernegem
voor kinderen geboren in 2012 t.e.m. 2002
van maandag 7 augustus t.e.m. vrijdag 11 augustus

• sport- en cultuurcentrum De Klokkenput, 
voetbalterreinen

• van 9 tot 16 uur
• prijs: € 95 voor het eerste kind, € 85 voor het tweede kind

  Info en inschrijvingen bij John Fiers, 
0484 97 14 45, john.fiers2@telenet.be

• sport- en cultuurcentrum De Klokkenput,  
sporthal

• van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
• op woensdag: avontuurlijke sporten
• prijs per sportkamp: € 60 

  Gemeentelijke website, in de Zomerzoemer of 
bij de dienst sport, sport@ichtegem.be

Inschrijven kan vanaf 1 juni via de 
gemeentelijke webshop.

Basketbalkamp Bebita
voor kinderen  U8 – U14
van woensdag 16 augustus t.e.m. donderdag 17 augustus

• sport- en cultuurcentrum De Klokkenput, sporthal
• van 9 tot 16 uur
• prijs: € 50

  Info en inschrijvingen bij Peter Messelier, 
0474 58 40 25, peter.anja@telenet.be

Sportkampen dienst Sport
voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar 
t.e.m. het 2de middelbaar

ZOMERSPORTKAMP 1
Omni-sportkamp met een dag vol avontuurlijke sporten
van maandag 3 juli t.e.m. vrijdag 7 juli

ZOMERSPORTKAMP 2
Omni-sportkamp met een dag vol avontuurlijke sporten
van maandag 21 augustus t.e.m. vrijdag 25 augustus

9
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SPORT

SPORTIEVE HAPPENING VOOR DAMES
Burensportdienst MIVOS organiseert Lady’s Night
   
Lady’s Night is een sportieve happening voor dames vanaf 18 jaar 
en bestaat uit een sportief gedeelte en een ontspanningsgedeelte. 
In deel 1 is er een aanbod van verschillende sporten (trampo class, 
zumba, just defence, spinning, breakletics, piloxing, total body work-
out, circuit, aero dance fatburner, aqua gym) waarbij je drie keuzes maakt. Je hoeft je keuze niet vooraf 
mee te delen. Na het sportieve gedeelte volgt het ontspanningsgedeelte. Voor alle deelnemers is er 
een pastabuffet voorzien met bijhorend glas wijn. Stemmige muziek zorgt voor de nodige ambiance. 
Tussendoor is er nog een verrassende sportdemonstratie.

• wanneer: vrijdag 9 juni 2017
• uur: vanaf 18.30 uur
• waar: Sportcentrum, Zandstraat 15, Lichtervelde
• deelnameprijs: 18 euro
• inbegrepen: deelname aan de gekozen activiteiten, flesje water, pastabuffet met glas wijn, verrassend 

dessertje, verzekering, verrassingsact

Inschrijven doe je via de dienst sport, 059 34 11 43 of via sport@ichtegem.be
Bij inschrijving van een groep met 6 personen: GRATIS 1 fles cava!

Conditioner 
leeg?
Sorteer plastic flacons bij 
PMD, ook in de badkamer.
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Speelpleinzomer

Ook deze zomer wordt er weer 
speelpleinwerking georganiseerd in 
Eernegem en Ichtegem. We gaan van start 
op maandag 3 juli en ronden de zomer af op 
donderdag 31 augustus.

Op 11 en 21 juli en op 15 augustus zijn 
zowel de speelpleinwerkingen als de 
buitenschoolse kinderopvang (Kornuit, 
Kastaar, Kapoen) gesloten!

  Je vindt meer informatie over beide
speelpleinen in de Zomerzoemer.

Veilig op straat spelen? Het kan!

Voetballen. Een fietsparcours uittekenen. Badmintonnen. 
Een mega-krijttekening maken. Spelen met een grote 
parachute. Wat als we dit weer eens allemaal veilig OP 
STRAAT kunnen doen?

Steek je zelf graag (een klein beetje) de handen uit de mouwen? Dan kan je van jouw straat voor 1 dag een 
SPEELSTRAAT maken. De gemeente verwent de speelstraten met een speelpakket.

