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VOORWOORD

Beste inwoners, 

Na de succesvolle inwandeling van de nieuwe straten in Bekegem kijken 
wij al uit naar de opening van de volgende realisatie. Op 19 mei wordt de 
nieuwe bibliotheek in residentie Capri, op de hoek van de Bruggestraat 
en Westkerkestraat, geopend. De laatste nieuwe ontwikkelingen 
waarmee een bibliotheek is uitgerust, zijn er voorhanden. Waar de huidige 
bibliotheek wat verborgen zat op het tweede verdiep van het AC kan ze nu 
genieten van een prachtige en goed zichtbare locatie. Wij hopen dan ook 
dat nog meer lezers de weg naar deze nieuwe bib zullen vinden!

Daarnaast zijn wij in volle voorbereiding voor de ontvangst van de 
Jumbo Run op 18 augustus, waarop we in de volgende editie van De 
BEIblijver uitgebreid terugkomen. Wij willen de hele gemeente bij deze 
doortocht betrekken! Daarom loopt via alle Ichtegemse lagere scholen 
een kleurwedstrijd. De leerlingen van het SIGO Eernegem kiezen 
binnenkort één winnaar: deze tekening wordt het logo én de affiche van 
de Jumbo Run 2018. Deze affiche zal huis-aan-huis bedeeld worden langs 
het parcours! Een hele eer dus! Wij bieden ook de kans aan 5 gezinnen 
om gratis naar het circus te komen op 18 augustus, samen met de 
deelnemers van de Jumbo Run. Om hiervoor kans te maken loopt een 
tweede kleurwedstrijd via De BEIblijver. De kleurplaat vind je op  
pagina 18 en is in te dienen tegen 31 mei. De winnaars maken we bekend 
in de volgende editie.

Graag wil ik nog eens een organisatie van het Buurtinformatienetwerk 
(BIN) in de verf zetten. Zij konden Khalid Benhaddou strikken om op 
vrijdag 4 mei naar De Klokkenput te komen spreken met zijn lezing ‘Is dit 
nu de Islam?’. Hij is een bezielend verteller en stelt zich als hoofddoel alle 
polariserende tendensen en radicalisering in onze samenleving  tegen te 
gaan. Warm aanbevolen! Ook ons plaatselijk muziekfestival BOUGER-
BOUGER op 26 mei in Ichtegem blijft maar groeien.

Juni 2018 wordt een feestmaand met enkele sportieve hoogtepunten! 
Delfine Persoon zal haar wereldtitel boksen proberen te verlengen in 
Eernegem op zaterdag 9 juni. Op zaterdag 23 juni wordt op de markt in 
Eernegem een supportersdorp georganiseerd voor de voetbalwedstrijd 
BELGIE-TUNESIE om 14 uur. Het verkeersvrije centrum zal zwart, geel en 
rood kleuren. Unizo verzorgt het randprogramma.

Ten slotte kijken we uit naar zondag 24 juni: de traditionele 
Kopjesdagen met een uitgebreid programma en als hoofdact een 
optreden van De Romeo’s.

Vanaf dan wordt het aftellen naar de grote vakantie!
Met genegen groeten,

Uw burgemeester
Karl BONNY
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LEVEN IN ICHTEGEM

ZITDAGEN INVULLEN BELASTINGBRIEF

Op verzoek van het gemeentebestuur organiseert de FOD Financiën 
opnieuw zitdagen voor het invullen van de belastingbrief. Wegens het 
beperkt aantal consulenten en zitdagen worden deze sessies hoofdzakelijk 
georganiseerd voor senioren, minder mobiele mensen en personen die 
doorverwezen worden van de sociale dienst of het Sociaal Huis!

• Eernegem - administratief centrum:  
maandag 28 en dinsdag 29 mei van 9 tot 16 uur 

• Ichtegem - gemeentehuis: donderdag 31 mei van 9 tot 16 uur

Breng zeker volgende zaken mee: 
aanslagbiljet vorig jaar, attest 
handicap, ontvangen huurgelden, 
loon- of pensioenfiches, 
nodige attesten (bijvoorbeeld 
energiebesparende werken, 
dienstencheques, lening,…).

Tip: de actieve bevolking kan terecht in het lokale belastingkantoor 
Oostende, Vrijhavenstraat 1.

  Infolijn: 02 572 57 57 of info.tax@minfin.fed.be

HINDER BIJ 
MANIFESTATIES

Surf naar www.geopunt.be A kies 
links in het keuzemenu ‘hinder in kaart’ 
of www.ichtegem.be A bestuur en 
diensten A veiligheid
Hier kun je makkelijk alle manifestaties, 
werken en evenementen in jouw buurt 
in kaart brengen. 

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

ZIE JE VRIE EN GEWILLIG?

Gezocht: vrijwillige chauffeurs voor de Minder Mobielen Centrale 

De Minder Mobielen Centrale is een dienst, gecoördineerd vanuit 
het Sociaal Huis, waarbij vrijwillige chauffeurs instaan voor vervoer 
(o.a. naar kaartnamiddag, kapper, ziekenhuisbezoek, familiebezoek, 
doktersconsultatie, enz.) ten behoeve van gebruikers die over geen 
andere vervoersmogelijkheid beschikken door hun geestelijke, 
lichamelijke of sociale toestand.

Wat bieden wij jou?
• Omniumverzekering, verzekering B.A.
• Begeleiding vrijwilligers
• Bij minimum 6 ritten per jaar uitnodiging jaarlijks feest of activiteit
• Kostendekkende vergoeding per km

 Interesse? Neem contact op met het Sociaal Huis, Elsie Blontrock 
via 051 59 12 08 in de voormiddag.

SLUITINGSDAGEN 
MEI EN JUNI 2018

Alle gemeentelijke diensten (inclusief 
containerpark) zijn gesloten op
• Dinsdag 1 mei
• Donderdag 10, vrijdag 11 en  

zaterdag 12 mei (het containerpark is 
wel open op 11 en 12 mei)

• Maandag 21 mei
• Donderdag 14 juni (de buitenschoolse 

kinderopvang is wel open op 14 juni)

Let op: wegens verhuis zal het 
bibliotheekfiliaal Eernegem uitzonderlijk 
gesloten zijn van donderdag 10 mei tot en 
met vrijdag 18 mei! 

 Neem steeds een kijkje op  
www.ichtegem.be voor een gedetailleerd 
overzicht van de openingsuren per dienst. 
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LEVEN IN ICHTEGEM

OPROEP KANDIDATEN 
VOOR WACHTLIJST HUIZE 
ZONNEVREUGD

OCMW Ichtegem beschikt over  
21 bejaardenflats in Huize Zonnevreugd, 
Markt 10 in Ichtegem. Deze flats worden 
voorbehouden voor senioren die nog 
zelfstandig kunnen wonen. Momenteel 
zijn we op zoek naar mensen die graag 
onmiddellijk op een aanbod willen 
ingaan. 

