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VOORWOORD

Beste inwoners, 

Voetbal, feesten en vakantie zullen onze agenda in de komende twee 
maanden beheersen en dit hopelijk onder een zomerse zon!

We starten op zaterdag 23 juni al met De Kopjesdagen met de 
uitzending van de voetbalwedstrijd België – Tunesië op de markt van 
Eernegem om 14 uur. Op zondag 24 juni staat opnieuw een bruisend 
feestprogramma op het menu met de jaarlijkse geitenmarkt, tuningcars, 
foodtruckfestival, een gezellige rommelmarkt, kinderspeeldorp, 
modeshows en verschillende optredens met als top of the bill: De Romeo’s. 

Traditiegetrouw vindt in juli en augustus Zomer in Ichtegem plaats 
met een prachtig kunstaanbod op diverse locaties en de vernieuwde en 
uitgebreide beeldentuin van Irénée Duriez.

Vanaf midden juli vallen de festiviteiten niet meer stil: Scapulierkermis, 
Plectrumfestival, avondmarkten, schapenkoers Bekegem, 
familiefietstocht Ichtegem Fietst, Ceciliafeeste, paardenzegening, 
Bekegem koers, Kunstenfestival Plan B,…

Een éénmalige organisatie op zaterdag 18 augustus wil ik er toch even 
uitpikken. Dit jaar is Ichtegem namelijk gastgemeente van de  
Jumbo Run 2018. We willen onze meer dan 600 gasten van  
Dominiek Savio een onvergetelijke namiddag bezorgen.
De Jumbo Run doorkruist onze gemeente en aan iedereen die langs het 
parcours woont, wordt een affiche bezorgd met verzoek deze uit te 
hangen. De affiche werd ontworpen met behulp van een wedstrijd onder 
alle leerlingen van de basisscholen in de gemeente. De tekening van 
Iluna Dewitte werd als winnaar uitgekozen.
Het middagmaal voor de deelnemers vindt plaats in De Klokkenput 
en in de namiddag wordt in de Bruggestraat tussen 14 en 17 uur allerlei 
animatie voorzien waarop al onze inwoners ook worden uitgenodigd! 
Onze gasten en 5 gelukkige winnaars uit onze gemeente kunnen dan ook 
genieten van een circusvoorstelling op het Kasseileggersplein. Kijk snel 
op pagina 15 van deze BEIblijver of je bij de winnaars bent!!
We hopen dat de Jumbo Run de hartelijke ontvangst in Ichtegem lang zal 
herinneren.

Het worden dus twee gigantisch drukke vakantiemaanden waarbij 
cultuur, sport en ontspanning onze agenda zullen kleuren.

Ik hoop iedereen op zoveel mogelijk activiteiten te mogen ontmoeten.

Met genegen groeten,

Uw burgemeester
Karl BONNY
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LEVEN IN ICHTEGEM

GELUIDSOVERLAST: 
GROTE IRRITATIE TIJDENS DE ZOMER 

BBQ's, terrasjes doen, festivals afschuimen,… allemaal superleuke 
zomeractiviteiten maar soms ook een bron van ergernis. Hou dus 
rekening met je buren. We geven je hieronder graag enkele tips:

• Zorg dat je grasmaaiers, 
boormachines,… niet ’s morgens 
vroeg of ’s avonds laat gebruikt. 
Hetzelfde geldt voor hameren, 
breekwerken, een oprit 
aanleggen,… 

• Heb je huisdieren? Doe dan het 
nodige om overmatig lawaai te 
voorkomen. 

• Waarschuw je buren als je een 
(tuin)feest geeft. Aanvaard ook de 
feestjes die de buren organiseren, 
het is nu eenmaal vakantie.

• Vermijd om de motor van de 
auto een tijdlang te laten draaien 
alvorens je vertrekt. Dit is niet 
alleen slecht voor het milieu, het 
veroorzaakt ook geluidshinder.

• Toom je kinderen in als ze (heel 
vroeg of laat) buiten spelen en 
overmatig veel lawaai maken.

• Je bent jong en gaat graag naar 
een fuif, zomerbar of terras? 
Bedenk dan dat lachen en roepen 
’s nachts heel wat meer hindert 
dan overdag. 

Heb je last van geluidsoverlast? 
Probeer dan eerst met je buren 
te praten. Misschien zijn zij er 
zich niet van bewust dat ze jou 
hinderen. Zoek samen met de buur 
naar een gepaste oplossing, want 
een goede buur is nog steeds beter 
dan een verre vriend! 

  Heb je hierover vragen? 
Contacteer gerust de wijkpolitie via 
059 34 05 60.

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.

SLUITINGSDAGEN 
TIJDENS DE VAKANTIE

Op woensdag 11 juli en 
woensdag 15 augustus zijn alle 
gemeentelijke diensten gesloten.

Let op! De bib en het containerpark 
zijn gesloten op zaterdag 21 juli. 
Het containerpark Eernegem is ook 
gesloten op zaterdag 18 augustus.

Perspectief Wijkwerken heeft 
tijdens de zomermaanden enkel 
zitdag op donderdag 5 juli en 
donderdag 2 augustus van  
9 tot 12 uur.

TRAJECTCONTROLE

De trajectcontrole langs de N33 (Eernegem – Ichtegem), geplaatst 
door het Agentschap Wegen & Verkeer, is in werking. Daarnaast 
heeft de gemeente een verplaatsbare camera aangekocht. Deze 
zal gebruikt worden ter bestrijding van vandalisme, diefstal, 
sluikstorten,… op verschillende plaatsen in de gemeente.

  wegenenverkeer.be/trajectcontrole
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LEVEN IN ICHTEGEM

GEZOCHT: 
HELPENDE 
HANDEN

Het Plantjesweekend 
voor Kom op tegen 
Kanker heeft je nodig!