In een speelstraat wordt de straat, of een stukje ervan, verkeersvrij gemaakt. Er wordt een hekken geplaatst 
aan de in- en uitgang, zodat de kinderen naar hartenlust 
op straat kunnen spelen. Bewoners of mensen die er een 
garage hebben, mogen stapvoets met auto door de straat 
rijden… en de kinderen mogen spelen!

OPGELET! De aanvraagformulieren voor de 
zomervakantie van 2017 moeten binnengebracht zijn bij 
de dienst jeugd ten laatste op 31 mei 2017.

  www.ichtegem.be > vrije tijd >jeugd > speelstraten

Zoem Zoem Zomerzoemer 

De zomer komt eraan! Begin juni zal de nieuwste 
uitgave van de ZomerZoemer in je bus te vinden 
zijn. Hiervoor hoef je zelf niets te doen, de postbode 
brengt het boekje tot bij jou.
In deze leuke brochure vind je het aanbod van de 
diensten jeugd, sport en kinderopvang terug, maar 
ook de kampdata van de jeugdbewegingen en de 
sportstages.
Heb je hem niet gekregen? Kom dan eens langs op 
de dienst jeugd in het administratief centrum of laat 
iets weten via 059 34 11 42 of jeugd@ichtegem.be.

Fiscale attesten 2016

De fiscale attesten van het jaar 2016 kun je 
terugvinden op de webshop. Daarvoor log je 
in op je account en klik je op “mijn profile”. 
Daar ga je naar “historiek en overzichten” 
en vervolgens naar “mijn fiscale attesten”.
Indien je problemen ervaart, gelieve contact 
op te nemen met webshop@ichtegem.be.



MILIEU   t 051 59 11 36  - milieu@ichtegem.be
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Kippen 
zijn super 
afvalverwerkers

Kippen horen perfect thuis in je tuin. 
Je kunt één of meerdere bio-legkippen ‘adopteren’. 
Kippen die voor de industrie niet meer voldoende 
productief zijn, kun je een tweede leven geven in je 
biotuin. In de maand mei krijgt iedere inwoner van 
de gemeente de kans om één of meerdere kippen 
aan te kopen.

De ervaring leert dat deze bio-legkippen nog vlot een 
heel pak eieren leggen, heel goede afvalverwerkers 
zijn, voedselproducent, onkruidverdelger en nog zo 
veel meer. Deze kippen zijn +/- 1,2 jaar oud en leggen 
nog gemiddeld 7 à 8 op de 10 dagen. Gemiddeld 
verwerken ze zo’n 150 gram keuken- en tuinresten 
per dag en per dier. Dit is ongeveer 1 kg per week of 
meer dan 50 kg per kip en per jaar. 

Kippen eten: 
• schillen en bladeren van groenten en fruit
• oudbakken brood
• rauwe aardappelschillen (in beperkte mate)
• restjes van bereid voedsel, zoals gestoofde 

groenten, gekookte aardappelen, …

Om gezond te blijven en aan de hoge eisen te 
kunnen voldoen die de leg aan haar lichaam stelt, 
heeft een kip een evenwichtig samengestelde 
voeding nodig. Het is nodig om je kippen bij te 
voederen. En je mag natuurlijk niet vergeten ze 
steeds van vers en zuiver water te voorzien. In ruil 
krijg jij van de kip lekkere eitjes.

De gemeente Ichtegem biedt je de kans om 
biokippen aan te kopen tegen een democratische 
prijs van 4 euro per stuk. Deze aankoop komt niet in 
aanmerking voor de kippenpremie van de gemeente.

  Inschrijven bij de milieudienst op 051 59 11 36
of milieudienst@ichtegem.be 
tegen ten laatste 15 mei 2017.

Stormweer: laat je afval 
niet rondzwerven 
Mag je bij stormweer je PMD en papier & karton 
buiten zetten? Ja, dat mag. Belangrijk is wel dat 
je het afval correct aanbiedt en ervoor zorgt dat 
het niet op de openbare weg terechtkomt. Je blijft 
als inwoner immers verantwoordelijk voor je afval 
dat buiten staat, ook als het door stormweer op de 
openbare weg terechtkomt. Gebeurt dat toch, dan 
moet je het afval opnieuw verzamelen of opruimen.