Wie zich graag voor de wachtlijst 
Zonnevreugd wil inschrijven neemt contact 
op met Melanie De Ly via 051 57 59 12, 
melanie.dely@sociaalhuis.ichtegem.be 
of kom langs op afspraak!

MEI 2018: MAAND VAN HET 
BEVOLKINGSONDERZOEK 
BAARMOEDERHALSKANKER

Baarmoederhalskanker ontstaat heel langzaam. Bovendien kunnen 
afwijkende cellen worden opgespoord voordat ze kankercellen 
worden. Daardoor is baarmoederhalskanker één van de ziekten die 
in aanmerking komt voor een bevolkingsonderzoek. Vroegtijdige 
opsporing is de beste bescherming tegen baarmoederhalskanker. Laat 
van je 25ste tot en met je 64ste elke drie jaar een uitstrijkje nemen. 
Maak dus zeker een afspraak met je huisarts of gynaecoloog. 

 Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 of 
surf naar www.bevolkingsonderzoek.be/baarmoederhalskanker.

Wist je dat …
In onze gemeente Ichtegem liet 57,8% van de vrouwen van 25 tot en 
met 64 jaar zich preventief onderzoeken en zo scoren we lager  dan de  
deelname in onze provincie. Om tegen 2020 het streefcijfer van 65% te 
behalen, is er dus nog veel werk voor de boeg in onze gemeente.  

U wordt uitgenodigd op het

HUWELIJK ANNO 1950

Donderdag 17 mei in Dorpshuis De Ster.
Deuren open om 13 uur, huwelijk om 13.45 uur.
 2 euro incl. taart en koffie. 
Na de koffie volgt het spetterend dansfeest!
Inschrijven voor 15 mei via Sociaal Huis of De Ster.
 
Een organisatie van: 

PROJECTNAMIDDAG FINANCIËLE EDUCATIE: 
SPAREN OF NIET?

De week van het geld vond dit jaar plaats 
van 12 tot 18 maart 2018. 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. Onze praktijkervaring leert namelijk 
dat de doelgroep steeds jonger wordt en dat steeds meer jongere 
mensen en/of gezinnen financiële problemen hebben.

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

U wordt vriendelijk 
uitgenodigd op het

Op donderdag 17 mei 2018
Locatie: ldc Dorpshuis De Ster
Inkom: 2 euro (incl. taart & koffie)
Na de taart & koffie volgt het dansfeest! 

Deuren open 13u
Start 13u30

Huwelijk 13u45
Inschrijven voor 15 mei 2018 via Sociaal Huis of De Ster 

U wordt vriendelijk 
uitgenodigd op het

Op donderdag 17 mei 2018
Locatie: ldc Dorpshuis De Ster
Inkom: 2 euro (incl. taart & koffie)
Na de taart & koffie volgt het dansfeest! 

Deuren open 13u
Start 13u30

Huwelijk 13u45
Inschrijven voor 15 mei 2018 via Sociaal Huis of De Ster 
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ONTSPANNING 

Ontmoetingsnamiddag 
met dansgelegenheid 
met DJ Dirk  
dinsdag 22 mei en 
dinsdag 26 juni om 14 uur 
gratis

Tearoomnamiddag 
woensdag 30 mei en 
woensdag 27 juni 
om 14 uur
3,50 euro 
incl. koffie en gebak
vooraf inschrijven

Initiatie Line-dance club
Kom de line-dancemoves 
uitproberen! Dit is geen 
les, wel pure ontspanning! 
Iedereen is welkom! Bij 
voldoende interesse wordt 
deze activiteit verdergezet 
vanaf september 2018.
dinsdag 3 juli en  
dinsdag 7 augustus van 
14 tot 16 uur - gratis

INFO-NAMIDDAG

Wat te doen bij 
overlijden? 
Alle informatie wordt 
gegeven door een 
begrafenisondernemer.
dinsdag 15 mei om 14 uur 
gratis, vooraf inschrijven

VORMING 

Crea-workshop: 
decoratieve potjes voor 
planten
donderdag 3 mei 
om 13.30 uur 
5 euro, vooraf inschrijven

Crea-workshop 
donderdag 28 juni 
om 13.30 uur
5 euro, vooraf inschrijven

Workshop bloemschikken
woensdag 23 mei 
om 14 uur  
5 euro (excl. materiaal)
vooraf inschrijven 
max. 10 deelnemers

MINDFULNESS

Ben jij geïnteresseerd in een 
lessenreeks mindfulness? 
Geef je naam op in het 
dienstencentrum. Bij 
voldoende interesse 
worden deze lessen 
georganiseerd.

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

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

lokaal dienstencentrum
gemeente Ichtegem

Wens je op de hoogte gebracht 
te worden van de activiteiten 
die georganiseerd worden door 
het lokaal dienstencentrum 
Dorpshuis De Ster? Bezorg ons 
jouw e-mailadres via mail naar 
dorpshuisdester@ichtegem.be 
en mis geen enkele activiteit!

Het maandmenu van 
het dorpsrestaurant 
is te raadplegen op: 
www.ichtegem.be A 
Dorpshuis De Ster

LEVEN IN ICHTEGEM

WARME OPROEP ! 

Wij zoeken vrijwilligers die 1 maal per maand of om 
de 14 dagen een wandeling willen organiseren en 
begeleiden van telkens 5 à 7 km. De dag waarop dit 
georganiseerd zou worden mag zelf bepaald worden. 
Contacteer ons voor meer informatie!
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FOTOWEDSTRIJD 
‘ICHTEGEM OP 
ZIJN MOOIST’. 
DOE JIJ OOK MEE?!

Fotoclub Bellebos Eernegem 
organiseert in samenwerking met 
de dienst cultuur van de gemeente 
een fotowedstrijd met als thema 
‘Ichtegem op zijn mooist’.

De deelname is gratis en 
iedereen kan meedoen, zowel 
geschoolde als ongeschoolde 
fotografen die in Groot-Ichtegem 
wonen. De wedstrijd loopt van 
1 mei tot 31 augustus 2018 en 
je kunt maximaal drie digitale 
beelden insturen.  
Er zijn mooie prijzen te winnen 
en de 50 beste werken worden 
tijdens de kermisweek in 
september tentoongesteld in 
het administratief centrum in 
Eernegem. 

Je foto’s dienen ten laatste  
op 31 augustus 2018 om  
23.59 uur te worden bezorgd  
via het deelnameformulier in 
het Digitaal loket op  
www.ichtegem.be. 
Daar is ook het volledige 
wedstrijdreglement te vinden. 

Succes en wij roepen iedereen op 
om Ichtegem ‘op zijn mooist’ in 
beeld te brengen!

STAP JE MEE MET ONS NAAR DE OVERWINNING?  
DOE DAN MEE AAN DE 10.000 STAPPENCLASH!

Van 1 tot en met 31 mei 2018 nemen wij 
het al stappend op tegen de inwoners 
van meer dan 150 Vlaamse gemeenten 
en steden. Alle deelnemende steden 
en gemeenten worden naargelang 
het aantal inwoners ingedeeld in 
een categorie. Op deze manier maakt 
iedereen een eerlijke kans, zowel 
de kleine gemeenten met minder 
inwoners als de grote steden.