Het Plantjesweekend 
staat al 23 jaar garant 
voor een driedaags 
succesverhaal en ook 
in Ichtegem doen we 
dit jaar weer mee! 
We plaatsen hiervoor 
verkoopstandjes 
van Azalea’s aan 
de verschillende 
warenhuizen in 
Ichtegem en Eernegem 
en op de vrijdagmarkt in 
Eernegem.

Zou je graag de handen 
uit de mouwen steken 
voor Kom op tegen 
Kanker? Dan is het 
Plantjesweekend iets 
voor jou.

De verkoopactie vindt 
dit jaar plaats op 14, 15 
en 16 september en 
we zijn dan ook op zoek 
naar extra helpende 
handen. Meer info en 
inschrijven voor  
1 september bij Pieter 
Casteleyn via  
051 57 59 09 of 
dorpshuisdester@
ichtegem.be

MET DE FIETS NAAR SCHOOL, NAAR DE SPEELPLEINWERKING 
OF NAAR EEN VRIENDJE? WE GEVEN JE GRAAG ENKELE TIPS!

Het einde van het schooljaar nadert en de grote vakantie staat voor de deur. Fietst je 
kind naar de speelpleinwerking, een sportkamp of naar een vriendje tijdens de vakantie? 
Of gaat je zoon of dochter volgend schooljaar voor het eerst met de fiets naar school? 
Goed leren fietsen en verkeerservaring opdoen, dat kan alleen door het te doen en als 
ouder speel je daar een belangrijke rol in. Dan kunnen volgende tips nuttig zijn:

• Stippel de veiligste route uit, dat is niet altijd de kortste route! 
• Ken je kind! Kan het stabiel fietsen en de gevaren inschatten? Je zoon of dochter moet 

kunnen anticiperen op eigen manoeuvres en op die van een ander.
• Oefen samen met je kind de route naar school in. De grote vakantie is daar het ideale 

moment voor, omdat het dan vaak rustiger is op de weg.
• Wijs onderweg de punten aan waar je kind extra op moet letten en leg ook uit waarom.  
• Leg je zoon of dochter ook uit wat een dode hoek is.
• Een fluovestje en een fietshelm zijn geen overbodige luxe. 
Wist je trouwens dat je via www.ichtegem.be 
schoolroutekaarten kunt vinden? Hierop staat de meest 
aangewezen weg naar jouw school. Er zijn ook speciale 
fietsstraten uitgestippeld. In deze straten zijn de fietsers 
koning en is de auto te gast, ook tijdens de vakantie!  

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE

Éen Vlaming op vijf kan zich geen vakantie 
veroorloven. Het OCMW van Ichtegem vindt dat 
iedereen recht heeft op vakantie. Daarom werken 
ze samen met de organisatie ‘Iedereen verdient vakantie’.

Voor wie?
• vakantiegangers met een klein budget
• vakantiegangers met een 

beperking en voldoen aan de 
inkomstenvoorwaarden

• vakantiegangers met een 
specifieke vraag en voldoen aan de 
inkomstenvoorwaarden

Het aanbod is heel uitgebreid en omvat 
hotels, pretparken, recreatieverblijven,… 
Alle vakanties en daguitstappen 
kun je terugvinden op www.
iedereenverdientvakantie.be. Of kom eens 
langs om de vakantiegidsen in te kijken.
in de wachtruimte van de sociale dienst, 
Koekelarestraat 5.

Interesse en benieuwd of je in 
aanmerking komt?
Neem contact op met Ann 
Descheemaeker via 051 57 59 14 of ann.
descheemaeker@ocmw.ichtegem.be



5

ONTSPANNING 

Tearoomnamiddag 
woensdag 25 juli en 
woensdag 29 augustus
om 14 uur - 3,50 euro 
incl. koffie met gebak
vooraf inschrijven

WORKSHOP 

Beren maken voor 
beginners
in een reeks van 6 lessen 
wordt een beer gemaakt 
vrijdag 7 en 21 september, 
5 en 19 oktober, 16 en  
30 november telkens van 
9.30 tot 11.30 uur
20 euro voor 6 lessen 
(exclusief materiaal - aan te 
kopen bij de lesgeefster aan 
35 à 40 euro)
max. 6 deelnemers

VORMING 

Computer voor beginners 
in samenwerking met 

Module 1 
start 3 september 2018
Deze cursus bestaat uit 10 
lessen en leert je de basis 
van het werken met de 
computer.
Je leert de computer veilig 
aan- en uitzetten, vlot de 
muis en het toetsenbord 
gebruiken,...
 
Module 2
start eind november 2018
Na de eerste 10 lessen is 
er een vervolg ‘'Wegwijs 
op de computer en op het 
internet'’. Deze 
cursus bestaat uit 9 lessen.

Module 3
start februari 2019
Wie dit wenst kan zich na 
module 2 inschrijven voor de 
laatste module die bestaat 
uit 15 lessen “Dagelijks leven 
organiseren”. 

Prijs?
• module 1 en 2: 30 euro 

(19 lessen)
• module 3: 22,50 euro 

(15 lessen)
incl. koffie tijdens elke les 

Voor het cursusmateriaal 
(cursus + USB-stick) betaal 
je voor module 1 en 2 aan de 
lesgever 25 euro.  
De prijs voor het 
cursusmateriaal voor 
module 3 wordt later 
bepaald.

Alle lessen gaan door in 
Dorpshuis de Ster, telkens 
op maandagnamiddag van 
13.30 tot 16.30 uur.
Het aantal plaatsen 
is beperkt, dus snel 
inschrijven is de boodschap!

Belangrijk 
De deelnemers brengen 
zelf een laptop mee 
met besturingssysteem 
Windows 10.

LESSENREEKS 

Werken met tablet 
(Android)
dinsdag 11, 18 en 25 
september en 2 oktober 
van 13.30 tot 16.30 uur
25 euro
max. 10 deelnemers

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

 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

LEVEN IN ICHTEGEM

GEZOCHT: 
POETSHULP 
AAN HUIS!