Hoe verpakken?
Papieren en kartonnen verpakkingen, papieren 
zakken, tijdschriften en kranten, reclamebladen, 
boeken, schrijf- en computerpapier verzamel je 
in een kartonnen doos of bind je samen met een 
eindje natuurtouw. Je zorgt ervoor dat elk pakket 
niet meer dan 15 kg weegt. Bij stormweer plaats je 
het papierafval best op een windvrije plek.
Ook de blauwe PMD-zak mag je bij guur weer 
buiten zetten op de daarvoor vermelde data. Let er 
wel op dat de wind geen vat krijgt op de zak zodat 
die op de rijweg belandt en het verkeer hindert.

Samen  Goed sorteren  Beter recycleren

Een stukje touw lost 
dit probleem meteen op

Een stukje touw. Meer hebt u niet nodig om te vermijden dat 
uw straat bezaaid wordt met oud papier en karton.

Bind bij de ophaling uw papier en karton steeds goed vast met 
een stukje natuurkoord of stop het in een gesloten kartonnen doos.

Dat is voor iedereen beter: uw straat blijft proper, het werk van 
de ophalers wordt gemakkelijker én u werkt mee aan 

een betere recyclage van papier-karton.

Aan de slag!

Containerpark gesloten
Het containerpark zal gesloten zijn op 
donderdag 25 en vrijdag 26 mei (zaterdag 
27 mei open) alsook op donderdag 15 juni.
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in Ichtegem
themawedstrijd ‘langs de straat’
Fotoclub Bellebos
café ’t Verschil – 20.00u
gratis – 059 26 61 89

ZATERDAG 13 MEI

jaarlijkse dansshow
dansclub Revival
De Klokkenput – 15.00u en 19.30u
€ 10 vvk – € 12 add
0477 94 71 25

ZONDAG 14 MEI

rommelmarkt statiekermis
de rommelmarktvrienden
Stationsplein Eernegem
6.00 tot 18.00u
standplaats € 1 / m
0475 38 16 97

2de grandioos feest 2017
S-Plus Eernegem
Salons Ter Velde
059 29 06 38

DINSDAG 16 MEI

moederfeest
Femma Ichtegem
’t Schablier – 18.30u
051 58 91 19

verbruikersclub: gezond snoepen, 
zoet of hartig?
Gezinsbond Ichtegem
De Ster – 20.00u
€ 3 / leden € 1,50
051 58 81 40

DONDERDAG 18 MEI

busreis
OKRA Ichtegem
051 58 14 20

daguitstap
Neos Eernegem
059 29 94 91

halve dag fietsen met bezoek 
orgelmuseum in Leffinge
Vief Ichtegem-Eernegem-Bekegem
vertrek Time out – 13.30u
051 58 24 45

DINSDAG 2 MEI

meibedevaart
OKRA Ichtegem
051 58 14 20

DONDERDAG 4 MEI

prof. Magda Devos: regenboog 
van de Vlaamse dialecten
Neos Eernegem
Salons Ter Velde – 14.00u
059 29 94 91

bloemschikken
Femma Ichtegem
De Ster – 19.00u
051 58 91 19

ZATERDAG 6 MEI

schoolfeest
GBS De Bever
sporthal Ichtegem – 17.00u
051 58 85 10

MAANDAG 8 MEI

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

seniorenfeest
S-Plus Eernegem
Izegem – 059 29 06 38

DINSDAG 9 MEI

kookworkshop met Sandra Bekkari
Best Pittig Ichtegem Koekelare
SIGO Eernegem – 19.00u
enkel voor leden
bestpittigichtegemkoekelare@
gmail.com
0497 54 04 57

DONDERDAG 11 MEI

moederfeest: de imker op bezoek
Femma Eernegem
Brouwershove – 20.00u
059 29 08 76

VRIJDAG 12 MEI

Share Fair: geef- en deelmarkt, 
van gebak tot dessert
KVLV en welzijnsschakel ’t Kassietje
Eernegem-Markt
15.00 tot 19.00u
059 29 06 53

VRIJDAG 19 MEI

5de verkenning oud-Ichtegem: 
Vijver en Koolveld
Gezinsbond Ichtegem
18.30u - Koekelarestraat
€ 12 / leden € 10
0477 77 20 76

ZATERDAG 20 MEI

uitstap
VIVA-SVV Ichtegem
café Sint-Cecilia – 13.30u
€ 3 – 051 58 15 84

Bouger Bouger
rock- & bluesfestival 
met o.m. Calling Susan, Rock 
Stovrie, U2be, …
domein café bij Nelly Ichtegem
deuren 16.30u
€ 15 vvk / € 20 add
tina.ledaine@telenet.be

