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Beste inwoners,

Op 1 november zijn onze begraafplaatsen weer de plaats bij uitstek om onze 
overleden dierbaren te herdenken. Ook dit jaar houden wij in de namiddag enkele 
ingetogen concertjes. Doedelzakspelers treden op in Bekegem en Ichtegem 
en The One For The Road Band verzorgt de muziek in Eernegem. De muziek 
moet een bijkomende meerwaarde bieden om van onze begraafplaatsen echte 
ontmoetingsplaatsen te maken.

Ook 11 november laten wij niet onopgemerkt voorbijgaan. Dit jaar staat de herdenking in het teken van de 
uitgave van het boek ‘Vergeten helden, verloren toekomst’. Auteur Anthony Degrande schrijft hierin over de 
gesneuvelde soldaten in WO1 van Groot-Ichtegem. De gemeente verleende graag haar medewerking aan dit 
postume eerbetoon.

Ook zal u tijdens de herfstvakantie hier en daar een caravan in 
het straatbeeld zien verschijnen: ‘De Caravanne’. Onze dienst 
jeugd trekt hiermee rond vergezeld van een aantal vrijwilligers. 
De bedoeling is de 10-plussers een onvergetelijke vakantie te 
bezorgen.

Verder staan de laatste twee maanden van het jaar ook in 
het teken van een belangrijk participatiemoment voor onze 
inwoners. Er loopt immers een vraag, in het kader van de opstart 
van het GRUP (het vroegere BPA) Bruwierplein, om uw mening 
over te geven. Dit GRUP is heel belangrijk voor de toekomstige 
ontwikkeling en uitbouw van het centrum van Ichtegem.

Een aantal heel belangrijke vragen dienen beantwoord te worden in 
functie van hoe de toekomstige omgeving van het gemeentehuis 
eruit moet zien. Vragen zoals: dient er bijkomende bewoning te 
worden voorzien en naar welk segment van de bevolking richten 
wij ons dan, jonge gezinnen of senioren? Wat met de openheid, 
natuurbeleving en het openbaar groen van de omgeving? Wat met 
de mobiliteit van bijkomend verkeer ten gevolge van de nieuwe 
ontmoetingsruimten? Hoe pakken wij best de parkeerproblematiek 
aan? Wat is de meerwaarde voor het centrum? Zijn er voldoende 
recreatiemogelijkheden? Zijn er andere opportuniteiten?

Jullie visie, bedenkingen, voorstellen of wat dan ook dienen in 
elk geval aan de gemeente bezorgd te worden tegen uiterlijk 11 
december 2017 (zie ook onze website www.ichtegem.be).

Denk met ons mee! Met vereende krachten en alle input die wij 
hopelijk van jullie krijgen, willen wij er iets moois van maken!

Met genegen groeten,

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

Provincie West-Vlaanderen
Aankondiging raadpleging PRUP
GOG Blekerijbeek

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in 
haar zitting van 28/09/2017 de start- en procesnota van 
het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) GOG 
Blekerijbeek (Ichtegem) goedgekeurd.

Conform artikel 2.2.12 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening dient de deputatie een raadpleging te organiseren 
over de start- en procesnota van het PRUP GOG Blekerijbeek. 
De raadpleging loopt van maandag 16 oktober 2017 tot en 
met vrijdag 15 december 2017.

De start- en procesnota van het PRUP zijn raadpleegbaar op 
www.west-vlaanderen.be/PRUPGOGBlekerijbeek en liggen 
ter inzage op het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke 
Planning – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-
Andries en in het gemeentehuis Ichtegem – dienst ruimtelijke 
planning, Dr. Bruwierplein 1, 8480 Ichtegem.

Op de startnota kunnen reacties geformuleerd worden, 
uiterlijk tot 15 december 2017. Deze moeten gericht worden 
aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen:
• digitaal: ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be
• per post: Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
• tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van Ichtegem,  

Dr. Bruwierplein 1, 8480 Ichtegem

Sluitingsdagen november – december

administratie containerpark* bibliotheek kinderopvang **

woensdag 1 november gesloten gesloten gesloten gesloten

donderdag 2 november gesloten gesloten gesloten gesloten

vrijdag 3 november gesloten open open open

woensdag 15 november gesloten gesloten gesloten open

dinsdag 26 december gesloten gesloten gesloten gesloten

* Het inzamelpunt Ichtegem is gesloten op 1 en 15 november en tijdens de maanden december,  
januari en februari. Terug open op zaterdag 3 maart 2018.

** In de kerstvakantie zijn de drie vestigingen gesloten van 25 december 2017 tot en met 1 januari 2018,  
ook het Sociaal Huis is gesloten tijdens deze periode.

Openingsuren 
begraafplaatsen 
Allerheiligen

De begraafplaatsen zijn
van vrijdag 27 oktober
tot en met woensdag 
1 november (Allerheiligen) 
open van 8.00 uur tot  
17.30 uur. Tijdens deze periode 
zal het gemeentebestuur de 
begraafplaatsen afsluiten 
buiten de openingsuren.

Het gemeentebestuur vraagt 
om de bloempotten boven de 
grond te plaatsen en geen 
putten te maken in het gras of 
in de aarde.
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Aankondiging raadpleging GRUP  
Dokter Bruwierplein

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting 
van 03/10/2017 de start- en procesnota van het gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Dokter Bruwierplein’ 
(Ichtegem) goedgekeurd.

In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening dient het college een raadpleging te 
organiseren over de start- en procesnota van het GRUP ‘Dokter 
Bruwierplein’ (Ichtegem). De raadpleging loopt van donderdag 
12 oktober 2017 tot en met maandag 11 december 2017.

De start- en procesnota van het GRUP zijn raadpleegbaar 
op de website van de gemeente en liggen ter inzage in het 
gemeentehuis van Ichtegem – dienst ruimtelijke ordening, 
Dr. Bruwierplein 1, 8480 Ichtegem.

Op de startnota kunnen reacties geformuleerd worden, 
uiterlijk tot 11 december 2017. Deze moeten gericht worden 
aan het college van burgemeester en schepenen:
• digitaal: ruimtelijkeordening@ichtegem.be
• per aangetekend schrijven: Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem
• tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van Ichtegem,  

Dr. Bruwierplein 1, 8480 Ichtegem

Hinder bij 
manifestaties

Manifestaties, (wegen)werken 
en evenementen kunnen tot 
mogelijke verkeershinder 
leiden voor omwonenden. 
Daarom verwijzen we je 
graag door naar 
GEOPUNT 
VLAANDEREN. 