Stap jij Ichtegem mee naar de 
overwinning? 
Registreer je dan gratis op 
www.10000stappen.be en sluit 
aan bij de groep van onze gemeente. 

Op deze website of via de app van 
10.000 stappen kan je online een 
stappendagboek bijhouden. Geef 
dagelijks je aantal stappen in en 
volg de route en tussenstand op de 
wereldkaart. Je kan live volgen welke 
gemeente of stad aan de leiding staat. 
Bovendien maken alle deelnemers 
wekelijks kans op leuke prijzen.

OPROEP AAN JONGE MAKERS

Ben jij een startende regisseur, theatermaker, geluids- of audiovisueel 
kunstenaar, fotograaf, acteur, danser, choreograaf, illustrator, 
tekenaar, ontwerper, beeldend kunstenaar, schrijver, dichter, 
muzikant, comedian, enz.? Dan is Ginter op zoek naar jou!

Met de intergemeentelijke culturele samenwerking willen we in kaart 
brengen welke jonge makers afkomstig zijn uit de regio (Gistel, Ichtegem, 
Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout en Zedelgem). Onder ‘jong’ 
verstaan we kunstenaars tot en met 35 jaar. Het gaat zowel over ‘starters’, 
of mensen die nog in opleiding zijn, als over makers met een reeds 
opgebouwde staat van dienst.

We willen ook peilen naar de noden die er bij jullie leven. Wat zijn de 
belangrijkste stimulansen die jullie nodig hebben (of missen) bij het 
opbouwen van ervaring of het creëren van kansen? Op basis van deze 
bevraging zal Ginter dan nagaan op welke manier zij de ontwikkeling van 
jonge makers en kunstenaars in de regio kan ondersteunen.

 Herken je jezelf in één van de bovenstaande 
categorieën of wil je graag met ons dit traject 
helpen opzetten? Mail dan tegen uiterlijk  
15 augustus 2018 je contactgegevens door 
naar info@ginter.be. 

ONTSPANNEN IN ICHTEGEM
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ZOMERSPORTKAMPEN 2018

SPORTKAMPEN DIENST SPORT
Omni-sportkamp 1: van maandag 2 juli 
tot en met vrijdag 6 juli
Omni-sportkamp 2: van maandag  
20 augustus tot en met vrijdag 24 augustus 
voor kinderen van het 1e leerjaar  
tot het 2de middelbaar

• van 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur, 
op woensdag 4 juli en 22 augustus 
daguitstap van 8.30 tot 16.30 uur

• 60 euro per sportkamp
• inschrijven vanaf 1 juni 2018 via  

www.ichtegem.be A Digitaal loket 
A inschrijven activiteiten sport 
OPGELET, de plaatsen zijn beperkt!

 
 www.ichtegem.be, de Zomerzoemer,  

sport@ichtegem.be of kom langs!

SPORTKAMP I.S.M. VITA 
van maandag 23 juli tot en met  
vrijdag 27 juli
voor peuters, kleuters en lagere school

• van 9 tot 16 uur 
• 100 euro 
• 5 euro korting vanaf het tweede gezinslid

 info en inschrijvingen via Joke Zwaenepoel 
0476 28 40 70 of www.vitagistel.be

DANSSTAGE I.S.M. KAVVV & FEDES VZW 
van maandag 27 augustus tot en met 
vrijdag 31 augustus 
vanaf het 2de kleuter tot middelbaar

• van 9 tot 16 uur 
• 75 euro

 info en inschrijvingen via www.fedes.be

SPORTSTAGE TC ICHTEGEM 
Tennisstage 1: van maandag 16 juli 
tot en met donderdag 19 juli 
Tennisstage 2: van maandag 6 augustus  
tot en met donderdag 9 augustus
voor kinderen van 6 tot 14 jaar

• halve dag: van 9 tot 12 uur  
volledige dag: van 9 tot 16 uur 

• prijs halve dag: leden 50 euro 
niet-leden 60 euro

• prijs volledige dag: leden 80 euro 
niet-leden 90 euro

• 10 euro korting vanaf het derde 
gezinslid

 info en inschrijvingen via Erika Himpens 
0496 06 80 88 of erika.himpens@live.be 

VOETBALKAMP SK EERNEGEM 
van maandag 30 juli tot en met  
vrijdag 3 augustus 
U6 tot en met U13

• van 9 tot 16 uur 
• 95 euro voor het eerste kind
• 85 euro voor het tweede kind

 info en inschrijvingen via John Fiers:  
0484 97 14 45 of  john.fiers2@telenet.be

BASKETBALKAMP DOOR BEBITA 
donderdag 16 en vrijdag 17 augustus
voor kinderen van het 1e tot en met 6e leerjaar

• van 9 tot 16 uur 
• 50 euro
• 10 euro korting vanaf het tweede gezinslid

 info en inschrijvingen via 0496 54 22 06  
of basketbal@bebita.be

Alle kampen vinden plaats in sportcentrum De Klokkenput, Eernegem.

ONTSPANNEN IN ICHTEGEM



8

ONTSPANNEN IN ICHTEGEM

BURENSPORTDIENST MIVOS 
ORGANISEERT LADY’S NIGHT
SPORTIEVE HAPPENING VOOR DAMES

Lady’s Night is een sportieve 
happening voor dames vanaf 
18 jaar en bestaat uit een 
sportief gedeelte en een 
ontspanningsgedeelte. Bij het 
sportief gedeelte is er een aanbod 
van verschillende sporten 
(Hopworkout, Drums & Move, 
Piloxing, FitClass Go & Move, Dance 
Burner, Funky Jazz, Hatha Yoga, 
Duo’s splashen, crossfit,…) waarbij 
je drie keuzes maakt. Je moet je 
keuze vooraf niet meedelen. 

Na het sporten 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 8 juni 2018 
vanaf 18.30 uur

• Waar? sportcentrum 
Lichtervelde, Zandstraat 15

• Prijs? 18 euro (incl. deelname 
activiteiten, flesje water, 
pastabuffet met glas wijn 
en dessertje, verzekering en 
verrassingsact)

Bij inschrijving van een groep met 
6 personen GRATIS 1 fles cava!

EEN SPEELSTRAAT 
ORGANISEREN?  
ZO DOE JE HET!

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 één 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 van de straat zodat de 
kinderen naar hartenlust op straat 
kunnen spelen. Bewoners van de 
straat of mensen die er een garage 
hebben mogen stapvoets met auto 
door de straat rijden… en de kinderen 
mogen spelen! 

OPGELET! 
Een speelstraat kan je aanvragen via 
het Digitaal loket op de website van 
de gemeente. De aanvraag moet ten 
laatste op 31 mei 2018 doorgestuurd 
worden als je een speelstraat in de 
zomervakantie wil organiseren.

 www.ichtegem.be/speelstraat

SPEELPLEINZOMER

Ook deze zomer wordt er 
weer speelpleinwerking 
georganiseerd in Eernegem en 
Ichtegem! We gaan van start  
op maandag 2 juli en ronden  
de zomer af op vrijdag  
31 augustus.