Het OCMW van 
Ichtegem is dringend 
op zoek naar een 
poetshulp (m/v) 
aan huis voor 
een tijdelijke job 
(vervangingscontract).

  www.ichtegem.be 
of neem contact op 
met Kristien Rosseel 
via 051 57 59 16 
of kristien.rosseel@
ichtegem.be.
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SPEELPLEINWERKING BENGELBERG EN LEUTEGEM

Voor wie?
Alle kinderen met geboortejaar 2003 tot en met 2015 (van 
3 tot 15 jaar) zijn welkom op de speelpleinwerking. Kleuters 
moeten al naar school geweest zijn en ook zindelijk zijn!

Wanneer?
We zijn er elke werkdag tijdens de zomervakantie vanaf 
maandag 2 juli tot en met vrijdag 31 augustus. We zijn 
gesloten op woensdag 11 juli en woensdag 15 augustus.

De deuren zwaaien elke dag open vanaf 8.30 uur, de 
activiteiten starten om 9 uur. Alle kinderen moeten ten 
laatste opgehaald worden om 17 uur. Wie langer blijft, gaat 
mee naar de Kastaar of de Kornuit.

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

Waar?

Door de werken aan de sporthal van Ichtegem gaat de 
speelpleinwerking op volgende locaties door: 
• Van maandag 2 juli tot en met vrijdag 24 augustus in GBS 

De Bever (Engelstraat 52)
• Van maandag 27 tot en met vrijdag 31 augustus in tenten 

in de tuin van Huis Dekeyser (terrein is afgesloten!)

Bruggestraat 104
(Eernegem)

Prijs? 1 2 Vanaf het derde kind 
Volle dag € 4,50 € 4,50 € 3,50 
Halve dag € 3,50 € 3,50 € 3 

IJs- en drankjetons kunnen aangekocht worden aan 80 cent 
per stuk.

Je hoeft niet op voorhand in te schrijven voor een dagje 
op het speelplein. Je brengt de dag zelf een ingevulde 
speelpleinkaart mee. We vragen ook om bij de start van de 
zomervakantie een infofiche in te vullen. Dit formulier vind 
je in de Zomerzoemer of op het speelplein zelf.

De speelpleinkaarten en jetons kunnen vanaf 1 juni 
aangekocht worden in het administratief centrum 
Eernegem, gemeentehuis Ichtegem en in de beide 
bibliotheekfilialen.

De kaarten die je over hebt, kun je aan het einde van de 
zomer terug inwisselen in de verkooppunten tot en met 30 
september 2018.

Waarvoor zorg je zelf?
• Zorg dat je in speelkledij komt spelen.
• Voorzie reservekledij voor kleuters.
• Breng je boterhammen mee voor 's middags.

  Alle info over de activiteiten van het speelplein vind 
je terug in de Zomerzoemer. Nog geen Zomerzoemer 
via de scholen ontvangen? Je kan ze ook terugvinden 
in het gemeentehuis, het administratief centrum, de 
bibliotheekfilialen, de buitenschoolse kinderopvang en op 
het speelplein zelf. 

Let op! De dienst jeugd is tijdens de 
zomermaanden te bereiken op het 
nummer 0491 89 44 76.

ONTSPANNEN IN ICHTEGEM
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DE TIP VAN DIENST SPORT

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

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

Wat? 
Krachtbal, atletiek, tennis, judo, omni-
sport, badminton, voetbal, basketbal,… 
en nog zoveel meer! Om de 3 lessen komt 
een nieuwe sport aan de beurt! Zo leer je 
verschillende sporten kennen en je kunt 
ze nadien in de gemeente beoefenen bij 
een plaatselijke sportvereniging.

Wanneer? 
Elke maandag van 17 tot 18 uur vanaf 
maandag 17 september 2018. De laatste 
les is voorzien op 6 mei 2019.

Plaats? 
Sporthal Eernegem, polyvalente zaal
(Bruggestraat 104a)

  Meer info over de lessen, locaties en 
het lidmaatschap: sport@ichtegem.be of  
sportiego@sportievak.be

ONTSPANNEN IN ICHTEGEM

  Info en inschrijvingen: www.diksmuide.be/sport
051 79 33 00 of sportdienst@diksmuide.be

VACATURE

In de schoolraad van de Gemeentelijke Basisschool Ichtegem/
Eernegem is een plaats vacant voor een vertegenwoordiger 
van de lokale gemeenschap van Eernegem.

Geïnteresseerden dienen hun kandidatuur uiterlijk op 15 juli 2018 
schriftelijk of per mail over te maken aan de voorzitter van de 
schoolraad, Emmy Dens, Vossebeekstraat 20, 8480 Ichtegem of 
info@emmydens.be.
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ONTSPANNEN IN ICHTEGEM

SPRING EENS BINNEN IN 
DE NIEUWE BIB

In mei is de bibliotheek van Eernegem 
verhuisd naar residentie Capri in 
de Westkerkestraat en iedereen 
is welkom om de bib te komen 
verkennen!
 
Breng ons gerust een bezoekje om 
eens rond te kijken, een boek of een 
film te kiezen of je gewoon even te 
nestelen in de gezellige zithoek met 
een tijdschrift. 

De openingsuren zijn dezelfde 
gebleven. Je vindt ze terug via 
ichtegem.bibliotheek.be en 
achteraan deze BEIblijver.

Tot binnenkort! 

EERSTE HULP BIJ HET LEZEN 
VAN EEN GOED BOEK 

Heb je zin om te lezen, maar weet je niet 
waar te beginnen?
Heb je al veel gelezen en weet je niet meer 
wat te kiezen?
Heb je alles van je favoriete auteurs 
uitgelezen en zoek je iets nieuws?
Heb je zin om nieuwe genres te ontdekken?
De bib helpt je verder!

Vanaf nu kan je een afspraak maken 
buiten de openingsuren. Dan nemen we 
uitgebreid de tijd om samen met jou op 
zoek te gaan naar je volgende goeie boek!