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

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

Ichtegem ontvangt label 
Geletterde Gemeente 

Op 11 mei 2016 tekende gemeente Ichtegem als één van de 
eersten het charter ‘Geletterde Gemeente’. Hiermee ging 
de gemeente een engagement aan om inspanningen te doen 
om in het beleid, de dienstverlening en de communicatie 
naar de burgers eenvoudige en duidelijke taal te gebruiken 
en te zorgen voor een toegankelijke dienstverlening.

Geletterd zijn is namelijk een troef én een noodzaak om 
in de samenleving van vandaag vlot mee te kunnen. Het is 
meer dan ‘kunnen lezen en schrijven’, het is goed kunnen 
lezen en schrijven, rekenen en met de computer en 
multimedia werken. De inspanningen die de gemeente 
levert om in ‘klare taal’ aan de burger te communiceren, 
werden beloond!

Burgemeester Karl Bonny en schepen van 
onderwijs Celesta Muylle mochten de display 
‘Geletterde Gemeente’ in ontvangst nemen. 
Het bewijs dat Ichtegem haar engagementen 
waarmaakt! 

Vanaf nu zullen de displays in onder andere het 
administratief centrum en het gemeentehuis 
zichtbaar zijn voor de burger.



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

Laureaten 2017

Op vrijdag 19 januari 2018 zal het gemeen-
tebestuur opnieuw de meest verdienstelijke 
inwoners van onze gemeente in de bloemetjes 
zetten. Misschien maak jij wel kans op één van 
de volgende prijzen:
• cultuurprijs
• jeugdprijs
• milieuprijs
• seniorenprijs
• sportprijzen

• sportman, sportvrouw  
en sportploeg van het jaar

• trofee van sportverdienste
• jeugdspeler en jeugdploeg van het jaar

Voor de sportprijzen kun je jezelf kandidaat 
stellen! Dit doe je door een ingevuld voor-
drachtformulier vóór 15 december 2017 aan de 
dienst sport te bezorgen. Je kunt de voor-
drachtformulieren verkrijgen bij de gemeente-
lijke diensten of ze downloaden via de website.

We wensen iedereen alvast veel succes bij de 
verkiezing!

Schrijf je gratis in 
voor BE-ALERT

Word meteen verwittigd bij een noodsituatie. 
Bij jouw thuis, op het werk, op de school van 
je kinderen? Je wordt als eerste verwittigd 
met BE-ALERT. Schrijf je gratis in voor deze 
alarmeringstool. Het duurt slechts enkele 
minuutjes. Ga naar www.be-alert.be en vul 
het invulformulier in. 

Geen internet? Aan het onthaal 
van het gemeentehuis 
in Ichtegem of het 
administratief centrum in 
Eernegem helpen we je 
graag verder!

Modder op de weg

De oogsttijd betekent niet alleen een periode van 
hard werken voor de landbouwers. Het is ook een 
periode van toegenomen verkeersonveiligheid op 
de wegen van en naar de landbouwbedrijven en 
velden. Vooral als de oogst via de openbare weg 
wordt vervoerd en het weer slechter wordt, treedt 
er een bekend probleem op: modder op de weg! 
Door de modder liggen de wegen er plotseling 
spiegelglad bij, zodat er zich elk jaar opnieuw 
(soms ernstige) verkeersongevallen voordoen. 
Het is dus van het grootste belang dat de modder 
zo grondig en zo snel mogelijk van de weg wordt 
verwijderd.

Tips voor de landbouwer, loonwerker, 
transporteur
• Waarschuwen: indien er slipgevaar is, moet je 

het verkeer hierop attent maken. Dit kan door de 
borden te gebruiken die speciaal voor de actie 
‘Modder op de weg’ werden ontworpen.

• Reinigen: een vuil wegdek moet zo snel 
mogelijk worden schoongemaakt. Soms is het 
daarbij nodig om de weg schoon te spuiten. 
Het is aangewezen om een veiligheidsvest met 
retro-reflecterende delen te dragen, zeker bij 
donker en slecht weer.

Tips voor de andere weggebruikers
• Breng begrip op voor de landbouwers die hun 

oogst moeten binnenhalen en hou rekening met 
het extra verkeer dat hierdoor ontstaat.

• Kijk uit voor landbouwers die zich op de rijweg 
kunnen bevinden om deze schoon te maken. 
Matig je snelheid bij het voorbijrijden van de 
werkzaamheden.

• Sla waarschuwingen betreffende slipgevaar niet 
in de wind, maar pas je rijstijl aan.
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Geef inbrekers geen kans!

De dagen worden korter, er is minder volk op straat en je ziet je buren minder. Een goede gelegenheid voor 
inbrekers om hun slag te slaan, vooral in de vooravond. Niets doen is geen oplossing. 
Daarom hieronder enkele tips om je een rustige winter te bezorgen:
• Sluit ramen en deuren altijd met een sleutel, zelfs als je maar eventjes weg bent. 
• Laat aantrekkelijke voorwerpen, zoals gsm, laptop of gps niet rondslingeren.  

Doe gordijnen en overgordijnen dicht, zodat inbrekers aantrekkelijke zaken in de woning niet kunnen zien.
• Geef altijd de indruk dat er iemand aanwezig is: laat de verlichting op willekeurige tijdstippen aangaan, laat 

je brievenbus leegmaken en vraag aan de buren om de rolluiken op en neer te laten in geval van afwezigheid.
• Registreer de serienummers van toestellen en neem foto’s van juwelen en kunstwerken. Zo kunnen ze 

terugbezorgd worden als ze na een diefstal worden teruggevonden.
• Berg het materieel op dat de inbreker zou kunnen gebruiken, bv. ladder, tuinmateriaal en - meubelen.

Advies nodig? Contacteer de diefstalpreventieadviseur
Vergeet niet dat je een beroep kunt doen op de diefstalpreventieadviseur om te 
controleren of je woning goed beveiligd is tegen inbraken. Hij kan je adviseren om 
deuren en ramen te verstevigen en kan je enkele eenvoudige tips geven. Bovendien is 
deze dienst volledig gratis. Neem contact op met adviseur Cedric Vanbiervliet op het 
nummer 050 21 18 30 om een afspraak te maken.

 Er is ook een premie inbraakpreventie. Alle info via de dienst veiligheid: veiligheid@ichtegem.be

Sint-Maarten komt voor het eerst naar de bib!

Op 4 en 8 november verwachten we hoog bezoek in de bib van Ichtegem! Niemand minder 
dan Sint-Maarten komt langs om de allerleukste avonturen voor te lezen uit zijn grote 
boek. En misschien brengt hij ook wel wat lekkers mee voor jou?!