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

 Je vindt meer informatie over beide speelpleinen in de 
Zomerzoemer. De Zomerzoemer wordt eind mei verspreid! 
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OPENING NIEUWE BIB EERNEGEM

Op zaterdag 19 mei 2018 opent 
het nieuwe bibliotheekfiliaal in 
Eernegem! De nieuwe bib bevindt 
zich in de benedenverdieping van 
residentie Capri, op de hoek van 
de Westkerke- en Bruggestraat in 
Eernegem.  Er zijn diverse activiteiten 
voor jong én oud tijdens de 
feestweek van 19 tot en met 26 mei 
2018! Volg de facebook van Gemeente 
en OCMW of de website van de 
bibliotheek voor meer details!

Let op: Om jou op onze nieuwe 
biblocatie te kunnen ontvangen, 
sluiten we een weekje de deuren.  
De bib Eernegem is daarom gesloten 
van 10 tot en met 18 mei 2018. 
Ontleende je materialen in Eernegem? 
Die worden automatisch verlengd 
tot zaterdag 19 mei. Heb je echter 
sneller nood aan iets nieuws? Dan 
ben je uiteraard welkom in de bib van 
Ichtegem!

Oproep voor groepen: wens je 
met jouw vereniging, klas of groep 
een bezoek met rondleiding in de 
nieuwe bib (+ eventueel aansluitend 
activiteit), neem dan zeker contact op 
via bibliotheek@ichtegem.be.

“Ik denk dat er geen enkele baby is die niet graag in boekjes kijkt of een boekmoment wil beleven.” (Eva, Eernegem) 

BOEKSTART:  
SLIMME BABY’S

Kinderen van bij de geboorte laten kennismaken 
met boeken, liedjes, versjes en verhalen heeft een 
positieve invloed op hun taalontwikkeling. Ze leren 
veel nieuwe woorden en zinnen, raken vertrouwd 
met taal en kunnen sneller lezen. Samen in een boekje 
kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, 
verhaaltjes vertellen en beluisteren zorgt bovendien 
voor een goede band tussen ouders en kinderen.

Kom met je baby, peuter of kleuter naar de bib en 
ontdek wat onze collectie allemaal te bieden heeft! Zowel 
lid worden als boekjes meenemen naar huis is gratis!

Speciaal voor de allerkleinsten organiseert de bib op 
donderdag 24 mei om 18 uur een voorleesactiviteit 
met Kathleen Amant.

Ben je tussen 3 en 5 jaar 
oud? Hou je van verhaaltjes? 

Kom dan in pyjama naar de 
bib en laat je verrassen door 
de boekjes van Anna, Lou, 
heksje Mimi…

Deelnemen is gratis, maar inschrijven verplicht via 
bibliotheek@ichtegem.be (met vermelding van naam + 
geboortedatum kindje).

Voor onthaalouders, kleuterjuffen, ouders en 
grootouders… organiseert de bib diezelfde avond om 
19.30 uur een lezing over ‘Voorlezen’. Kathleen Amant 
vertelt kort over haar werk als auteur/illustrator en 
leert je vooral hoe je het (voor)leesplezier bij kleintjes 
leuk kan maken! Ook hier is deelnemen gratis, maar 
inschrijven verplicht via bibliotheek@ichtegem.be.

GEZOCHT! 
VRIJWILLIGERS!

Weet je veel over computers en 
printers? Heeft een smartphone 
of tablet weinig geheimen voor 
jou? Of volg je alle trends op het 
vlak van sociale media op de 
voet? De bib kan jouw hulp goed 
gebruiken! 

Wij zoeken vrijwilligers die 
regelmatig mensen kunnen 
helpen met hun vragen rond ICT 
en alles wat digitaal is. 

 Iets voor jou of wil je meer 
informatie? Neem contact op 
met de bibliothecaris via  
eva.derous@ichtegem.be.
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WOENSDAG 2 MEI
VAN GENT NAAR HOLLYWOOD 
MET ROEL VAN BAMBOST
Salons Ter Velde (Aartrijke) - 14 uur 
NEOS Eernegem 
christina.lingier@telenet.be

DONDERDAG 3 MEI
BLOEMSCHIKKEN
De Ster - 19 uur 
€ 5 + kosten bloemstuk
Femma Ichtegem
051 58 20 89 of  
magda.missiaen@telenet.be

VRIJDAG 4 & 25 MEI
GEZELSCHAPSSPELEN
LDC De Ster - 13.30 tot 17 uur - gratis 
FedOS Groot-Ichtegem FV 

ZONDAG 6 MEI
DANS- EN MUZIEKNAMIDDAG 
‘FIESTA MUSICA’  
FREDDY ACCORDI
De Ster - 11 uur
€ 25 (bbq + dansnamiddag) 
€ 5 (enkel dansnamiddag)
059 29 07 96 - 0477 33 86 99

MAANDAG 7 MEI
MOEDERFEEST
’t Schablier - 18.30 uur 
Femma Ichtegem
051 58 20 89 

START2TENNIS 
4 gratis lesweken op 7, 14, 21 en  
28 mei - opvolglessen in juni
19.30 tot 20.30 uur 
0496 06 80 88

SENIORENFEEST
Izegem 
S-Plus Eernegem 
059 29 06 38

DINSDAG 8 MEI
FIETS-AUTO MEIBEDEVAART
14 uur 
OKRA Ichtegem
051 58 14 20 

MOEDERFEEST ‘TIJD VOOR GELUK’ 
DOOR MIEKE DECONINCK
Brouwershove - 20 uur 
Femma Eernegem
0479 89 75 97 of  
martine.anseeuw5@gmail.com 

ZATERDAG 12 MEI
BEZOEK SEAFRONT ZEEBRUGGE
Femma Eernegem i.s.m.  
Davidsfonds Eernegem
059 25 15 47 of  
ignace.inghelbrecht@scarlet.be

ZONDAG 13 MEI
22STE ROMMELMARKT 
STATIEKERMIS
Stationsplein Eernegem 
6 tot 18 uur - standplaats € 1 / meter 
de Rommelmarktvrienden
0485 63 45 91 of 0475 38 16 97 

MAANDAG 14 MEI
FIETSTOCHT
Ons Huis - 13.30 uur 
Femma Ichtegem 
051 58 91 19

DINSDAG 15 MEI
KOKEN VOOR MANNEN
4 LESAVONDEN
De Negensprong (Koekelare)  
leden € 75 - niet-leden € 90 
Gezinsbond Ichtegem 
051 48 97 92 

WOENSDAG 16 MEI
LO ‘VERRASSEND LEKKER’
bezoek aan Lo en koekjesfabriek 
Destrooper - 14.30 uur
Markant E.I.B.
ann.adriaens@koffie-torenhof.be