Meer informatie of een afspraak maken? 
Stuur een e-mail naar bibliotheek@
ichtegem.be. Uiteraard kan je ook tijdens 
de openingsuren altijd een beroep doen op 
de baliemedewerker.

OPROEP VRIJWILLIGERS 
CODERDOJO

CoderDojo is een project waarbij 
kinderen al spelend leren 
programmeren, websites bouwen, 
games ontwikkelen,… 

De bib zoekt enthousiaste vrijwilligers 
met ICT-kennis om de jonge 
deelnemers te begeleiden tijdens één 
van onze volgende sessies.

Iets voor jou? Kom bij ons langs of stuur 
een mail naar bibliotheek@ichtegem.be.

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’.

Nog tot en met 31 augustus 
2018 kan iedereen die in 
Ichtegem woont gratis 
deelnemen. Bezorg ons 
maximum 3 foto’s via het 
deelnameformulier in het 

Digitaal loket op 
www.ichtegem.be. 
Daar is ook het volledige 
wedstrijdreglement te vinden.
 
Er zijn mooie prijzen te winnen 
en de 50 beste werken worden 
tijdens de kermisweek in 
september tentoongesteld in 
het administratief centrum in 
Eernegem.
 
Veel succes!
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ONTSPANNEN IN ICHTEGEMONTSPANNEN IN ICHTEGEM

ZOMER IN ICHTEGEM
30 juni – 27 augustus, telkens op zaterdag, zondag en maandag van 14 tot 18.30 uur

JULI EN AUGUSTUS
Open Atelier en Beeldentuin Duriez
Bezoek de sterk uitgebreide en 
vernieuwde tuin!
Gastkunstenaar: Distel

ENKEL AUGUSTUS
Kunsttuinenparcours met tientallen 
kunstenaars
• Atelier en Beeldentuin Mia Moreaux 
• Tuin Mahieu: Kobe – bronzen sculpturen
• Atelier Boudewijn Serruys 
• De Maretak
• Kerk Bekegem: id est met Ortrud  

Sturm (D), Dirk Ghys en Kries Dierickx
• Atelier Katy De Bock 
• Atelier Lieven Debrabandere 
• Atelier Johnny Werkbrouck 
• Atelier Dirk Santens 

KUNSTENFESTIVAL PLAN B
 1 & 2 september
Centrum Bekegem: 
www.kunstenfestivalplanb.be

  Meer info? Vraag de gratis brochure 
‘Zomer in Ichtegem’ in het administratief 
centrum Eernegem, het gemeentehuis 
Ichtegem, op de deelnemende locaties of 
surf naar www.ichtegem.be. 

9
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ZATERDAG 23 & ZONDAG 24 JUNI

KOPJESFESTIVAL
CENTRUM EERNEGEM

ZONDAG
PROGRAMMA

ZATERDAG
PROGRAMMA

ROMMELMARKT
6 tot 18u
Hoogweg en 
Westkerkestraat
info 0475 75 66 29
 
TUNING CARS
10 tot 17u
centrum Eernegem

GEITENMARKT
10 tot 17u
Heilig Hartplein

KINDER-
SPEELSTRAAT
14 tot 17u
centrum Eernegem

WK VOETBAL 
OP GROOT SCHERM
BELGIË – TUNESIË 
vanaf 13u30
met randanimatie
door UNIZO

www.ichtegem.be

ZONDAG
vanaf 14 uur

Eernegem-Markt
gratis toegang

14u TERRAS MET BAR

14u45 
DUO DANNY & MARLEEN

16u en 17u15 MODESHOW
door Bianca’s Secret,

Optiek Alloserie, Calissa

16u35 RUDY MEYNS (MENT-TV)

18u05 EVELINE CANNOOT
(MENT-TV)

19u DE ROMEO’S
20u DISCOBAR IN-MOTION
Tussendoor optredens Dansschool Revival 

en The One For The Road Band

NIEUW: 
FOODTRUCK

FESTIVAL
I.S.M. 

BEST PITTIG

ICHTEGEM
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UIT IN ICHTEGEM

1E ROMAN DUO RACE
Obstakelrun voor duo’s 
Oudenburg - 10 uur 
Burensportdienst MIVOS
www.romanduorace.be

ZONDAG 1 JULI
60 JAAR OKRA EERNEGEM
Feestzaal Den Oever (Koekelare)
 12 uur - € 40 
059 29 03 26 of 
daniel.vanhoutte1@telenet.be

MEMORIAL WILFRIED MORTELE
oldtimer tractoren en legervoertuigen 
met BBQ
Zuster Clarastraat - 8 uur - € 17 
De Reigervrienden
0474826755 of www.dereigervrienden.be 

VRIJDAG 6, 13, 20 & 27 JULI
GEZELSCHAPSPELEN
LDC De Ster - gratis - 13.30 tot 17 uur 
FedOS Groot-Ichtegem FV

ZATERDAG 7 JULI
11DE ZOMERSE STADSWANDELING
markt Torhout - 19 uur
leden gratis - niet-leden € 5
Gezinsbond Ichtegem 
0477 77 20 76 of  
www.gezinsbondichtegem.be 

SMOEFELTOCHT
S-Plus Eernegem 
059 29 06 38

5DE OUTDOOR VOETBALTORNOOI
met 24 ploegen 
voetbalterreinen FC De Engel - 9 uur 

ZONDAG 8 JULI
BARBECUE
't Kruispunt - 12 uur 
volw. VVK € 17 - ADD € 20
kind VVK € 10 - ADD € 12
afhalen mogelijk
vzw Kruispunt
059 29 80 46

MAANDAG 9 JULI
FIETSTOCHT
Ons Huis - 13.30 uur
Femma Ichtegem
051 58 20 89 of  
magda.missiaen@telenet.be

DONDERDAG 12 & 26 JULI
AVONDFIETSTOCHT
De Klokkenput - 20 uur
KVLV Eernegem - Bekegem
0485 70 49 28

14 TOT 23 JULI
10-DAAGSE RONDREIS ‘IERLAND’
S-Plus Eernegem 
059 29 06 38

16e Eernegemse
Geiten- & schapenmarkt

van 10 tot 17u

zondag

Een samenwerking tussen 
het Gemeentebestuur Ichtegem, Vlaamse 

Geiten- en Schapenbond, Belgische Club Belge 
du Bouvier des Flandres et des Ardennes 

en Koninklijke Volkstuin Tuinhier Ichtegem.