Op zaterdag 4 november leest de Sint voor van
10 tot 10.30 uur voor peuters, 1e en 2e kleuter
10.45 tot 11.15 uur voor 3e kleuter en 1e leerjaar
11.30 tot 12 uur voor 2e en 3e leerjaar

Op woensdag 8 november 
komt de Goedheiligman nog eens voorlezen van
14 tot 14.30 uur voor 2e en 3e leerjaar
14.45 tot 15.15 uur voor 3e kleuter en 1e leerjaar
15.30 tot 16 uur voor peuters, 1e en 2e kleuter

De toegang is gratis, maar inschrijven verplicht via bibliotheek@ichtegem.be of in de bib zelf.

Literaire herfst in de bib

Voor wie zich eens aan het “betere” boek wil wagen, is er goed nieuws! De bib selecteerde een 40-tal 
literaire werken om de kille herfst mee door te komen. Op onze thematafels vind je onder andere nieuw 
werk van Salman Rushdie, James Salter, Adriaan Van Dis en Robert Galbraith.
Er staan 20 boeken voor je klaar in bib Ichtegem en 20 andere in bib Eernegem. Veel leesplezier!
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Vergeten helden, verloren toekomst

Gemeente Ichtegem brengt in samenwerking met auteur Anthony Degrande een 
boek uit over de Ichtegemse gesneuvelden in Wereldoorlog 1. Degrande deed 
jaren van opzoekwerk, ploos allerhande archieven uit en schuimde verschillende 
oorlogsbegraafplaatsen af. Hij sprak met nabestaanden en verzamelde zo een 
schat aan informatie over diegenen die de Grote Oorlog niet meer zelf kunnen 
navertellen. Heel wat jonge Ichtegemnaars gingen strijden in WO1 en keerden 
nooit meer terug naar huis. Het verhaal van de gesneuvelden uit Bekegem, 
Eernegem en Ichtegem kreeg de titel ‘Vergeten helden, verloren toekomst’.

Dit unieke boek van 250 pagina’s kost slechts 39 euro (wie het thuisgestuurd 
wil krijgen, betaalt 10 euro extra). Verzeker je van een exemplaar door het te 
bestellen via cultuurdienst@ichtegem.be. Het boek kan vanaf maandag 
13 november afgehaald worden in het administratief centrum Eernegem (dienst cultuur, toerisme en erfgoed) 
of het gemeentehuis Ichtegem, na betaling op rekeningnummer BE47 0910 1866 7980 met vermelding van 
‘publicatie WO1 in Ichtegem’.

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

Nieuwe erfgoedbrochure

Begraafplaatsen zijn niet alleen rustplaatsen voor onze overledenen, 
maar bevatten ook tal van herdenkingsmonumenten met een heel eigen 
beeldentaal. Deze erfgoedbrochure maakt je wegwijs in de algemene 
ontwikkeling van begraving in onze Westerse cultuur, in de specifieke 
symbooltaal die wordt gebruikt op onze grafmonumenten, in de kunsthistorische 
stijlen die deze monumenten uitstralen en in een algemeen overzicht van de 
historiek van onze eigen Ichtegemse begraafplaatsen. De brochure is overvloedig 
geïllustreerd, met zo goed als exclusief foto’s uit de eigen gemeente.

De nieuwe brochure kun je, net zoals de vorige uitgaven, vinden in het gemeentehuis van Ichtegem, 
administratief centrum in Eernegem en in de drie kerken. Ze verschijnt op 1 november en wordt 
voorgesteld op 31 oktober (zie p. 12).

Ben je 15 jaar of ouder? 

Heb je zin om kinderen de vakantie 
van hun leven te geven? 

Wil je een centje bijverdienen? 

Become a hero 
en word animator!

Alle info bij dienst jeugd
jeugd@ichtegem.be.
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t 059 34 11 42 - jeugd@ichtegem.be  JEUGD

De Caravanne

Ook tijdens de kerstvakantie rijdt De Caravanne rond 
door Ichtegem om alle tieners (geboren tussen 2003 en 
2007) coole activiteiten aan te bieden tussen kerst en 
nieuw. Drankjes zijn nog steeds te verkrijgen aan € 0,80. 
De activiteiten gaan telkens door van 13.30 tot 17 uur.

woensdag 3 januari 2018 @ speelplein De Kouter 
Bekegem - escape-room - gratis
We maken van onze caravan een echte escape-game. 
Wie gaat op zoek naar de tips en kan op tijd de code 
kraken? Welke groep kan het snelst ontsnappen?

donderdag 4 januari 2018 @ BIB Ichtegem
LAN-party - gratis
In samenwerking met de bib houden we een LAN-party 
in De Caravanne. We spelen verschillende videogames 
met en tegen elkaar. Wie kan iedereen verslaan en wie 
wordt genadeloos ingemaakt?

vrijdag 5 januari 2018 @ wijkspeelpleintje 
Populierenlaan Eernegem - stadsspel - gratis
We spelen vanmiddag een groot stadsspel; de 
levensgrote versie van het spel ‘Pandemie’. Eernegem 
is besmet met een levensgevaarlijk virus! Kunnen jullie 
op tijd het medicijn vinden en de straten ontsmetten? Of 
blijft Eernegem voor altijd besmet…

Speelplein 4 life
Tijdens De Warmste Week van Music For Life zetten de animatoren van 
speelpleinwerkingen Bengelberg (Ichtegem) en Leutegem (Eernegem) hun 
schouders onder een warme actie: ‘Speelplein 4 life’.

Op zaterdag 23 december 2017 organiseren we van 13.30 tot 17 uur op beide 
speelpleinen (Sporthal Ichtegem en Loods Eernegem) een namiddag vol speelplezier. 
Kinderen kunnen de hele namiddag spelen en ravotten voor het goede doel!

De speelpleinnamiddag kost (minimum) € 3,50, de normale prijs voor een halve dag op het speelplein. De 
opbrengst gaat integraal naar het goede doel. Als ouder bepaal je dus zelf hoeveel de speelpleinnamiddag kost!

Ben je ook enthousiast om mee te werken aan deze warme actie 
(particulier of als vereniging)? Stuur dan zeker een mailtje naar 
jeugd@ichtegem.be.

Hou zeker de gemeentelijke facebookpagina in de gaten, 
meer info volgt snel!
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SPORT  t 059 34 11 43 - sport@ichtegem.be 

Maand van de 
Sportclub 2017

Tijdens de maand september konden 
kinderen en volwassenen kennis 
maken met heel wat Ichtegemse 
sportclubs. 142 personen hebben 
hieraan deelgenomen.
Alle deelnemers maakten kans op 
enkele mooie prijzen.