MAANDAG 22 MEI

dansnamiddag Duo Danny & 
Marleen
Time Out Eernegem
14.00 tot 17.00u
€ 5 – 059 29 89 59

bedrijfsbezoek Molens Joye en 
kunstenaar Nick Ervinck
Markant Eernegem – 14.30u
Rumbeke & Lichtervelde
€ 12 leden / € 20 niet-leden
0475 33 19 42

DINSDAG 23 MEI

ontmoetingsnamiddag met 
dansgelegenheid
maandelijkse dansnamiddag voor 
jong en oud
dorpshuis De Ster – 14.00 tot 17.00u
gratis – 051 57 59 09Volg ons 

op Twitter
@8480_Ichtegem
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MAANDAG 5 JUNI

smoefeltocht
Gezinsbond Eernegem
start aan JC Gildhof – 13.30u
inschrijven vóór 31 mei
ingridmartens@telenet.be

DINSDAG 6 JUNI

kubb-tornooi in Koekelare
OKRA Ichtegem
051 58 14 20

DONDERDAG 8 JUNI

zomerfeest met Duo Hilvi en Erik
OKRA Ichtegem
De Ster – 13.30u
051 58 14 20

fietstocht
Neos Eernegem
059 29 94 91

9 T.E.M. 16 JUNI

8-daagse reis naar Tsjechië
S-Plus Eernegem
059 29 06 38

ZATERDAG 10 JUNI

verjaardagsbarbecue 89 jaar
Gezinsbond Ichtegem
De Ster – 19.30u
0477 77 20 76

ZONDAG 11 JUNI

vaderdagontbijtpakketten
Gezinsbond Ichtegem
vanaf 07.30u
0477 77 20 76

MAANDAG 12 JUNI

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

DONDERDAG 15 JUNI

regionale fietstocht
S-Plus Eernegem
059 29 06 38

Peter Vandamme: muzikale verhalen 
in de wondere wereld van de opera
Markant Eernegem
Kruispunt – 19.30u
0498 63 03 33

WOENSDAG 31 MEI

crea
Femma Eernegem
Brouwershove – 19.30u
059 29 80 58

DONDERDAG 1 JUNI

praatnamiddag: bijtanken voor 
grootouders
Gezinsbond Ichtegem
De Ster – 14.00u
€ 1 – 0477 77 20 76

koken hotdog de luxe
Femma Ichtegem
De Ster – 19.30u
051 58 91 19

ZATERDAG 3 JUNI 

zomerhappening
muzikaal aperitief met warme 
beenhesp
Fanfare De Ware Vrienden
Kruispunt – 19.00u
059 29 04 83

VRIJDAG 2 JUNI

Bekegem Intiem: 
Bart Herman Zonder Meer
Bart Herman werd in 
Vlaanderen bekend in 1993 
met zijn megahit ‘Ik ga dood 
aan jou’, gevolgd door een 
lange, succesvolle carrière 
als Nederlandstalige singer-
songwriter. Daarvoor trad 
hij voornamelijk op met een 
Engelstalig countryrepertoire 
in binnen- en buitenland.
In Bekegem komt de zanger 
met de uit de duizend 
herkenbare stem vertellen 
hoe het één het andere 

beïnvloedde. Hoe onder meer 
Kris Kristofferson en Buddy 
Holly eigenlijk de inspiratoren 
zijn voor liedjes als ‘Gele 
rozen’, ‘Als je weer wakker 
wordt’, ‘Slaap m’n kind’ en 
‘Bartje is een leuke naam’.
Bart Herman brengt in dit 
programma zijn grootste hits, 
alleen met zijn gitaar, ontdaan 
van alle franje, gewoon zoals 
ze gemaakt zijn. Kortom, een 
intimistische avond met een 
vleugje rock & roll van een 
singer-songwriter pur sang.