VRIJDAG 18 MEI
MEIBEDEVAART
abdij Ten Putte (Gistel) - 20 uur
KVLV Eernegem - Bekegem 
0485 70 49 28

ZATERDAG 19 MEI
UITSTAP
Café St. Cecilia - 14 uur
VIVA - SVV Ichtegem 
051 58 15 84 

DANSSHOW REVIVAL ROCKS
De Klokkenput - 15 en 19.30 uur 
VVK € 10 - ADD € 12 
Dansschool Revival 
www.dansclubrevival.be

MAANDAG 21 MEI
SMOEFELTOCHT
JC Gildhof - 13.30 uur 
Gezinsbond Eernegem 
059 29 98 14 of feyserik@hotmail.com 

21 MEI TOT 27 MEI
7-DAAGSE REIS NAAR 
‘DE LOT EN DORDOGNE’
S-Plus Eernegem 
059 29 06 38

DINSDAG 22 MEI & 26 JUNI
DANSNAMIDDAG
LDC De Ster - 14 tot 17 uur - gratis
051 57 59 09

DONDERDAG 24 MEI
BEZOEK KOFFIEBRANDERIJ 
OUDENBURG
€ 9,50 incl. koffie en versnaperingen 
FedOS Groot-Ichtegem FV 
inschrijven  voor 14 mei 0476 34 28 15 

DAGUITSTAP BUS
OKRA Ichtegem 
051 58 14 20 
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VRIJDAG 25 MEI
BINGODAG T.V.V.  
BEWONERS ST. ANNA
14.30 uur voor bewoners en bezoekers
19.30 uur voor iedereen 
€ 1,50 per spel 
059 29 08 72 

6DE VERKENNING VAN  
OUD-ICHTEGEM: HET GEUZENBOS!
Diksmuidebaan 202 - 18.30 uur 
leden € 10 - niet-leden €12 
Gezinsbond Ichtegem 
vooraf inschrijven via 0477 77 20 76 of 
www.gezinsbondichtegem.be 

KOFFIE MET TAART
€ 4 
FedOS Groot-Ichtegem FV 
inschrijven  voor 17 mei 0476 34 28 15

ZATERDAG 26 MEI
BOUGER BOUGER ROCK- & 
BLUESFESTIVAL MET KOYLE, 
ID!OTS, SET ANIMAL, 
MARINO NOPPE & BAND
domein café bij Nelly Ichtegem
deuren 17.30 uur
VVK € 15 - ADD € 20
www.bougerbougerfestival.be

APERITIEFCONCERT
MET WARME HESP EN FRIETJES
’t Kruispunt - 19 uur 
Koninklijke Fanfare de Ware Vrienden 
chantal.vanhixe@gmail.com

9DE GARAGEVERKOOP
start Engelstraat 129 - 9 tot 16.30 uur 
051 58 97 66 of 
www.gezinsbondichtegem.be 

ZONDAG 27 MEI
SCHOOLFEEST
GBS DE BEVER ICHTEGEM
12 uur eetfestijn 
14 uur wandel- en fietszoektocht
www.gbsichtegem.be

SCHOOLFEEST
VBS DE SCHATKIST ICHTEGEM
centrumafdeling - start optredens 
kinderen 15 uur
www.vbsichtegem.be

MAANDAG 28 MEI
10.000 STAPPEN WANDELING
kerk Bekegem - 14 uur
Markant E.I.B.
0475 33 19 42 of 
roosrommel@telenet.be  

TONEEL: ONS MOEDER BINST DEN 
GROOTEN OORLOG
Brouwershove - 14 uur 
leden € 3 - niet-leden € 6 
OKRA Eernegem-Bekegem 

DINSDAG 29 MEI
PROEFAVOND: GEZOND SNOEPEN
De Ster - 20 uur 
leden € 1,50 - niet-leden € 3 
Gezinsbond Ichtegem 
051 58 81 40 of  
www.gezinsbondichtegem.be

WOENSDAG 30 MEI
CREA
Brouwershove - 19.30 uur 
Femma Eernegem
059 29 80 58 of  
mireilleboey@hotmail.com

DAGUITSTAP
De Ster - 9 uur - € 13
Gezinsbond Ichtegem
0468 14 59 22

DONDERDAG 31 MEI
WANDELEN/FIETSEN
Kasseileggersplein Eernegem 
Femma Eernegem
059 29 05 30 of  
crivitsdewanckele@scarlet.be

VRIJDAG 1 JUNI
BEKEGEM INTIEM
JOHNY VONERS ZINGT AZNAVOUR 
IN HET NEDERLANDS

Iedereen kent Johny Voners als 'Xavier 
Waterslaeghers' uit FC De Kampioenen. 
Wil je hem eens in een totaal andere 
gedaante aan het werk zien? Kom dan 
zeker naar Bekegem Intiem!

Wist je dat Johny Voners naast acteur 
ook een begenadigd zanger is? 
Jarenlang trok hij door Vlaanderen met 
zijn programma 'Aznavoners', waarin 
hij de vele grote successen van Charles 
Aznavour bracht. Nu heeft hij een 
nieuw programma met het Aznavour-
repertoire in het Nederlands.

Het wordt een intiem concert - Johny 
Voners met zijn pianist -, doorspekt 
met mini-conferences. Innemend, 
warm en grappig. Verwacht je aan 
de grootste hits van de Franse levende 
legende, op originele wijze vertaald 
naar het Nederlands.

Et alors … en dan … Voners! 
Kom dat zien!

start 20 uur (deuren 19 uur)
Sint-Amanduskerk Bekegem 
tickets: € 10 in VVK, € 12 ADD
reserveren: onthaal AC Eernegem, 
gemeentehuis Ichtegem, bestuur 
Samana Bekegem en Gezinsbond 
Bekegem
059 34 11 46 - cultuur@ichtegem.be
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MEER UITTIPS? KIJK OP WWW.ICHTEGEM.BE

VR. 1, 8, 15, 22 & 29 JUNI
GEZELSCHAPSSPELEN
LDC De Ster - gratis - 13.30 tot 17 uur 
FedOS Groot-Ichtegem FV

ZATERDAG 2 JUNI
VORMING VRIJE RIJBEGELEIDING
gemeentehuis Ichtegem 
8.45 uur - € 20  
Gezinsbond Ichtegem
0477 77 20 76 of 
www.gezinsbondichtegem.be 

DINSDAG 5 JUNI
VAREN MET DE ECOBOOT
Diksmuide - € 13 incl. drankje 
FedOS Groot-Ichtegem FV 
inschrijven voor 4 mei 0476 34 28 15

DONDERDAG 7 JUNI
DAGUITSTAP
Kasseileggersplein - 8 uur 
OKRA Eernegem-Bekegem

ZATERDAG 9 JUNI
WK BOKSGALA 
MET DELFINE PERSOON
De Klokkenput - 20 uur
info@suprima.be

MAANDAG 11 JUNI
FIETSTOCHT
Ons Huis - 13.30 uur 
Femma Ichtegem 
051 58 91 19 

DONDERDAG 14 JUNI
REIS ROND DE WERELD IN 80 MIN.
’t Kruispunt - 19.30 uur
Markant E.I.B.