Volgende personen winnen een 
sporttas, geschonken door 
het gemeentebestuur
• Marieke Demyttenaere
• Kobe Blauwet
• Simon Cartier

Een handdoek, geschonken door 
het gemeentebestuur
• Lars Samyn
• Yana Debroux
• Simon Roose

Een regenjasje, geschonken door 
het gemeentebestuur
• Lars Maes
• Annelies Meyns
• Sem Deboodt

5 kortingsbonnen, 
geschonken door I-Fit
• Lyano Gernaey
• Thibo Hannon
• Evelien Cools
• Sofie Delaey
• Kjell Kimpe

De prijzen kunnen afgehaald 
worden op de dienst sport in het 
administratief centrum Eernegem 
tijdens de openingsuren. Het 
gemeentebestuur 
wenst iedereen 
veel plezier toe 
bij de verdere 
sportbeoefening!

Scholenveldloop

Op woensdag 27 september vond de 29ste scholenveldloop 
plaats. Dienst sport kreeg hierbij de medewerking van SVS, de 
basisscholen en het SIGO afdeling Eernegem. Proficiat aan alle 
deelnemers! Hieronder vind je de wedstrijduitslagen:

1ste leerjaar meisjes
1ste plaats: Kesha Vermeersch
2de plaats: Enora Helsmoortel
3de plaats: Enora Osaer

1ste leerjaar jongens
1ste plaats: Maxim Delie
2de plaats: Kenayo Decorte
3de plaats: Stan Geselle

2de leerjaar meisjes
1ste plaats: Amy Bolle
2de plaats: Lama Balde
3de plaats: Laura Tella Fotsing

2de leerjaar jongens
1ste plaats: Quinten Somers
2de plaats: Lander Dufoer
3de plaats: Keoni Rommelaere

3de leerjaar meisjes
1ste plaats: Bélem Van de Walle
2de plaats: Yara Eeckeloo
3de plaats: Marthe Verkest

3de leerjaar jongens
1ste plaats: Luka Verbeke
2de plaats: Ben Becquevort
3de plaats: Liam De Spiegelaere

4de leerjaar meisjes
1ste plaats: Lola Filez
2de plaats: Tess D’Hoop
3de plaats: Annabelle Maertens

4de leerjaar jongens
1ste plaats: Rune Vandierendonck
2de plaats: Kenai Rommelaere
3de plaats: Nathan Christiaen

5de leerjaar meisjes
1ste plaats: Tine Debacker
2de plaats: Anke Decoster
3de plaats: Sarah Kimpe

5de leerjaar jongens
1ste plaats: Ousmane Balde
2de plaats: Timo Winne
3de plaats: Aron Bolle

6de leerjaar meisjes
1ste plaats: Keshia Vanhaerents
2de plaats: Myrthe Van Broeck
3de plaats: Hasse Beyens

6de leerjaar jongens
1ste plaats: Joran Debou
2de plaats: Simon Decocker
3de plaats: Kobe Claeys
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Koop nu je inheemse hagen, struiken en (fruit)bomen 
aan een heel voordelige prijs!

Laat je knotbomen knotten in 
ruil voor het hout
 
Heb je knotbomen of houtkanten 
die gekapt moeten worden, maar 
kom je daar zelf niet (meer) toe? 
Dan kan een knotteam voor de 
oplossing zorgen.

Praktisch:
• De knotbomen mogen zes jaar 

of langer niet meer geknot zijn.
• Knotten/kappen kan tussen 20 november en 31 maart.
• Het brandhout is voor het knotteam. Snoeiafval en 

klein takhout blijft ter plaatse. Als eigenaar sta je in 
voor verdere verwerking. Let op: takken opbranden 
mag niet meer!

• Bij moeilijke of gevaarlijke werken kan het knotteam 
afzien van het werk of in overleg met de eigenaar 
zoeken naar oplossingen (bv. huren van een 
hoogtewerker).

Let op!
Het knotteam werkt niet in privétuinen. Enkel 
knotbomen in of aansluitend op het landelijk gebied 
komen in aanmerking. Sier- en leibomen, krul- en 
treurwilgen en uitheemse cultivars worden niet geknot.

 Meer info en het aanvraagformulier vind je op 
www.rlhoutland.be/knotaanvraag/nieuw

De campagne ‘behaag het Houtland’ is een jaarlijks project 
met als doel de aanplant van streekeigen bomen, struiken 
en hagen te stimuleren. Het plantgoed wordt aangeboden 
aan heel voordelige prijzen.

Struiken en haagplanten bestel je per tien. Is je tuin niet zo 
groot of wil je verschillende soorten? Dan kan je misschien 
afspreken met vrienden, familie of buren. De (fruit)bomen kan 
je per stuk bestellen. Opgelet: de fruitbomen zijn hoogstammig. 
Dat wil zeggen dat het bomen zijn waar de kroon begint op een 
hoogte van 1m80. Pootstokken van wilg zijn ook verkrijgbaar. 
Deze zijn ideaal voor mensen die knotbomen willen aanplanten.

Hoe bestellen en afhalen?

Bestellen kan tot dinsdag 21 november via 
het online formulier. 

Afhalen kan na betaling op volgende data: 
• vrijdag 1 december tussen 13.30 en 16 uur
• zaterdag 2 december tussen 9 en 11 uur 

telkens aan parking Tillegembos, 
Torhoutse Steenweg  (overkant 
huisnummer 432), Brugge.

Geef de datum goed aan tijdens je 
bestelling!

 Tips over aanplanten, eventuele 
combinaties, aantal stuks per meter ... en 
meer info over het aanbod en de bestellijst 
via www.rlhoutland.be



VRIJDAG 3 NOVEMBER

37e Bietenstoet en volksfeest Sint-Maarten
Vorig jaar vierden we het 1700e 
geboortejaar van de Sint, maar 
kon de bietenstoet niet uitgaan 
door het gure weer. Dan doen 
we dat toch gewoon dit jaar 
opnieuw? Het centrale thema 
van het volksfeest blijft dan ook 
‘de middeleeuwen’.
De geanimeerde bietenstoet 
trekt al voor de 37e keer door 
de straten van Ichtegem. De 
Sint op zijn witte schimmel 
wordt begeleid door muziek 
(Thebaans Ensemble Intrada, 
fanfare Sint-Cecilia), animatie 
en vuurkunst, vendeliers 
(volksdansgroep ’t Vrij Uurke), 
zwarte pieten en honderden 
kinderen en hun ouders. Breng 
zeker je uitgeholde biet mee!
Bij aankomst zijn er 
prijsuitreikingen (mooist 

versierde biet en etalage), 
optredens (’t Vrij Uurke, 
zangstonde), een heerlijk 
smuldorp door de lokale 
verenigingen, vuuracts 
(Annemarie Schoonens, 
middeleeuwse nar), enz. Als 
kers op de taart zorgen Les 
Busiciens met hun feestelijke 
en wereldse muziekjes 
voor een heerlijk warm 
vakantiesfeertje in de herfst.
Dr. Bruwierplein - start 18.30u
gratis - 059 34 11 46
www.lesbusiciens.be