OP HET PLEIN

MARKT EN CENTRUMSTRATEN 

GEITENKEURING
• Melkgeiten
• Melkschapen

 
BOUVIERKEURING

• Bouvier des Flandres
• Bouvier des Ardennes

 
SCHAPENTENTOONSTELLING

• Vleesschapen
• Zeldzame rassen

 
RANDANIMATIE

• Tuinhier plantenbeurs
• Tentoonstelling 
   neerhofdieren
• Demo hanenkraaiing
• Wolverwerking
• Schapen scheren
• Kleurwedstrijd

KOPJESFESTIVAL
• Danny en Marleen
• Modeshow
• Rudy Meyns
• Eveline Cannoot
• De Romeo’s

RANDANIMATIE
• Rommelmarkt
• Tuning cars
• Kinderspeelstraat
• Foodtruckfestival

H. Hartplein en Tuin Mahieu
gratis toegang

www.uitinichtegem.be

ZATERDAG 23 & ZONDAG 24 JUNI

KOPJESFESTIVAL
CENTRUM EERNEGEM

ZONDAG
PROGRAMMA

ZATERDAG
PROGRAMMA

ROMMELMARKT
6 tot 18u
Hoogweg en 
Westkerkestraat
info 0475 75 66 29
 
TUNING CARS
10 tot 17u
centrum Eernegem

GEITENMARKT
10 tot 17u
Heilig Hartplein

KINDER-
SPEELSTRAAT
14 tot 17u
centrum Eernegem

WK VOETBAL 
OP GROOT SCHERM
BELGIË – TUNESIË 
vanaf 13u30
met randanimatie
door UNIZO

www.ichtegem.be

ZONDAG
vanaf 14 uur

Eernegem-Markt
gratis toegang

14u TERRAS MET BAR

14u45 
DUO DANNY & MARLEEN

16u en 17u15 MODESHOW
door Bianca’s Secret,

Optiek Alloserie, Calissa

16u35 RUDY MEYNS (MENT-TV)

18u05 EVELINE CANNOOT
(MENT-TV)

19u DE ROMEO’S
20u DISCOBAR IN-MOTION
Tussendoor optredens Dansschool Revival 

en The One For The Road Band

NIEUW: 
FOODTRUCK

FESTIVAL
I.S.M. 

BEST PITTIG

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

VRIJDAG 13 JULI
AVONDMARKT IN HET 
CENTRUM 
vanaf 17 uur
• gezellige sangriabar  

t.v.v. het kermiscomité
• avondmarkt met randanimatie
• Chirobiza

ZATERDAG 14 JULI
KERMIS MET OPTREDENS 
• DJ Radio Carina (vanaf 16 uur)
• Coverband Tjeeventig
• Dr. Fred & The Medicine Men

ZONDAG 15 JULI
GROTE KERMISROMMELMARKT 
EN ZOTTE KERMISKOERS
Dr. Bruwierplein en omgeving
8.30 tot 18 uur  
Gezinsbond Ichtegem
0477 77 20 76 of  
www.gezinsbondichtegem.be

MAANDAG 16 JULI
DANSNAMIDDAG  
DUO DANNY & MARLEEN
Time Out Eernegem - 14 tot 17 uur
 € 5 incl. 1 koffie en versnapering 
059 29 89 59 – 0495 25 06 82

DONDERDAG 19 JULI
FIETSTOCHT
NEOS Eernegem 
christina.lingier@telenet.be

VRIJDAG 20 JULI
ZOMERFEEST
’t Kruispunt - 14 uur 
leden € 7 - niet-leden € 12
OKRA Eernegem 
059 29 03 26 of  
daniel.vanhoutte1@telenet.be

VRIJDAG 27 JULI
IJSCOUPE
€ 4 
FedOS Groot-Ichtegem FV 
inschrijven voor 20 juli via 0476 34 28 15

VRIJDAG 27 JULI
AVONDMARKT BEKEGEM
met verschillende optredens
centrum Bekegem - vanaf 18 uur

ZATERDAG 28 JULI
GROTE KERMIS BBQ
bij Dirk Delanghe

ZONDAG 29 JULI
BEKEGEM SCHAPENKOERS
met springkasteel, ijsjes, 
pannenkoeken, braadworst en tal 
van randanimatie

30 JULI TOT 4 AUGUSTUS
6-DAAGSE REIS NAAR  
“DE ROMANTISCHE STRASSE 
EN BEIEREN”
S-Plus Eernegem 
059 29 06 38

VRIJDAG 3, 10, 17, 24  
& 31 AUGUSTUS
GEZELSCHAPSPELEN
LDC De Ster - gratis - 13.30 tot 17 uur 
FedOS Groot-Ichtegem FV

ZATERDAG 4 AUGUSTUS
FLANDERS KIDS TOUR - CLASSIC 
JURGEN VANDEWALLE
sportcentrum Ichtegem
9 tot 12 uur - gratis

ZONDAG 5 AUGUSTUS
FAMILIEFIETSTOCHT 
‘ICHTEGEM FIETST’
WTC Blijf Jong organiseert een 30 
kilometerlange fietstocht door 
Ichtegem, Eernegem en Bekegem. 
Langs rustige wegen en met een 
aangename tussenstop aan de 
Statieput in Eernegem, leer je de 
gemeente op een andere manier 
kennen. Inschrijven kan van 10 tot 
14 uur. Bij aankomst is er voor elke 
deelnemer een leuk gadget en een 
frisse Keyte voorzien!

inschrijven voetbalkantine 
Ichtegem tussen 10 en 14 uur - € 2
0476 29 13 09 of  
www.wtcblijfjong-ichtegem.be
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ZONDAG 5 AUGUSTUS
DWARS DOOR HET HOUTLAND
De 18de (vroegere) Kastelentocht 
staat garant voor uren wandel- en 
fietsplezier door het Houtland en de 
Polders. De wandelaars vertrekken 
vanuit De Klokkenput in Eernegem 
en hebben keuze uit 5, 12, 15, 20 of 
25 kilometer. Om het uur wordt 
een grote fles Keyte verloot onder 
de deelnemers. De toeristische 
fietsroute van 37 km vertrekt vanuit 
het OC Moere en doet o.m. een 
deel van de kunstroute ‘Zomer in 
Ichtegem’ aan (vertrek tussen 9 en  
15 uur - deelname € 2).