20 uur – deuren 19 uur
Sint-Amanduskerk Bekegem
tickets: € 10 in vvk – € 12 add
voorverkoop: onthaal AC 
Eernegem, gemeentehuis 
Ichtegem, bestuur Gezinsbond 
Bekegem en Samana Bekegem
info: cultuur@ichtegem.be – 
059 34 11 46
www.bartherman.be

ZATERDAG 27 MEI

14de minivoetbaltornooi 
Bondgenoten
Gezinsbond Ichtegem
sportcentrum Ichtegem – 9.00u
0485 69 56 28

8ste garageverkoop
Gezinsbond Ichtegem
start Engelstraat 129
9.00 tot 16.30u
051 58 97 66

MAANDAG 29 MEI

avondwandeling
Femma Eernegem
059 29 05 30

DINSDAG 30 MEI

daguitstap fietsers
OKRA Ichtegem
051 58 14 20

Op zoek naar UiTtips? Kijk op 
www.uitinichtegem.be
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15 JUNI – 15 SEPTEMBER

13de gezinsfietsfotozoektocht
Gezinsbond Ichtegem
ca. 10 km – Ichtegem
€ 3 per deelnameformulier
0485 69 56 28

VRIJDAG 16 JUNI

cruise Yserstar naar Veurne, 
met Paul Bruna
Vief Ichtegem-Eernegem-
Bekegem
inschepen in Nieuwpoort – 10.30u
€ 46 – 051 58 24 45

slotevenement 2016-2017
Best Pittig Ichtegem Koekelare
De Balluchon Koekelare
bestpittigichtegemkoekelare@
gmail.com
0497 54 04 57

wedstrijd ‘foto van het jaar’
Fotoclub Bellebos
café ’t Verschil – 20.00 u
gratis – 059 26 61 89

ZATERDAG 17 JUNI

bezoek PMMK Oostende
Femma Eernegem
059 29 08 95

voordracht: gezonde voeding bij 
actieve senioren
VIVA-SVV Ichtegem

café Sint-Cecilia – 14.00u
€ 3 – 051 58 15 84

benefiet t.v.v. weeskinderen Togo
spaghettifestijn en optredens 
True Desire Vocalband, Bandit, …
JC Gildhof – vanaf 16.00u
€ 20 volw. in vvk – € 10 kinderen
0468 32 53 69

ZONDAG 18 JUNI

open schoolfeest
klasbezoeken, maaltijd, 
spelletjes, optreden, …
De Zandkorrel Eernegem
11.00 tot 16.00u
059 29 93 08

MAANDAG 19 JUNI

dansnamiddag Duo Danny & 
Marleen
Time Out Eernegem
14.00 tot 17.00u
€ 5 – 059 29 89 59

WOENSDAG 21 JUNI

crea
Femma Eernegem
Brouwershove – 19.30u
059 29 80 58

VRIJDAG 23 JUNI

Toeren in de Moeren
OKRA Ichtegem
051 58 14 20

ZATERDAG 24 JUNI

10de zomerse avondwandeling
Gezinsbond Ichtegem
19.00u – 0477 77 20 76

DINSDAG 27 JUNI

ontmoetingsnamiddag met 
dansgelegenheid
maandelijkse dansnamiddag voor 
iedereen
dorpshuis De Ster
14.00 tot 17.00u
gratis – 051 57 59 09

VRIJDAG 30 JUNI

wereldfestival Izegem
S-Plus Eernegem
059 29 06 38

ZONDAG 11 JUNI

Eernegemse Highland Games 
en West-Vlaanderen Vlamt
De Galaxy Highlanders gaan al 
voor de derde keer de uitdaging 
aan om een eigen Eernegems 
Highland Games tornooi op 
poten te zetten. Verschillende 
teams nemen het tegen elkaar 
op in proeven als stones of 
manhood, weight for height, 
tossing the caber, putting the 
stone, farmers walk, …

De vzw Vlaamse Traditionele 
Sporten (VlaS) organiseert voor 
de zevende keer een namiddag 
met vergeten of opnieuw 
beoefende volkssporten, o.m. 
katapult, kruisboog, trabol, 
golfbiljart, tafelvoetbal, 
liggende en staande wip, 
flessenschieten, curve bowls 

en ringsteken per fiets. 
Iedereen kan deelnemen!

Beide organisaties slaan 
de handen in elkaar om er 
een leuke en bij momenten 
spectaculaire dag vol 
traditionele volkssporten van te 
maken. Kom kijken, meedoen 
met en genieten van dit mooi 
stukje levend erfgoed! Een 
perfecte tip als je vandaag je 
papa wil verrassen met een 
originele uitstap!