 DINSDAG 31 OKTOBER

Halloween erfgoedcafé: dodensymboliek
De dienst cultuur, erfgoed en toerisme publiceert een nieuw deel 
in de reeks ‘Ichtegems erfgoed’, 
inmiddels al nummer 8. Dit keer gaat 
het over de dodensymboliek en over 
de begraafplaatsen van Bekegem, 
Eernegem en Ichtegem. Deze brochure 
wordt voorgesteld aan de vooravond van 
Allerheiligen en kan op 1 november ook 
gebruikt worden als gids en leidraad bij 
het bezoek aan het kerkhof.
Sint-Michielskerk (weekkapel) - 19.30u
gratis - 059 34 11 39
cultuurdienst@ichtegem.be

JEUGD
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WOENSDAG 1 NOVEMBER

Reveil: ingetogen concerten op 
de begraafplaatsen
Het project ‘Reveil’ heeft 
als doel op 1 november de 
begraafplaatsen in heel 
Vlaanderen te laten opleven via 
muziek. In Eernegem brengt The 
One For The Road Band (De Reke 
van 1) tijdens drie miniconcertjes 
gepaste sfeermuziek op het 
kerkhof in de Bruggestraat. Op 
de begraafplaatsen van Bekegem 
en Ichtegem zorgen pipers van 
de ‘West Coast Pipe Band’ voor 
een ingetogen maar indringende 
muzikale achtergrond.
kerkhof Bekegem, Eernegem, 
Ichtegem
14u - 14.45u - 15.30u
gratis - 059 34 11 39
cultuurdienst@ichtegem.be
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DONDERDAG 2 NOVEMBER

wandelhappening ‘Zilveren 
Vloot’ in Brugge
S-Plus Eernegem
059 29 06 38

VRIJDAG 3 NOVEMBER

herfstfeest
OKRA Eernegem
‘t Kruispunt - 13u
leden € 6 - niet-leden € 12
059 29 03 26

Volg ons 
op Twitter
@8480_Ichtegem
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ZATERDAG 4 NOVEMBER

ontspanningsnamiddag
S-Plus Eernegem
059 29 06 38

ZONDAG 5 NOVEMBER

warme beenhesp
Jeugdcentrum Gildhof
Gildhof - 11.30u
volwassenen € 14 - kind € 7
kaarten bij bestuur

MAANDAG 6 NOVEMBER

weerbaarheid bij autisme
Autisme Vlaanderen
zaal De Twee Linden - 20u
vicky.haelewijn@telenet.be
0498 04 50 95

WOENSDAG 8 NOVEMBER

spreekbeurt: ‘de tuin in de winter’
OKRA Ichtegem
051 58 14 20

bowling
Eernegemse Femmadammen
De Goe Smete (Koekelare)
annemiedulster@msn.com
051 58 34 82

DONDERDAG 9 NOVEMBER

voordracht Sabine De Vos: 
traliemama’s
Amper 4% van alle gevangenen in 
ons land is vrouw, 80% van hen is 
mama: traliemama.
VLAS Torhout - Houtland
Salons De Vrede - 14 tot 16.30u
leden € 7,50 - niet-leden € 10

Hoe komt het journaal tot stand?
door Tijs Mauro
NEOS Eernegem
Salons Ter Velde (Aartrijke) - 14u
christina.lingier@telenet.be

ZATERDAG 11 NOVEMBER

voorstelling boek “Vergeten helden, verloren toekomst”
Ichtegem centrum en de jaarlijkse herdenking van de 
gesneuvelden uit de verschillende oorlogen zijn dit jaar het decor 
waartegen de gemeente Ichtegem en auteur Anthony Degrande het 
boek “Vergeten helden, verloren toekomst” over de Ichtegemse 
gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog aan het publiek 
voorstellen. Tijdens het officiële gedeelte trekt de stoet onder 
begeleiding van de fanfare naar de jaarlijkse 11-novembermis in 
de Sint-Michielskerk van Ichtegem. Na de mis is er een huldiging 
aan het standbeeld voor de gesneuvelden, waarna de eigenlijke 
boekvoorstelling in de kerk 
doorgaat. Het geheel wordt 
opgeluisterd door evocaties 
van de oorlogsperiode door 
Theater de Snuifdoos. Achteraf 
is er een kleine receptie en kan 
men het boek kopen of afhalen 
en eventueel door de auteur 
laten signeren.

Sint-Michielskerk 
Ichtegem, mis om 10 uur, 
boekvoorstelling om 11 uur
gratis deelname en toegang
059 34 11 39
cultuurdienst@ichtegem.be

VRIJDAG 10 NOVEMBER

infoavond reisverzekering MUTAS 
met hutsepot, Leffe en ijsje
CM
Brouwershove - 18.30u
€ 15 - vooraf inschrijven in CM 
kantoor Eernegem
0479 86 80 88

ZATERDAG 11 NOVEMBER

Eerlijk Ontbijt t.v.v. 11.11.11
Oxfam Wereldwinkel
’t Kruispunt - 8 tot 10u 
volwassenen € 8 - kind < 12j €  4  
kind < 14j gratis 
kaarten enkel in voorverkoop 
in De Wereldwinkel of via de 
medewerkers
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ZONDAG 12 NOVEMBER

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

MAANDAG 13 NOVEMBER

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

digitale diashow ‘De Noorse 
Fjorden’
OKRA Eernegem
Brouwershove - 14u
leden € 3 - niet-leden € 6
059 29 03 26

kookdemo ‘feestelijk koken’
Femma Eernegem
’t Kruispunt - 19.30u
crivitsdewanckele@scarlet.be
059 29 05 30

DINSDAG 14 NOVEMBER

daguitstap ‘muzikaal festival in 
De Kempen’
S-Plus Eernegem
059 29 06 38

DONDERDAG 16 NOVEMBER

Eric De Waele: inheemse hagen
Tuinhier
De Ster - 19.30u
leden gratis - niet-leden € 3 
www.tuinhier-ichtegem.be

onze gemeente in geuren en 
kleuren
door Antoon Naert, afgewisseld 
met goocheltrucs van beloftevolle 
jonge goochelaar Xander Reynaert
Markant E.I.B.
’t Kruispunt - 19.30u 
ann.adriaens@koffie-torenhof.be
059 27 84 66