De Klokkenput
start tussen 7 en 15 uur
€ 1,50 - € 1,10 leden 
Motestappers Koekelare
0495 10 09 31

DINSDAG 7 AUGUSTUS
PANNENKOEKENRIT
S-Plus Eernegem 
059 29 06 38

DONDERDAG 9 AUGUSTUS
AVONDFIETSTOCHT
De Klokkenput - 20 uur
KVLV Eernegem - Bekegem
0485 70 49 28

ZATERDAG 11 AUGUSTUS
4DE CECILIAFEESTE
met optredens van De Kemels, De 
Romeo’s & live band en Faute Bendt
Bruwierplein - 18 uur - gratis
De Copains
0496 24 91 97

ZATERDAG 11 & ZONDAG  
12 AUGUSTUS
BEKEGEM KOERS
zaterdag - 15 uur - Parochianenkoers
zondag - 15 uur - wielerwedstrijd 
elite zc en beloften
centrum Bekegem
steven@bekegemkoers.be of  
www.bekegemkoers.be

MAANDAG 13 augustus
FIETSTOCHT
Ons Huis - 13.30 uur
Femma Ichtegem
051 58 20 89 of 
magda.missiaen@telenet.be

WOENSDAG 15 AUGSTUS
30E EERNEGEMSE 
PAARDENZEGENING
De jaarlijkse paardenzegening vindt 
al voor de 30e keer plaats op de 
markt van Eernegem. Honderden 
paarden, pony's, ruiters, menners, 
karren en gespannen passeren langs 
de pastoor om het gewijde water 
te ontvangen, ter bescherming 
tegen onheil en voor een goede 
gezondheid. Na de zegening rijdt het 
gezelschap naar De Herdershoeve. 
Alle deelnemers krijgen een gratis 
drankje en een aandenken. Het is 
ook mogelijk om een individuele 
koetsenwandeling van 25 km te 
maken. Een unieke belevenis! Vooraf 
inschrijven is verplicht.

Markt Eernegem - verzamelen 
Kasseileggersplein
11 uur - gratis
059 29 91 01 of 0475 45 18 52

VRIJDAG 17 AUGUSTUS
BEENHESP MET FRIETJES A 
VOLONTE
tent Stationsstraat - 19 uur
KLJ Eernegem
info en kaarten bij alle leden

ZATERDAG 18 AUGUSTUS 
GROTE BARBECUE
met muzikale omlijsting 
door Danny & Marleen
De Ster  
FedOS Groot-Ichtegem FV 
inschrijven voor 1 augustus via 
0476 34 28 15

KEUNELEUTEFUIF
tent Stationsstraat - 21 uur
KLJ Eernegem

ZONDAG 19 AUGUSTUS
20STE SNEUKELROUTE
landelijke fietstocht van 30 kilometer 
met 7 sneukelstops en startplaatsen in 
elke deelgemeente
volw. € 9 - kind € 6
beweging.net Ichtegem
vooraf inschrijven via 0479 86 80 88

MAANDAG 20 AUGUSTUS
DANSNAMIDDAG  
DUO DANNY & MARLEEN
Time Out Eernegem - 14 tot 17 uur
 € 5 incl. 1 koffie en versnapering 
059 29 89 59 – 0495 25 06 82

DONDERDAG 23 AUGUSTUS
VERRASSINGSREIS
NEOS Eernegem 
christina.lingier@telenet.be

DONDERDAG 23 & 
VRIJDAG 24 AUGUSTUS
VERRASSINGSUITSTAP
S-Plus Eernegem 
059 29 06 38
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MEER UITTIPS? KIJK OP WWW.ICHTEGEM.BE

VRIJDAG 24 & ZATERDAG 25 AUGUSTUS
PLECTRUMFESTIVAL
KOM DE VOLLEDIG NIEUWE TERREININDELING ONTDEKKEN!

Vrijdagavond - vanaf 20 uur  
Metalavond met:
• Maudlin
• Solitude Within
• Toxic Shock

Zaterdagmiddag - 14 tot 18 uur
Kinderfestival met:
• Viskraam en waarzegster
• Haartooi en make-up
• Waterspelletjes
• Springkastelen
• Ballonplooien
• Popcorn en ijsjes
• Kids show met DANS17

Zaterdagavond - vanaf 19 uur  
Plectrumfestival met:
 Stage 1
• Cash & The Million Dollar Quartet 
• Stone Age Cadillac
• Musest (NL): de beste Muse-tribute 

band van de wereld
• Fight Footers (D): Foo Fighters, als 

twee druppels water

Stage 2
• Escape Elliott
• Askebee
• Fire Down Below

Tuin Huis Dekeyser - hele weekend 
gratis toegang
www.plectrumfestival.be
www.facebook.com/Plectrum.festival

NOTEER NU AL IN JE AGENDA
KUNSTENFESTIVAL PLAN B
2 dagen treden jonge, beloftevolle 
kunstenaars uit verschillende 
kunstdisciplines in interactie met 
Bekegem en haar bewoners. 
Zaterdag 1 september 
van 14 tot 23 uur en zondag  
2 september van 14 tot 19 uur
Centrum Bekegem - gratis
0493 66 49 49