Highland Games: 
10.30 tot 19.00u
West-Vlaanderen Vlamt: 
13.00 tot 18.00u
De Klokkenput – toegang gratis
info: sport@ichtegem.be
059 34 11 43
https://galaxyclan.com
www.vlas.be

LIKE & DEEL:
DE FACEBOOK-PAGINA
UiT in Ichtegem

www.facebook.com/UiTinIchtegem
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ZONDAG 25 JUNI
Eernegemse Kopjesdagen
kermis - koopjes bij de handelaars - terrasjes (het hele weekend)

ROMMELMARKT – WESTKERKESTRAAT  van 6 tot 18 uur
 info en inschrijven 0475 75 66 29

EERNEGEMSE GEITENMARKT – H. HARTPLEIN  vanaf 10 uur
• tentoonstelling en keuring schapen – geiten – rundsherdershonden

• aanbod streekproducten en mini-tuinbeurs

WEDSTRIJD TUNING CARS - STATIONSSTRAAT e.a. vanaf 10 uur

Back to the roots @ Eernegem: part 6 (zie Facebook)

nationale en internationale deelnemers – inschrijven ter plaatse - info: jeffrey.duyck@outlook.com

                    KINDERSPEELSTRAAT – WESTKERKESTRAAT vanaf 14 uur
met o.m. springkastelen, workshops, knutselen, …

KOPJESFESTIVAL – EERNEGEM-MARKT  vanaf 14 uur
• bar met terras

• modeshow Bianca’s Secret Lingerie en betaalbare kledij, Optiek Allosserie, ML Mode, Calissa

OPTREDENS: DUO DANNY & MARLEEN – TIMOTHY VERYSER
JOHAN VEUGELERS (THE SUNSETS) – WILLY SOMMERS

afterparty met discobar In-Motion

muzikale en dansintermezzo’s door The One For the Road Band en Dansschool Revival

GRATIS
centrum Eernegem

info 059 34 11 39 

cultuur@ichtegem.be
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UIT HET NIEUWS

Huldiging oudste inwoner

De 102- jarige Maria Buffel werd gehuldigd op haar verjaardag op 25 maart. 
Ze komt uit de Zuidstraat in Ichtegem en woont nu in woonzorgcentrum Hof Demeersseman.

Jubilea

50 jaar getrouwd op 3 januari 2017: 
Herman Vanhee en Francine Rondelez uit Eernegem

65 jaar getrouwd op 8 februari 2017: 
Jerôme Rommelaere en Raymonda Sys uit Eernegem

50 jaar getrouwd op 17 februari 2017: 
Georges Vanhoutte en Yvette Verleye uit Eernegem

65 jaar getrouwd op 20 februari 2017: 
Robert De Beir en Christiana Matton uit Bekegem

De 102- jarige Maria Buffel werd gehuldigd op haar verjaardag op 25 maart. 
Ze komt uit de Zuidstraat in Ichtegem en woont nu in woonzorgcentrum Hof Demeersseman.
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SOCIAAL   t 051 59 12 02 - sociaalhuis@ichtegem.be

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

Infonamiddag: 
Bijtanken over opvoeding 
voor grootouders
• i.s.m. Gezinsbond Ichtegem
• donderdag 1 juni om 14.00 uur
• Dorpshuis De Ster
• vooraf inschrijven verplicht, max. 15 deelnemers
• toegang: € 2, leden Gezinsbond € 1

  Voor meer informatie kun je elke 
werkdag van 9.00 tot 17.00u terecht in 
Dorpshuis De Ster, Engelstraat 54, 
8480 Ichtegem, 051 57 59 09, 
dorpshuisdester@ichtegem.be

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

Blijf op 
de hoogte van 
al onze activiteiten:

• via www.ichtegem.be > Sociaal Huis 
> Dorpshuis De Ster

• via onze flyers in de inkomhal van 
Dorpshuis De Ster

• via de digitale informatieborden in 
Ichtegem en Eernegem

• via De Weekbode op de bladzijde van 
Ichtegem onder ‘Varia’

Fietsclub
• i.s.m. Gezinsbond Ichtegem
• elke woensdag van april t.e.m. september
• start om 13.45 uur stipt aan Dorpshuis De Ster
• 10-rittenkaart kost € 14, verzekering incl.   