VRIJDAG 17 NOVEMBER

infoavond reisverzekering MUTAS
met halve kip en brood, ijsje en 
tombola
CM
De Kouter - 18.30u
€ 9 - vooraf inschrijven in CM 
kantoor Eernegem of bij Daniël 
Roose
0471 13 55 48

kaasavond
vzw Kruispunt
’t Kruispunt - 18u
volwassenen VVK € 18 - ADD € 20
kind VVK € 12 - ADD € 15
ook afhaling mogelijk
059 29 80 46 

ZATERDAG 18 NOVEMBER

Sint-Maartenswandeltocht
4 – 7 – 12 – 16 – 20 km 
(de 4 km is geschikt voor 
rolstoelen en kinderwagens)
loopclub Presto
GBS De Bever - 8 tot 15u
leden € 1,50 - niet-leden € 2

travestieshow: 
let me entertain you
Les Pipelettes
De Kokkenput - 20.30u
€ 15
0496 98 45 42 - 0487 73 57 73

ZONDAG 12 NOVEMBER

vernieuwde kunstambachtenbeurs
De kunstambachtenbeurs ondergaat dit jaar een grondige 
inhoudelijke vernieuwing. De focus komt op het pure kunstambacht 
te liggen en er zullen meer kunstenaars uit eigen en omliggende 
gemeenten deelnemen. Waar mogelijk zullen zij ter plaatse aan het 
werk zijn.
Tegelijk zal ook de eindejaarsfeer voelbaar blijven en kunnen er al 
unieke, eigenzinnige en persoonlijke geschenkjes aangekocht 
worden. Komen o.m. aan bod: houtbewerking, letterkappen, 
kunstsmeden, kalligrafie, keramiek, schilderen, juweelontwerp, 
textielbewerking, fotografie, grafisch ontwerp, muziek en nog 
veel meer. Er is ook een foodtruck 
aanwezig met ‘ambachtelijke’ hapjes 
en na de middag bakt de burgemeester 
traditiegetrouw Sint-Maartenswafels ten 
voordele van 11.11.11.
Kom kijken en laat je verrassen door het 
vernieuwde, kwalitatieve aanbod!
De Ster - 10 tot 18u
gratis deelname en toegang
059 34 11 40
cultuur@ichtegem.be
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aanplanten geboortebos
Gezinsbond Ichtegem
De Ster - 10.30u
www.gezinsbondichtegem.be

ZONDAG 19 NOVEMBER

aanplanten geboortebos
Gezinsbond Eernegem
JC Gildhof - 10.30u
inschrijven voor 12 november via 
feyserik@hotmail.com
059 29 98 14

MAANDAG 20 NOVEMBER

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

koken: slow food
Femma Ichtegem
De Ster - 19.30u
051 58 91 19

DINSDAG 21 NOVEMBER

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

WOENSDAG 22 NOVEMBER

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

ZATERDAG 18, VRIJDAG 24 EN

 ZATERDAG 25 NOVEMBER, VRIJDAG 1 

EN ZATERDAG 2 DECEMBER

TARTUFFE van Molière in een 
bewerking en regie van Marc Ketels
door Theater de Snuifdoos
GBS De Bever Ichtegem
20u - € 9 (incl. consumptie)
reservatie via www.theaterdesnuifdoos.be 
of 051 58 99 12

VRIJDAG 24 NOVEMBER

met de bus naar Night of the 
Proms in Antwerpen
Best Pittig Ichtegem/Koekelare
bestpittigichtegemkoekelare@
gmail.com

VR. 24 T.E.M. ZO. 26 NOVEMBER

39ste digishow
Fotoclub Bellebos
’t Kruispunt 
vrijdag 20u - zaterdag 14 en 20u
zondag 15 en 19u
059 43 36 89 - 059 26 61 89

DONDERDAG 30 NOVEMBER

provinciaal koersbaltornooi in 
Dudzele
S-Plus Eernegem
059 29 06 38

VRIJDAG 1 DECEMBER

Sinterklaasfeest  
GBS ’t Mozaïek
De Klokkenput

VR. 1 T.E.M. ZO. 3 DECEMBER

kerstmarkt
WZC St-Anna
WZC St-Anna - 14 tot 17u
059 29 08 72

ZO. 3 TOT  DI. 5 DECEMBER

eerste gastronomische 
Champagnereis
S-Plus Eernegem
059 29 06 38

MAANDAG 4 DECEMBER

autisme bij vrouwen
Autisme Vlaanderen
zaal De Twee Linden - 20u
vicky.haelewijn@telenet.be
0498 04 50 95

lezing en proeverij met Madame 
Bakster
Best Pittig Ichtegem/Koekelare
De Ster
bestpittigichtegemkoekelare@
gmail.com

DINSDAG 5 DECEMBER

feestmenu
Femma Ichtegem
De Ster - 19u
051 58 91 19

voordracht ‘Slapen’
Gezinsbond Eernegem
’t Kruispunt - 19u
daniel.louwage@telenet.be
051 58 34 90

WOENSDAG 6 DECEMBER

feestmaal met optreden  
‘Les Odettes’
NEOS Eernegem
Salons Ter Velde (Aartrijke) - 12u
christina.lingier@telenet.be

bloemschikken
Femma Eernegem
Brouwershove - 19.30u
myriamgoegebeur@gmail.com
059 29 80 15

DONDERDAG 7 DECEMBER

daguitstap: kerstrevueshow
S-Plus Eernegem
059 29 06 38
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VRIJDAG 8 DECEMBER

fotowedstrijd: dichtbij - macro 
(met vreemde jury)
Fotoclub Bellebos
’t Verschil - 20u
059 43 36 89 - 059 26 61 89

hippe pop-up hobbybeurs met 
handgemaakte creageschenkjes
De Kouter - 17 tot 22u
gratis inkom

ZONDAG 10 DECEMBER

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

sfeervolle kerstmarkt met 
aansluitend rommelmarkt
vzw Kruispunt
’t Kruispunt - VBS Eernegem - 9u
gratis - 059 29 80 46

winterhappening
gratis familiefeest met 
kinderanimatie, koffiebars en 
talentenshow ‘Kids got Talent’
KVLV Eernegem - Bekegem
De Kouter - 14u
0496 50 22 57