FIETSUITSTAP VOOR  
HET HELE GEZIN
Kasseileggersplein – 9.30 uur
KVLV Eernegem - Bekegem 
0485 70 49 28

15 JUNI – 15 SEPTEMBER
14DE GEZINSFIETS-
FOTOZOEKTOCHT
ca. 10 km - Ichtegem 
€ 3 per deelnameformulier 
0485 69 56 28 of  
www.gezinsbondichtegem.be 

15 TOT 24 JUNI
10-DAAGSE REIS NAAR NOORD-
ITALIË ‘DE ADRIATISCHE RIVIÈRA’
S-Plus Eernegem 
059 29 06 38 

VRIJDAG 15 JUNI
FOTOWEDSTRIJD  
MET VREEMDE JURY
’t Verschil – 20 uur - gratis 
Fotoclub Bellebos 
059 43 36 89 - 059 26 61 89 

ZATERDAG 16 JUNI
VOORDRACHT ‘VEILIG ZONNEN’
Café St. Cecilia - 14 uur
VIVA - SVV Ichtegem 
051 58 15 84

ZONDAG 17 JUNI
OPEN SCHOOLFEEST
DE ZANDKORREL EERNEGEM
11 tot 16 uur
059 29 93 08 of  
info@mpidezandkorrel.be

BEZOEK CHRISTAL SHIP 
OOSTENDE
Femma Eernegem 
0496 19 71 10 of  
christine.logghe@hotmail.com

DONDERDAG 21 JUNI
BEZOEK ORGELMUSEUM
Leffinge - € 9 incl. koffie en taart 
FedOS Groot-Ichtegem FV 
inschrijven voor 15 juni  0476 34 28 15
 

REGIONALE FIETSTOCHT 
S-Plus Eernegem 
059 29 06 38

VRIJDAG 22 JUNI
‘ELVIS’ DE MUSICAL
Kursaal Oostende - 15 uur 
NEOS Eernegem 
christina.lingier@telenet.be

ZONDAG 24 JUNI
MISVIERING MANTELZORGERS
kerk Eernegem - 10 uur
KVLV Eernegem - Bekegem 
0485 70 49 28

NIEUW!

MIVOS organiseert voor de 1ste maal de

ROMAN DUO RACE: 
OBSTAKELRUN VOOR DUO'S 
Oudenburg - 10 uur 

www.romanduorace.be 

DINSDAG 26 JUNI
DAGFIETSUITSTAP
OKRA Ichtegem 
051 58 14 20

WOENSDAG 27 JUNI
CREA
Brouwershove - 19.30 uur 
Femma Eernegem 
059 29 80 58 of  
mireilleboey@hotmail.com

VRIJDAG 29 JUNI
IJSCOUPE
€ 4 
FedOS Groot-Ichtegem FV 
inschrijven voor 22 juni  0476 34 28 15
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WK voetbal, geitenmarkt, kinderspeeldorp, optredens, modeshow, car tuning …  
De Kopjesdagen vormen elk jaar een hoogdag voor Eernegem! Over het hele centrum 
verspreid zal er opnieuw van alles te doen en te beleven zijn voor jong en oud.

BELGIË - TUNESIË LIVE OP GROOT SCHERM!
We starten al op zaterdag 23 juni met het WK voetbal in Rusland. Om 14 uur speelt België 
dan tegen Tunesië en deze match wordt live uitgezonden op een groot scherm op de markt. 
Er is ook allerlei randanimatie zoals kindergrime, springkastelen, hapjes en drankjes i.s.m. 
Unizo. Een niet te missen volksfeest! Laat die WK-gekte maar losbarsten! 

Op zondag 24 juni kan je vanaf 10 uur de jaarlijkse geiten- en schapenmarkt bezoeken 
op het H. Hartplein. In de marge hiervan is er een mini-tuinbeurs en kan je proeven van 
verschillende schapen- en geitenproducten. In de Stationsstraat zorgen honderden 
getunede cars uit binnen- en buitenland opnieuw voor een schitterend schouwspel.
Na de middag komen de kinderen aan hun trekken in het megatoffe kinderspeeldorp in de 
Westkerkestraat. 

OPTREDENS KOPJES
Op de markt kan iedereen genieten van een drankje en van de artiesten op het grote podium. 
Dit jaar komt opnieuw ons lokale dansorkest Duo Danny & Marleen. Na de modeshow 
volgen er optredens van Rudy Meyns (Ment tv), Eveline Cannoot (Ment tv) en niemand 
minder dan De Romeo’s. Discobar In-Motion mag de kers op de muzikale taart zetten.
Kortom, ambiance van A tot Z en niet te missen!

 059 34 11 46 - cultuur@ichtegem.be

ZA. 23 & ZO. 24 JUNI 2018
10 TOT 22 UUR - CENTRUM EERNEGEM - GRATIS TOEGANG
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50 jaar getrouwd op 22 december 2017: Gilbert Monstrey 
en Denisa Vancauwenberghe uit Ichtegem.

65 jaar getrouwd op 13 februari 2018: Eduard Cobbaert  
en Paula Ingelbrecht uit Bekegem.

Huldiging oudste inwoner
Maria Buffel mocht op 25 maart 103 
kaarsjes uitblazen! Maria komt uit de 
Zuidstraat in Ichtegem en woont nu in 
woonzorgcentrum Hof Demeersseman. 
Van harte proficiat! 

50 jaar getrouwd op 14 februari 2018: Daniel Gadeyne  
en Angela Clarysse uit Ichtegem.

65 jaar getrouwd op 11 februari 2018: Rolland Seynaeve  
en Angèle Clybouw uit Ichtegem.
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SNELHEID IN DE 
POLITIEZONE KOUTER          

Snelheid is één van de belangrijkste 
oorzaken van verkeersongevallen.

Eind 2017 kocht de politiezone 
Kouter een nieuwe mobiele digitale 
flitscamera aan.  Dit gesofisticeerde 
toestel kan meerdere rijvakken 
tegelijkertijd flitsen. Tevens is het 
met dit nieuwe toestel toegelaten 
om te flitsen op de voorste 
nummerplaat (opkopflitsen). Met 
dit toestel kan ook worden geflitst 
in een zone 30. Weliswaar zullen 
de snelheidscontroles gehouden 
worden op plaatsen en tijdstippen die 
dergelijke controles verantwoorden.

Alle leden van de Mobiliteitscel van de 
politiezone Kouter werden opgeleid 
om met deze nieuwe flitscamera 
te werken, waardoor er frequenter 
gecontroleerd zal worden.

De politiezone Kouter wil het 
snelheidsprobleem niet alleen 
repressief aanpakken, maar ook 
en vooral preventief. Eén van de 
preventieve maatregelen is het 
communiceren van de bemande 
snelheidscontroles via de website 
www.lokalepolitie.be/5452. 