(korting voor leden Gezinsbond)
• vooraf inschrijven niet nodig
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Beleef het mee 
kom naar de Senioren namiddag

Thema : oude volksspelen 
Samen meedoen of meegenieten 
Iedereen is welkom
Donderdag 11 mei 2017 - 13u30 
LDC “De Ster” te Ichtegem
Inschrijven: € 2 per persoon waarvoor taart en koffie
Graag inschrijven voor 8 mei in Sociaal Huis of LDC Dorpshuis De Ster.

Beleef het mee:
kom naar de seniorennamiddag!

Thema: oude volksspelen
Samen meedoen of meegenieten. Iedereen is welkom!

• Donderdag 11 mei 2017  
om 13.30 uur

• LDC Dorpshuis De Ster in Ichtegem
• Inschrijven: € 2 per persoon  

incl. taart en koffie
• Graag inschrijven voor 8 mei  

in het Sociaal Huis of LDC 
Dorpshuis De Ster

Beleef het mee 
kom naar de Senioren namiddag

Thema : oude volksspelen 
Samen meedoen of meegenieten 
Iedereen is welkom
Donderdag 11 mei 2017 - 13u30 
LDC “De Ster” te Ichtegem
Inschrijven: € 2 per persoon waarvoor taart en koffie
Graag inschrijven voor 8 mei in Sociaal Huis of LDC Dorpshuis De Ster.

Beleef het mee 
kom naar de Senioren namiddag

Thema : oude volksspelen 
Samen meedoen of meegenieten 
Iedereen is welkom
Donderdag 11 mei 2017 - 13u30 
LDC “De Ster” te Ichtegem
Inschrijven: € 2 per persoon waarvoor taart en koffie
Graag inschrijven voor 8 mei in Sociaal Huis of LDC Dorpshuis De Ster.

Beleef het mee 
kom naar de Senioren namiddag

Thema : oude volksspelen 
Samen meedoen of meegenieten 
Iedereen is welkom
Donderdag 11 mei 2017 - 13u30 
LDC “De Ster” te Ichtegem
Inschrijven: € 2 per persoon waarvoor taart en koffie
Graag inschrijven voor 8 mei in Sociaal Huis of LDC Dorpshuis De Ster.

Projectnamiddag financiële educatie
De week van het geld vond dit jaar 

plaats van 27 maart tot 2 april. In deze 
week werd er extra aandacht gevraagd voor het 

bespreekbaar maken van geldzaken. Het centrale 
thema dit jaar was: sparen of niet?

Naar jaarlijkse gewoonte gingen we vanuit de 
sociale dienst van OCMW Ichtegem langs in het 
zesde leerjaar van de lagere scholen van de 
gemeente om een projectnamiddag te geven 
rond financiële educatie. Het doel hiervan is om 
kinderen bewust te maken van geld, gezien we 
vanuit de praktijk ervaren dat de doelgroep steeds 
jonger wordt en dat steeds meer jongere mensen 
en/of gezinnen financiële problemen hebben.

Deze namiddag bestond uit een stellingenspel 
waarin we stilstonden bij het centrale thema 
van de week van het geld, een smaaktest met 
merkproducten en producten van het huismerk, en 
het spelen van het spel ‘geld-weg’.  Hierin dienen 
kinderen met een huishoudbudget één maand 

te overleven, waarin ze naast de boodschappen 
ook alle facturen moeten betalen die kunnen 
voorkomen in een gezin.

Ook dit jaar was de spelnamiddag opnieuw een 
groot succes met de 83 leerlingen die we bereikt 
hebben, met als doel: kinderen bewust leren 
omgaan met geld om zo preventief te werken. 

 Indien je zelf vragen hebt rond jouw budget 
en/of je financiële problemen kun je altijd 
terecht bij de sociale dienst van OCMW 
Ichtegem op het nummer 051 57 59 19.
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Week van de Opvoeding

Ook dit jaar wordt er vanuit het Huis van het Kind 
Ichtegem, de buitenschoolse kinderopvang, de 
Katrol en de bib een activiteit georganiseerd om 
aandacht te vragen voor de Week van de Opvoeding. 
Thema dit jaar is: Opvoeden is samen lachen, 
huilen, praten, eten, …

Verdere informatie hierover zal in de komende 
weken nog verspreid worden door de lagere 
scholen, de website van de gemeente, de 
buitenschoolse kinderopvang, de bib en de Katrol. 
Hou dit dus zeker in de gaten.