MAANDAG 11 DECEMBER

fietsen en wandelen
Femma Ichtegem
’t Schablier - 13.30u
051 58 91 19

DINSDAG 12 DECEMBER

bloemschikken
Femma Ichtegem
De Ster - 19u
051 58 91 19

DI. 12 T.E.M. VR. 15 DECEMBER

tentoonstelling kerststallen
St.-Medardusparochie Eernegem
WZC St.-Anna - 14 tot 17u
gratis - 059 29 80 46

WOENSDAG 13 DECEMBER

kerstmaal
Markant E.I.B.
Salons De Vrede 
ann.adriaens@koffie-torenhof.be
059 27 84 66

DI. 12 TOT DO. 14 DECEMBER

tweede gastronomische 
Champagnereis
S-Plus Eernegem
059 29 06 38

DONDERDAG 14 DECEMBER

kerstfeest
OKRA Ichtegem
051 58 14 20

Wouter Planckaert: 
de energetische tuin
Tuinhier
De Ster - 19.30u
leden gratis - niet-leden € 3
www.tuinhier-ichtegem.be

VRIJDAG 15 DECEMBER

kerstfeest
OKRA Eernegem
‘t Kruispunt - 14u
leden € 6 - niet-leden € 12
059 29 03 26

ZATERDAG 16 DECEMBER

kerstfeest ter gelegenheid van 
einde 2017 en start 2018
S-Plus Eernegem
De Klokkenput - 13.30u
059 29 06 38

VR. 15 EN ZA. 16 DECEMBER

kaas- en breughelavond 
t.v.v. Ichtegems Wielergala 
op 4 maart 2018
De Ster - 19u
volwassenen € 16 - kind < 12j € 8
www.ddwvl.be

ZONDAG 17 DECEMBER

kerst- en eindejaarsconcert met 
gastoptreden van Willem Dekiere
Koninklijke Fanfare De Ware 
Vrienden
De Klokkenput - 18u

MAANDAG 18 DECEMBER

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

DINSDAG 19 DECEMBER

kerstfeest
Femma Ichtegem
’t Schablier - 13.30u
051 58 91 19

kerstfeest
Femma Eernegem
Brouwershove - 19.30u
martine.anseeuw5@gmail.com
059 29 08 76

kerstmarkt
GBS De Bever – 16u 
www.gbsichtegem.be

WOENSDAG 20 DECEMBER

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

DONDERDAG 21 DECEMBER

kerstmarkt
GBS ’t Mozaïek

ZONDAG 31 DECEMBER

fuifbus voor de Ichtegemse jeugd 
A alle info pagina 9

Op zoek naar UiTtips? Kijk op 
www.uitinichtegem.be
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UIT HET NIEUWS

50 jaar getrouwd op 11 juli 2017: 
Georges Gadeyne en Rosa Hindryckx uit Ichtegem

50 jaar getrouwd op 28 juli 2017: 
René Duvillers en Anita Desmedt uit Eernegem

50 jaar getrouwd op 4 augustus 2017: Herman 
Polmans en Rosanne Vanbelleghem uit Bekegem

60 jaar getrouwd op 20 juli 2017: 
Julien Jongbloet en Georgette Naert uit Ichtegem

50 jaar getrouwd op 11 augustus 2017: 
Willy Cappon en Jeaniene Devriendt uit Eernegem

50 jaar getrouwd op 18 augustus 2017: Noel Seynaeve 
en Christiane Vandenbussche uit Ichtegem

50 jaar getrouwd op 26 september 2017: André 
Jonckheere en Maria Anthierens uit Eernegem         (EP)

50 jaar getrouwd op 17 augustus 2017: Robert 
Vandevyvere en Simonne Decat uit Ichtegem
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“Een ontmoetingsplaats waar oude 
bekenden elkaar terug tegenkomen
en waar nieuwe vriendschappen 
kunnen ontstaan.”

ONTSPANNING

LINE-DANCE VOOR SENIOREN IN BEKEGEM (zaal De Kouter)
elke donderdag van 9 tot 11u - gratis proefles op donderdag 9 november
10 lessen (geen les in de schoolvakanties)
€ 20/tienbeurtenkaart - vooraf inschrijven

KERSTFEEST DORPSHUIS DE STER
dinsdag 19 december om 14u
muzikale ontmoetingsnamiddag met gebak en koffie voor € 3,50
inschrijven tegen uiterlijk woensdag 13 december

CREATIEF

BLOEMSCHIKKEN
dinsdag 28 november om 14u
€ 5 (excl. materiaal) - maximaal 12 deelnemers
inschrijven kan tot en met 21 november

VORMING / INFONAMIDDAG

WERKEN MET TABLET (ANDROID)
lessenreeks van 4 lessen op dinsdag 7, 14, 21 en donderdag 23 november
van 13.30 tot 16.30u
€ 25 – let op! max. 10 deelnemers

ADVIES MEDICATIEGEBRUIK BIJ CHRONISCHE AANDOENINGEN
donderdag 23 november om 14u
inkom € 1 met gratis kopje koffie - graag vooraf inschrijven

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

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

Het Lokaal Dienstencentrum en het Sociaal Huis zijn gesloten op 
1, 2 en 3 november 2017 en van 25 december 2017  tot en met 1 januari 2018.
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Stookoliepremie

Je hebt recht op een stookoliepremie wanneer je je woning verwarmt met 
huisbrandolie (mazout) in bulk, bulkpropaangas, huisbrandolie (mazout) 
aan de pomp of verwarmingspetroleum (type C). Het moet gaan over het type 
brandstof dat wordt gebruikt om de woning hoofdzakelijk te verwarmen. De 
levering moet op het zelfde adres zijn als het domicilieadres.
 
Aardgas, elektriciteit, propaan/butaangas in flessen, 
pellet, hout en steenkool komen niet in aanmerking 
voor deze premie.

Inkomstenvoorwaarden  
Categorie 1:  
Iedereen van het gezin heeft recht op een verhoogde 
tegemoetkoming van het ziekenfonds = klevertje 
met nummer eindigend op cijfer 1 (verhoogde 
tegemoetkoming). 
Indien iemand van het gezin (alle gedomicilieerde) 
geen recht heeft op één van deze tegemoetkomingen, 
dan moet men rekening houden met het 
gezinsinkomen en dit moet lager of gelijk zijn aan de 
grenzen vastgesteld voor de categorie 2. 
 
Categorie 2:  
Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar 
inkomen lager of gelijk aan € 18.363,39 verhoogd 
met € 3.399,56 per persoon ten laste. Er wordt 
hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde 
kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen 
buiten de gezinswoning.