ZATERDAG 25 AUGUSTUS
VERRASSINGSREIS
FedOS Groot-Ichtegem FV 
inschrijven voor 1 augustus via 
0476 34 28 15

DINSDAG 28 AUGUSTUS
KIJKDAG  VOOR IEDEREEN
GBS ’T MOZAÏEK (EERNEGEM)
18 tot 20 uur
059 29 92 98 of www.gbsichtegem.be

DONDERDAG 30 AUGUSTUS
KIJKDAG
VBS DE SCHATKIST (ICHTEGEM)
17 tot 19 uur

VRIJDAG 31 AUGUSTUS
KIJKDAG IN ALLE KLASSEN
GBS DE BEVER (ICHTEGEM)
17 tot 19 uur 
051 58 85 10 of www.gbsichtegem.be

BILLENKARREN  
VOOR HET HELE GEZIN
Middelkerke - 19.30 uur
KVLV Eernegem - Bekegem
0485 70 49 28

IJSCOUPE
€ 4 
FedOS Groot-Ichtegem FV 
inschrijven voor 24 augustus via
0476 34 28 15

RIBBETJESFEEST
ook halve kip op aanvraag
De Ster - 19 uur 
volw. € 15 - kind € 12 (<4j gratis)
Liberale Vrouwen Met Durf 
051 58 91 43 of liberalevrouwen.
ichtegem@gmail.com
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JUMBO RUN 2018
ZATERDAG 18 AUGUSTUS

Met d
ank aan Ilu

na uit I
chtegem

PROGRAMMA
Op zaterdag 18 augustus komt de Jumbo 
Run naar Ichtegem! 175 motoren met 
zijspan bezorgen de kinderen, jongeren, 
bewoners van het Dominiek Savio 
Instituut een onvergetelijke dag! 

Vanaf 14 uur zijn al onze inwoners welkom 
in de Bruggestraat in Eernegem voor 
een fantastische namiddag samen met 
de inwoners van het Dominiek Savio 
Instituut! Op het Kasseileggersplein 
komt een pop-upbar en zijn er tal van 
activiteiten in het thema circus! Er is een 
springkasteel, schminkstand, voetbal 
en basket, djembeworkshops, een 
dierenparcours,…
Het belooft een echt volksfeest te 
worden, met dank aan de vele Ichtegemse 
verenigingen die ons hierbij helpen! 

PARCOURS
Iedereen die langs het parcours woont, 
krijgt ruim op voorhand de nodige 
informatie én ook een kleurrijke affiche. 
We vragen om deze op een duidelijk 
zichtbare plaats te hangen of ermee naar 
buiten te komen op de Jumbo Run zelf om 
de inwoners van Dominiek Savio welkom 
te heten in onze gemeente!

Het parcours ziet er als volgt uit:
11 uur eerste doortocht door Ichtegem
11.20 uur doortocht door Eernegem
11.30 uur doortocht Bekegem
11.40 uur tweede doortocht Eernegem 
 met om 12 uur aankomst sporthal
17 uur uitzwaaien Jumbo Run 
 aan de sporthal

We hopen jullie allemaal te mogen 
verwelkomen langs het parcours en in de 
Bruggestraat op 18 augustus 2018! 

EN DE WINNAARS ZIJN…
De tekening van Iluna Dewitte (9 jaar) uit GBS De Bever in Ichtegem werd 
door het SIGO Eernegem uit meer dan 400 inzendingen gekozen als winnaar 
van de tekenwedstrijd Jumbo Run! De tekening van Iluna wordt het logo van 
de Jumbo Run 2018. Iluna mag op 18 augustus ook een rit maken in één van  
de motoren. Als dat geen unieke ervaring is!

In de vorige editie van De BEIblijver lanceerden we een tweede kleurwedstrijd. 
Dit zijn de 5 winnaars die op 18 augustus gratis naar het circus mogen komen:

Ita Goemaere
Flore Vaneygen
Seppe Roels
Elien Declerck
Audile Knudde

Jullie worden persoonlijk op  
de hoogte gebracht en  
ontvangen jullie tickets per post! 

Proficiat aan alle winnaars! 
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60 jaar getrouwd op 14 februari 2018: 
Daniel Gadeyne en Angela Clarysse uit Ichtegem

50 jaar getrouwd op 5 april 2018: 
Andre Ramoudt en Christiana Vermeersch uit Ichtegem

50 jaar getrouwd op 14 augustus 2018: Maurice Vanhee en
Georgette Vanmassenhove uit Eernegem (feest op 22 april)

50 jaar getrouwd op 1 juni 2018: 
Marc Rosseel en Annie Cattrysse uit Ichtegem

50 jaar getrouwd op 7 mei 2018: 
Hervé De Prest en Maria Vandenbrande uit Bekegem

60 jaar getrouwd op 22 april 2018: 
Noël Christiaen en Angèle Ramman uit Ichtegem
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VERMINDERINGEN ONROERENDE 
VOORHEFFING

Wist je dat je voor je woning in aanmerking kunt 
komen voor een vermindering van onroerende 
voorheffing? De onroerende voorheffing is een 
jaarlijkse belasting op het kadastraal inkomen van 
onroerende goederen. Per vermindering moet je 
voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden. 

Automatische verminderingen: personen met 
een handicap, kinderbijslaggerechtigde kinderen, 
een energiezuinig nieuw gebouw, ingrijpende 
energetische renovaties, een bescheiden woning.

Verminderingen op aanvraag: huurders, 
grootoorlogsverminkte, verhoogde vermindering 
voor een bescheiden woning, proportionele 
vermindering wegens leegstand, improductiviteit, 
vernieling of als het gaat om materieel of outillage. 