 

––––––––  ICHTEGEM –––––––– 

ICHTEGEM

Elke seconde telt

Jaarlijks vallen er tientallen doden bij woning-
brand en zijn er meer dan 1000 mensen slachtoffer 
van een CO-vergiftiging. Daarom is preventief 
handelen van levensbelang.

Op de website www.speelnietmetvuur.be vind je 
levensreddende informatie om vooraf actie te on-
dernemen en het gevaar te beperken of te vermij-
den. Daarnaast wordt er ook uitleg gegeven over 
wat te doen als er toch brand- of CO-gevaar is.

Beschik je niet over een internetverbinding, dan 
kun je info opvragen bij Woonpunt via het nummer 
059 34 22 70 of langskomen aan het loket.

 www.speelnietmetvuur.be



 

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

Op zoek naar een 
assistentiewoning?

Zelfstandig blijven wonen in de eigen 
vertrouwde buurt is de wens van veel 
ouderen. Een aangepaste en veilige woning 
is daarbij belangrijk. Een assistentiewoning 
kan een kwaliteitsvol antwoord bieden. Een 
assistentiewoning combineert zelfstandig 
wonen met ondersteuning en zorg op 
maat. Het is een door de Vlaamse overheid 
erkende woonvorm. Assistentiewoningen 
mogen dus niet worden verward met bv. 
zorgflats of serviceflats.

Voor meer info over een 
assistentiewoning kun je terecht op www.
checkassistentiewoning.be. Je vindt er 
een lijst met aandachtspunten waar je op 
moet letten als je een dergelijke woning 
koopt of huurt. Voor potentiële kopers zijn 
er extra tips. De website biedt ook een 
overzicht van de erkende voorzieningen, 
voorbeelddocumenten van overeenkomsten, 
een verklarende woordenlijst en andere 
nuttige info.
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Inschrijven voor een sociale huurwoning? 

In Ichtegem bieden SHM Vivendo, SHM De Mandel en SVK Woondienst JOGI 
sociale huurwoningen aan. Om in aanmerking te komen voor een sociale 
huurwoning stel je je eerst kandidaat via een inschrijving.  Hierbij moet je 
voldoen aan een aantal voorwaarden.  De belangrijkste zijn:
• Je bent meerderjarig
• Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister
• Je inkomsten van drie jaar geleden zijn na 

indexatie niet hoger dan:
• 24 092 euro voor een alleenstaande persoon 

zonder personen ten laste
• 26 111 euro voor een alleenstaande persoon 

met een handicap
• 36 137 euro, verhoogd met 2 020 euro per 

persoon ten laste voor anderen
• Je hebt geen woning of bouwgrond volledig 

of gedeeltelijk in volle eigendom of woning of 
bouwgrond volledig in vruchtgebruik.

• Je beschikt over voldoende mondelinge kennis 
van het Nederlands

Voor een aantal voorwaarden bestaan er 
uitzonderingen. Meer info vind je op www.vmsw.be 
> ik ben particulier > huren van een sociale woning.

 Heb je vragen of wil je inschrijven?
Kom dan langs bij Woonpunt.
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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
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Doornhoekstraat 57

8480 Bekegem
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Aanleg van terras, oprit, siergravel  • Draad- en houtafsluitingen
Tuinhuis, carport • Plantentuin, gazon en grondwerken

Hierbij willen we namens Chiro Groezie Bekegem, Rik Vanhee nog eens extra in de bloemetjes zetten. 
Voor het gratis plaatsen en het onderhoud van de verwarmingsketel 
in het heem van Chiro Groezie Bekegem.

Chiro Groezie Bekegem

Bedankt!



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

10
%

 ko
rti

ng
 

bij 
afg

ift
e 

bon 

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
Stationsstraat 118, 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 nodigen u uit.

Wij openen op 2 juni onze deuren en nodigen u uit 
op 3 juni in ons nieuw kantoor, Aartrijkestraat 2 (Eernegem). 

Kom langs tussen 10 en 16 uur voor een 
hapje en een drankje. 

Tot dan!

- 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: cadeaubonPROMOTIES IN MAART

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