Hoe trager je rijdt:
• hoe gemakkelijker je kan reageren 

op onverwachte hindernissen;
• hoe sneller je stilstaat als je plots 

moet stoppen;
• hoe meer je ziet;
• hoe kleiner de klap als je toch eens 

botst;

Je snelheid aanpassen is dus beter 
voor jezelf en voor de andere 
weggebruikers!

BIN ICHTEGEM ORGANISEERT:
 ‘IS DIT NU DE ISLAM’ DOOR KHALID BENHADDOU

Op vrijdag 4 mei 2018 komt Khalid 
Benhaddou naar Eernegem met 
zijn boeiende lezing ‘Is dit nu de 
Islam’. Hoe gaan we om met Islam 
en radicalisering? Hoe gaan we 
om met verschillende religies en 
culturen in de samenleving? Wat 
is de rol van de scholen hierin? Hoe 
kun jij een rol spelen?

Khalid is imam in Gent en 
coördinator van het Netwerk 
islamexperten dat samen met 
het departement onderwijs 
de radicalisering van jongeren 
tegengaat. Hij is ook de auteur 
van het boek ‘Is dit nu de Islam’. 
Khalid zette de afgelopen jaren 
alles op alles om de polariserende 
tendenzen in onze samenleving 
tegen te gaan en is een 
verbindingsfiguur bij uitstek in 
Gent en ver daarbuiten. 

• vrijdag 4 mei 2018
• polyvalente zaal De Klokkenput 

(Bruggestraat 104)
• 20 uur  (deuren open om 19 uur)
• gratis inkom 

WESPENNEST BESTRIJDEN? 
HET KAN IN ENKELE KLIKKEN!

Last van een wespennest? 
De werkwijze om deze te laten bestrijden is gewijzigd:

• Surf naar www.zone1.be (de website van de brandweer).
• Klik bovenaan op het tabblad ‘E-loket’.
• Klik op het icoontje van de wesp.
• Het formulier gaat open. Je hoeft het enkel nog in te vullen en op 

versturen te klikken.
• De brandweer zal je contacteren.
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WEEK VAN DE BIJ! 

Van 27 mei tot 3 juni  
organiseert het 
Departement Omgeving 
voor de 5de maal de 
Week van de Bij. 
Bijen hebben immers 
een belangrijke taak! 
Zonder hen hebben we 
geen groenten of fruit. 
Hun economische en 
ecologische waarde is 
dan ook onschatbaar, 
maar ze hebben het 
steeds moeilijker om te 
overleven.

Je kan de bij helpen door 
bijvoorbeeld paardenbloemen, klaver en madeliefjes te laten groeien 
in je gazon, geen chemische middelen te gebruiken in je tuin of een 
‘bijenboom’ te plaatsen zoals een linde of wilg.  
Ontdek wat er te beleven valt op www.weekvandebij.be

KURKINZAMELING IN 
HET CONTAINERPARK  
I.S.M. DE VLASPIT

Wist je dat kurken in 
aanmerking komen voor 
recyclage? Breng ze dus naar 
het containerpark! 

Wat mag je binnenbrengen?
• Kurken stoppen 

(van wijn of bier) 
• Onderleggers in kurk
• Overschotten van kurk op 

rol of kurkisolatie 
• Alle andere voorwerpen 

van zuivere kurk: zonder 
metaal, leer, hout, gips, 
plaaster,… eraan vast 
gehecht (synthetische 
kurken en portokurken zijn 
ook toegelaten) 

En wat niet? 
• Geen metalen: bindijzers, 

capsules, draaistoppen, 
beschermkappen, enz.

• Geen wand- en vloerbekleding
 
De ingezamelde kurk wordt 
eerst gesorteerd. In de kurken 
stoppen bevindt zich een 
belangrijke (groeiende) fractie 
van synthetische kurken. 
Deze worden gerecycleerd tot 
isolatiemateriaal.

  www.recycork.be

KOOP NU JE BIOKIPPEN! 

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 en 
onkruidverdelgers zijn. 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 per dier. Dit is 
ongeveer 1 kg per week of meer dan 50 
kg per kip per jaar. Kippen eten vooral 
schillen en bladeren van groenten 
en fruit, oud brood en restjes bereid 
voedsel (zoals gestoofde groenten of 
aardappelen). Geef je kippen ook steeds 
vers water!

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 dienst milieu op 051 
59 11 36 of milieudienst@ichtegem.be 
tegen ten laatste 15 mei 2018. De kippen 
worden afgehaald op 26 mei 2018.
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DUBBEL GLAS VERPLICHT 
IN ELKE WONING VANAF 
2020

Tegen 2020 moeten de ramen van alle 
woningen (dus ook huurwoningen) 
minstens dubbel glas hebben. 
Eigenaars die het meteen beter doen 
en hoogrendementsglas plaatsen, 
kunnen momenteel onder bepaalde 
voorwaarden een premie krijgen.

Deze regel geldt voor kamers en 
zelfstandige woningen (= studio, 
eengezinswoning of appartement). 

De dubbelglasverplichting geldt 
enkel voor de leefruimtes, keukens, 
slaapkamers en badkamers van een 
woning. Traphallen, inkomhallen en 
gangen hoeven dus geen dubbel glas 
te hebben.

Vanaf 1 januari 2020 wordt 
bij afwezigheid van dubbel 
glas strafpunten toegekend 
op het technisch verslag bij een 
woningonderzoek:
• 3 strafpunten voor 1 raam met 

enkele beglazing
• 9 strafpunten voor meer dan 1 raam 

met enkele beglazing.

Vanaf 1 januari 2023 wordt het 
aantal strafpunten opgetrokken 
naar 9 respectievelijk 15 strafpunten.  
Vanaf 15 strafpunten kan de woning 
ongeschikt verklaard worden.

  www.energiesparen.be/beglazing

DE DIGITALE METER

Momenteel hebben de meeste mensen nog een 
gewone meter voor elektriciteit en gas. Dit is een 
elektromechanische meter met een draaiteller. Deze 
meters worden binnenkort niet meer gemaakt. Vanaf 
2019 worden de eerste digitale meters geplaatst voor 
elektriciteit en gas.  Bouwers, verbouwers, eigenaars 
van zonnepanelen, mensen met een budgetmeter of 
mensen die een digitale meter aangevraagd hebben 

komen eerst aan de beurt. Op termijn zal elke woning in 
Vlaanderen uitgerust zijn met deze meter.

Een digitale meter werkt niet elektromechanisch.  
Het heeft geen draaiteller maar wel een elektronische 
display. Net als een gewone meter meet het 
je elektriciteits- of aardgasverbruik. Het grote 
verschil is dat een digitale meter ingebouwde 
communicatietechnologie bevat. Daarmee kan 
het gegevens verzenden en ontvangen bijv. naar de 
netbeheerder of je smartphone.