Belangrijk om weten: de vermindering 
onroerende voorheffing voor huurders wordt 
niet rechtstreeks aan de huurder toegekend. De 
huurder (of verhuurder) moet deze vermindering 
éénmalig aanvragen. De eigenaar betaalt eerst 
de onroerende voorheffing en ontvangt hierop 
de vermindering.  De eigenaar moet op zijn beurt 
het bedrag doorstorten aan de huurder of in 
mindering brengen van de huurprijs. 

  Meer info via www.vlaanderen.be > kopen en 
verkopen > onroerende voorheffing of bel gratis 
de Vlaamse infolijn 1700.  Je kunt ook steeds 
langskomen bij Woonpunt.

ZOMERREGELING LOKET WOONPUNT

In juli en augustus is het loket 
van Woonpunt in Ichtegem 
elke vrijdag open van 8.30 
tot 12 uur. In de namiddag is 
het loket tijdelijk gesloten. 
Wil je op een ander moment 
langskomen? Dat kan! 

Maak een afspraak via 
059 34 22 70 of loket@
woonpuntinfo.be.  

Je kunt ook steeds 
langskomen op loket in 
Jabbeke, Gistel of Oudenburg. 
Hou er wel rekening mee 
dat ook het namiddagloket 
in Jabbeke tijdens juli en 
augustus tijdelijk gesloten is.

  www.woonpuntinfo.be

GEMEENTELIJK 
RUP “BRUGSE 
HEIRBAAN” 
(ICHTEGEM)

Het gemeentelijk 
ruimtelijk 
uitvoeringsplan “Brugse Heirbaan”  (Ichtegem) werd 
door de gemeenteraad definitief vastgesteld op 1 
februari 2018. Aangezien er géén schorsing werd 
ingesteld door de hogere overheden werd dit besluit 
in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 8 maart 
2018. Dit uitvoeringsplan werd van kracht 14 dagen na 
publicatie. 

Dit RUP heeft betrekking op een gedeelte ten noorden 
van het centrum van de kern Ichtegem, meer bepaald de 
omgeving van de wijk “Vossebeek” en de wijk “Priorijstraat”.

Dit RUP werd opgemaakt  in uitvoering van het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ichtegem. 
Hierin werd vastgelegd dat er een zone voor verticale 
verdichting zou afgebakend worden, er een beperkte 
woonbehoefte (3-tal woningen) binnen de wijk 
“Vossebeek” zou ingevuld worden en de voorschriften 
van de bestaande wijken zouden geactualiseerd worden.

  Meer informatie bij de dienst ruimtelijke 
ordening van de gemeente via 059 34 11 20 of 
ruimtelijkeordening@ichtegem.be.
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DOORBREEK HET GRIJS IN JE BUURT  
EN MAAK PLAATS  VOOR GROEN EN BLAUW!

Wist je dat één vierkante meter 
onverharde grond per jaar maar liefst 
800 liter neerslag kan opvangen? En 
dat planten en bomen goed zijn voor 
zowel onze fysieke als onze mentale 
gezondheid? 

In het toch al dichtbevolkte Vlaanderen 
is veel open ruimte dichtgelegd met 
verharding die geen water doorlaat. 
Door het veranderende klimaat krijgen 
we echter vaker intense regenbuien 
te verwerken. Als dat water meteen 
wegspoelt, kan het wateroverlast 
veroorzaken. Tegelijk verdroogt onze 
bodem. Het is dus een veel beter idee 

om het regenwater te houden waar 
het valt en ervoor te zorgen dat het in 
de grond kan dringen. 
Operatie Perforatie, een campagne 
van Infopunt Publieke Ruimte en 
Aquafin met de steun van Natuurpunt, 
wil over heel Vlaanderen overbodige 
bestaande verharding opbreken en 
de ruimte anders inrichten, met meer 
groen en plaats voor water. 

Beschik je zelf of beschikt jouw 
vereniging, school of bedrijf over 
een terrein waarop je Operatie 
Perforatie kan loslaten?  Dien je 
projectvoorstel voor 31 oktober 2018 
in via www.operatieperforatie.
be en maak kans op budget om je 
plannen uit te voeren. Aquafin stelt 
100.000 euro ter beschikking die 
zal verdeeld worden over de beste 
voorstellen. Voorwaarden en een 
inschrijvingsformulier vind je op 
www.operatieperforatie.be. Heb je 
nog vragen? Richt ze dan naar info@
operatieperforatie.be

Think big, act small!

GEEN 
TAXUSINZAMELING
DIT JAAR

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

Vergroot de Hoop was 
vaak ook de inspiratiebron 
voor vele andere 
inzamelinitiatieven en daar 
kunnen we alleen maar blij om 
zijn. Momenteel is de nood 
aan grondstof bij de farmacie 
gedaald. Daarom organiseert 
Vergroot de Hoop opnieuw 
geen overkoepelende 
inzamelactie in België voor 
het goede doel. 

VRAGEN OVER WONINGKWALITEIT?

Iedere woning in Vlaanderen moet voldoen aan de Vlaamse Wooncode. De Vlaamse Wooncode bepaalt de 
minimumnormen waaraan de woonkwaliteit van een woning moet voldoen.
Heb je vragen over de kwaliteit van je woning?  Dan kun je bij Woonpunt terecht voor 
meer info.  Woonpunt informeert zowel huurders, verhuurders als eigenaar-bewoners. 

  Kom langs op loket of neem contact via 059 34 22 70 of loket@woonpuntinfo.be.
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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 
Westkerkestraat 24 - 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



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!

OPENING BIB MET BOEKENSLANG

Op 14 mei 2018 verhuisden meer dan 500 kinderen de 
eerste boeken van de oude bibliotheek naar het nieuwe 
filiaal. Ze maakten een heuse boekenslang! Deze 
startte op de tweede verdieping van het administratief 
centrum (de oude locatie van de bib) langs de trappen, 
over de straten, al zigzaggend over de markt naar de 
nieuwe locatie in residentie Capri (Westkerkestraat 24). 
Zo kon op zaterdag 19 mei 2018 de bibliotheek officieel 
openen. Bedankt aan alle helpers!