Categorie 3:  
In de derde categorie gaat het om personen die aan 
de volgende dubbele voorwaarde voldoen:
-  personen die een schuldbemiddeling of een 

collectieve schuldenregeling genieten (cf. wet 
12/6/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 
e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en

- die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Leveringsvoorwaarden 
• De levering moet gebeurd zijn tussen 1 januari en 

31 december van het lopende jaar. 
• Per jaar en per huishouden wordt er een 

verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1500 
liter brandstof voor categorie 1, 2 en 3.

• Er is geen minimumprijs per liter. 

Bedrag van de premie? 
Voor 1500 liter bedraagt de premie € 210. Voor 
in kleine hoeveelheden aan de pomp gekochte 
huisbrandolie of verwarmingspetroleum is er een 
forfaitaire verwarmingstoelage van € 210. 
 
Waar en wanneer aanvragen? 
In het Sociaal Huis, binnen de 60 dagen na levering.

GEZOCHT: deelnemers centrumraad LDC De Ster

Vier maal per jaar wordt de centrumraad van LDC De Ster 
georganiseerd. Tijdens deze vergadering kan je mee nadenken over 
het aanbod van activiteiten en suggesties geven over de werking.
Heb je vragen of opmerkingen of wil je gewoon eens komen 
luisteren? Kom vrijblijvend langs naar één van de vergaderingen. 
De koffie zal klaarstaan!

Ben je geïnteresseerd om via de centrumraad mee te werken aan 
de verdere uitbouw van het lokaal dienstencentrum? Neem dan 
contact op met centrumleider Evelien Dedrie via 051 57 59 09, 
dorpshuisdester@ichtegem.be of kom gerust eens langs tijdens de 
openingsuren.
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Gezond bouwen

We brengen gemiddeld 85% 
van ons leven binnen door. Vaak 
beseffen we niet hoe ongezond 
de lucht er is. Uit onderzoek 
blijkt dat de binnenlucht 
vaak meer vervuild is dan 
de buitenlucht. In huis zijn er 
immers heel wat materialen 
en producten aanwezig die de 
lucht kunnen vervuilen. Dat kan 
een grote invloed hebben op 
onze gezondheid.

De manier waarop je bouwt of 
verbouwt kan een belangrijke 
impact hebben op de 
luchtkwaliteit in huis. 
Zo is een goede ventilatie, 
zeker als je goed isoleert, 
enorm belangrijk. Ook de 
keuze van bouwmaterialen 
kan je gezondheid beïnvloeden. 
Informeren is dus geen 
overbodige luxe.

  www.bouwgezond.be 

Al jaren bestaat er een samenwerking tussen het OCMW 
en de Kringwinkel Kust. De Kringwinkel is het enige 
maatwerkbedrijf op onze gemeente. Maatwerkbedrijven 
zetten zich in voor personen die aan het werk willen maar niet 
of nog niet terecht kunnen op de normale arbeidsmarkt.

Daarom kiezen we er jaarlijks voor om via een inzamelactie 
de Kringwinkel te steunen. De Kringwinkel Kust verkoopt het 
ingezamelde materiaal enkel in de winkel op onze gemeente. 
Door deze actie is het aanbod rond de kerstperiode groter en 
meer divers, een meerwaarde voor gezinnen met beperkte 
financiële middelen.

Iedereen een mooie kerst!
Schenk tussen 20 november en 1 december 
speelgoed en luxeproducten aan de 
Kringwinkel!

Inzamelpunten:
• De Kastaar, Markt 4, Ichtegem
• De Kornuit, Bruggestraat 110, Eernegem
• De Kapoen, Bevrijdingsweg 6, Bekegem
• Sociale dienst OCMW, Koekelarestraat 5, Ichtegem
• Kringwinkel Kust, Industriestraat 61, Ichtegem

De verkoopdag vindt plaats op zaterdag 16 december 2017
van 14 tot 16 uur in de Kringwinkel Ichtegem. 
Ook de Kerstman zal aanwezig zijn met 
een lekkere verrassing voor elk kind!                                  



 

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

Huurappartementen Sint-Annawijk

De sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo heeft 40 sociale huurappartementen gebouwd op de site 
van de Sint-Annawijk in Eernegem. 19 appartementen worden exclusief voorbehouden voor kandidaat-
huurders die +65 jaar zijn en rolstoelgebruiker of +65 jaar. Momenteel zijn nog niet alle 
19 appartementen voor deze doelgroep verhuurd.

Wie kandidaat is om een appartement te huren, moet zich eerst inschrijven en hierbij voldoen aan de 
wettelijke inschrijvingsvoorwaarden en geen eigendom hebben. Bij toewijzing wordt er, volgens de 
wettelijke voorwaarden, voorrang gegeven aan de inwoners van de gemeente Ichtegem.

  Vivendo: 050 44 61 10 of info@vivendo.be
Woonpunt: 059 34 22 70 of loket@woonpuntinfo.be of kom langs tijdens de openingsuren of op afspraak.
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7e groepsaankoop Groene Energie

Provincie West-Vlaanderen organiseert binnenkort een nieuwe groepsaankoop groene energie. Met 
deze groepsaankoop biedt de provincie de inwoners de mogelijkheid te profiteren van een goedkoper 
contract en de kans om bewust te kiezen voor 100% groene energie. Er is de mogelijkheid om in te 
schrijven voor elektriciteit, gas of allebei.

De inschrijvingen starten op 1 december 2017 en lopen tot 7 februari 2018. Inschrijven is net zoals de 
vorige edities vrijblijvend. Je krijgt jouw persoonlijke berekening voor 100 % groene energie ten laatste 
op 20 maart 2018. Op basis van deze informatie beslis je om wel of niet over te stappen. Ook bedrijven, 
zelfstandigen en verenigingen met een beperkt verbruik kunnen dit jaar opnieuw deelnemen.

Inschrijven gebeurt via de website www.samengaanwegroener.be, het loket van Woonpunt of het 
Sociaal Huis. Hiervoor heb je je laatste eindafrekening elektriciteit en/of gas nodig. Nam je vorig jaar 
deel aan de groepsaankoop? Opnieuw inschrijven is nodig, je neemt niet automatisch weer deel.

  0800 76 101 (gratis) - samengaanwegroener@west-vlaanderen.be
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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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Aanleg van terras, oprit, siergravel  • Draad- en houtafsluitingen
Tuinhuis, carport • Plantentuin, gazon en grondwerken



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

Beleggen? Graag.
Maar dan wel

in een duurzame
toekomst.

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
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CONCEPT WINKEL
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O F F S E T  &  D I G I T A L

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

www.cuveliergraphics.be
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