De Vlaamse overheid wil daarbij ook het rendement 
voor eigenaars van zonnepaneelinstallaties behouden. 
Iedere installatie blijft gedurende minstens 15 jaar zijn 
recht behouden op een terugdraaiende teller. Wie 
wil kan echter vroeger overstappen naar een nieuw 
compensatiesysteem dat vanaf 2021 zal ingevoerd 
worden voor alle nieuwe zonne-installaties. 

  www.digitalemeter.be

WOONPUNT 
INFORMEERT!

Woonpunt is er voor inwoners 
of toekomstige inwoners, 
huurders en verhuurders, 
eigenaars en aannemers. Je 
kunt er terecht met je vragen 
over wonen, premies, energie, 
huren, verhuren, ...

Elke maand stuurt Woonpunt 
een digitale nieuwsbrief de deur 
uit met actuele en relevante 
info over deze thema’s. 

  Wil je elke maand de 
nieuwsbrief in je mailbox?  
Abonneren is eenvoudig. Surf 
naar www.woonpuntinfo.be en 
klik rechts door op “schrijf je in 
voor onze nieuwsbrief”.
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KLEURWEDSTRIJD JUMBO RUN

De Jumbo Run komt naar Ichtegem op 18 augustus 2018. 175 motoren met zijspan bezorgen de kinderen, jongeren, 
bewoners van het Dominiek Savio Instituut een leuke dag! Op 18 augustus 2018 is er vanaf 14 uur animatie in de 
Bruggestraat in Eernegem in het thema circus. Alle inwoners van onze gemeente zijn hier ook van harte welkom! 

De bewoners van het Dominiek Savio Instituut mogen die namiddag exclusief naar een circusvoorstelling op het 
Kasseileggersplein en ook 5 gezinnen uit onze gemeente maken kans om gratis op 18 augustus 2018 naar het circus 
te gaan. Kleur daarvoor deze kleurplaat mooi in en dien hem ten laatste op 31 mei in aan het onthaal van het 
administratief centrum Eernegem, gemeentehuis Ichtegem of de beide bibliotheekfilialen. 

Je mag meerdere kleurplaten indienen. Je kunt de kleurplaat ook downloaden via www.ichtegem.be.
De winnaars maken we in de volgende BEIblijver bekend! Veel succes!
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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 
Stationsstraat 1, Eernegem
059 34 11 20 - info@ichtegem.be
(secretariaat, dienst burgerzaken, dienst sport, 

dienst jeugd, dienst cultuur, erfgoed & toerisme, 

dienst archief, dienst communicatie & ict, dienst 

veiligheid, dienst milieu en Woondienst JOGI)

• Dienst Cultuur: 059 34 11 39 
cultuur@ichtegem.be

• Dienst Jeugd: 059 34 11 42  
jeugd@ichtegem.be

• Dienst Sport: 059 34 11 43 
sport@ichtegem.be

• Woonpunt: 059 34 22 70 
loket@woonpuntinfo.be 
(enkel op vrijdag)

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)

CONTAINERPARK
EERNEGEM
Bruggestraat 104 - 059 29 80 82
containerpark.eernegem@ichtegem.be 
 
dinsdag  12.00 - 17.00
woensdag  09.30 - 17.00
donderdag  12.00 - 17.00
vrijdag  12.00 - 17.00
zaterdag  09.30 - 16.00

INZAMELPUNT ICHTEGEM 
woensdag  14.00 – 16.00 
zaterdag  10.00 – 12.00

OPENBARE BIBLIOTHEEK
bibliotheek@ichtegem.be 

HOOFDBIBLIOTHEEK ICHTEGEM 
Engelstraat 66 - 051 58 37 34 
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 - 059 29 82 81
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

VERHUUR
• Gemeentelijke uitleendienst 

uitleendienst@ichtegem.be
• Bekegem, lokaal De Kouter 

Isabelle Bussche, 0473 48 30 57
• De Ster en De Klokkenput 

uitleendienst@ichtegem.be

SOCIALE DIENST
Koekelarestraat 5, Ichtegem
051 58 18 91

OCMW
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 & SNEEUWTELEFOON
0478 49 57 29

LDC DORPSHUIS DE STER
Engelstraat 54, Ichtegem
051 57 59 09
dorpshuisdester@ichtegem.be 
Open elke werkdag van 9 tot 17 uur. 

SOCIAAL  HUIS
sociaalhuis@ichtegem.be

EERNEGEM
Stationsstraat 1 - 051 59 12 02 
maandag 08.30 - 12.00
woensdag 08.30 - 12.00
vrijdag 08.30 - 12.00  13.30 - 16.00

ICHTEGEM
Koekelarestraat 2 - 051 59 12 02
dinsdag 08.30 - 12.00 16.00 - 19.00
donderdag 08.30 - 12.00

NUTTIGE NUMMERS
Algemeen noodnummer: 112
Wijkpolitie Ichtegem: 059 34 05 60

Dokter van wacht: 051 58 28 82
Apotheek van wacht: 0903 99 000 
Tandarts van wacht: 090 33 99 69

Eandis: 078 35 35 34
Storingen Eandis: 078 35 35 00
Gasreuk: 0800 65 0 65
Infrax (riolen): 078 35 34 33
Straatlampen: 0800 63 5 35
Watervoorziening: 059 29 99 83

Antigifcentrum: 070 245 245
Child Focus: 116 000
Zelfmoordlijn: 1813
Kind & Gezin: 078 150 100
Wijkwerken (pwa): 059 43 37 99



Op zaterdag 17 maart staken heel wat enthousiaste vrijwilligers de handen uit de mouwen tijdens de 
gemeentelijke zwerfvuilactie. Bedankt voor jullie inzet!

Jouw foto hier? Stuur ‘m naar communicatie@ichtegem.be 
en wie weet mag hij de volgende BEIBlijver afsluiten!

BURGEMEESTER  
KARL BONNY (CD&V)
Bruggestraat 5, 8480 Ichtegem
059 29 91 92 - karl.bonny@ichtegem.be
• zitdagen: maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag in Eernegem van 
11.30 tot 12 uur
donderdag in Ichtegem
van 11.30 uur tot 12 uur
 
EERSTE SCHEPEN
JAN BEKAERT (W.I.T.)
Engelstraat 21, 8480 Ichtegem 
051 58 81 71 - jan.bekaert@ichtegem.be
• zitdagen: op afspraak
 
TWEEDE SCHEPEN 
KOEN PATTYN (CD&V)
Tulpenlaan 11, 8480 Ichtegem
059 29 86 20 - koen.pattyn@ichtegem.be
• zitdagen: op afspraak

 

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

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

VIJFDE SCHEPEN RIK DEWANCKELE (CD&V)
Moerbeekstraat 12, 8480 Ichtegem - 059 29 92 54
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 - 051 59 12 00
0477 77 20 76 - willy.hosten@ocmw.ichtegem.be
• zitdagen: dinsdag en donderdag van 10 tot 
11 uur in Huis Dekeyser of op afspraak

CONTACTGEGEVENS SCHEPENCOLLEGE

JIJ WAS ERBIJ!


