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VOORWOORD

Beste inwoners,

Het jaar en de gemeentelijke legislatuur 2013 – 2018 lopen op hun einde. 
Toch werden nog een aantal belangrijke investeringen gedaan.
We kochten 2 onkruidbestrijdingsmachines aan voor de som van 
107.000 euro om het openbaar domein zoveel mogelijk onkruidvrij  
te houden, zonder het gebruik van pesticiden. 
Ook werd een hoogtewerker op een lichte vrachtwagen aangekocht 
(87.000 euro) om het snoeien van bomen structureler te kunnen aanpakken.
Het wagenpark van de technische dienst werd verder uitgerust met een 
milieuvriendelijke CNG bestelwagen aangekocht voor 49.000 euro. 
Stuk voor stuk geen goedkope investeringen, maar die ons in de 
toekomst toelaten het onderhoud van het openbaar domein en openbaar 
groen beter te beheren.

Onlangs kregen we goed nieuws dat ons ingediende project bij de 
Europese Unie voor gratis WIFI werd goedgekeurd. Hiervoor ontvangen 
wij 15.000 euro. De plaatsen binnen de gemeente waar het meest 
behoefte is aan openbare WIFI en waar op dit ogenblik nog geen WIFI 
aanwezig is, zullen hiervoor worden uitgekozen.

Ook doe ik hierbij nog een oproep de app 112.be te installeren op je 
smartphone. Het belangrijkste voordeel van deze gratis app is dat je de 
noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook niet kan vergeten 
als je in paniek bent. Je klikt gewoon op het icoontje van brandweer, 
ambulance of politie afhankelijk van welke hulp je nodig hebt. Men 
beschikt dan onmiddellijk over je gegevens en je locatie. Binnenin vind je 
meer informatie hierover.

Dit is meteen ook mijn laatste voorwoordje als burgemeester. Ik hoop 
iedereen toch enige nuttige info te hebben bijgebracht. Het was mij een 
eer de gemeente te dienen.

Ik wens het nieuwe bestuur alle succes toe en er rest mij enkel namens 
het oud en nieuw bestuur jullie allen een zalige kerst en een gelukkig 
nieuwjaar toe te wensen.

Het gevoel dat sterren stralen,
Elke dag voor ieder mens.
Dat is van mij voor iedereen,
De allermooiste nieuwjaarswens!
Maak er een fijn 2019 van!

Met genegen groeten,

Uw burgemeester 
Karl BONNY
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LEVEN IN ICHTEGEM

SLUITINGSDAGEN KERSTPERIODE

De administratieve diensten, het containerpark* en 
de bibliotheek zijn gesloten van maandag 24 tot en 
met woensdag 26 december 2018 en op dinsdag 
1 januari 2019.

De Buitenschoolse Kinderopvang, het Sociaal Huis en 
het LDC Dorpshuis De Ster zijn gesloten van maandag  
24 december 2018 tot en met dinsdag 1 januari 2019.

*Het inzamelpunt Ichtegem is 
gesloten tijdens de maanden 
december, januari en februari. 
Terug open op zaterdag  
2 maart 2019.

OPENBARE ONDERZOEKEN VELDWEGEL 
EN ‘S GRAVENDRIESSCHEWIJK

Op vrijdag 23 november 2018 werd het openbaar 
onderzoek opgestart van 2 gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (GRUP), met name voor het GRUP 
Veldwegel en het GRUP ’s Gravendriesschewijk, beide in 
Eernegem. Een ruimtelijk uitvoeringsplan is de nieuwe 
benaming van de voormalige bestemmingsplannen, beter 
gekend als de bijzondere plannen van aanleg of BPA’s.  

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP geeft uitvoering aan 
het ruimtelijk structuurplan en heeft een verordenend 
karakter. Een RUP legt bestemmingen vast en bepaalt voor 
de percelen binnen de plancontour:
• welke activiteiten er mogen plaatsvinden,
• waar al dan niet mag worden gebouwd,
• aan welke stedenbouwkundige voorschriften gebouwen 

en constructies in een bepaalde zone moeten voldoen,
• hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een 
besluit van de gemeenteraad met een aantal bijlagen. Al 
deze documenten vormen één geheel en zijn te raadplegen 
via www.ichtegem.be/gemeentelijke-rups of bij de dienst 
ruimtelijke ordening in het gemeentehuis van Ichtegem.

De openbare onderzoeken van de GRUP's  Veldwegel en 's 
Gravendriesschewijk lopen van 23 november 2018 tot en 
met 22 januari 2019. Tijdens de periode van het openbaar 
onderzoek kan elke burger zijn opmerkingen, bezwaren 
of adviezen schriftelijk 
(aangetekend of afgifte tegen 
ontvangstbewijs) overmaken 
aan de Gemeentelijke 
Commissie voor Ruimtelijke 
Ordening (GECORO) Ichtegem,  
p/a Dokter Bruwierplein 1,  
8480 Ichtegem.

CAMERABEWAKING

De wet van 21 maart 
2007 tot regeling van de 
plaatsing en het gebruik 
van bewakingscamera’s 
(camerawet) werd grondig 
gewijzigd door de wet van 21 
maart 2018. 

Heb je zelf een bewakingscamera? 
Dan moet deze worden aangegeven. De aangiften 
moeten elektronisch ingediend worden vóór de 
inwerkingstelling van de bewakingscamera’s. 
 
Eigen bewakingscamera’s die reeds aangegeven zijn 
via het elektronisch loket van de Commissie voor 
de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer 
moeten opnieuw aangegeven worden via  
www.aangiftecamera.be voor 25 mei 2020! 

Elke eigenaar van een bewakingscamera moet ook 
verplicht een register bijhouden en het wettelijk 
pictogram aan de ingang van de bewaakte plaats 
aanbrengen.

 Meer info via www.ichtegem.be/camerabewaking
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ARCHIEF ZOEKT ‘VLAAMSE’ FILMPJES … 
IN SUPER 8, BETAMAX, VHS, … 

Heb je ooit zelf film- of video-opnames gemaakt van gebeurtenissen, 
feesten, voorstellingen in of over onze gemeente? Ken je mensen die 
film- of video-opnames hierover bezitten? Neem dan contact op met het 
archief. Wij zoeken oude film- en video-opnames om ze te digitaliseren 
en voor de toekomst te bewaren. Ook al kan je de opnames niet meer 
afspelen, wij kunnen deze opnames misschien nog redden.

In een eerste stap maken we een lijst met wie wat heeft. Bezorg ons dus je 
naam, contactgegevens en een beschrijving van wat je hebt gefilmd. Stuur 
dit naar archief@ichtegem.be of per post naar dienst archief gemeente en 
OCMW Ichtegem, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem (voor 1 maart 2019).

 dienst archief - 059 34 22 78 

LAAT JE NIET VANGEN: 
KEN JE ONLINE VRIENDEN

Wist je dat oplichters vaak gebruik 
maken van valse profielen op het 
internet om je vertrouwen te winnen? 
Ze lijken erg betrouwbaar op het eerste 
gezicht, maar proberen je in de val te 
lokken door een vertrouwensband 
met je op te bouwen en in te spelen 
op je gevoelens. Maar uiteindelijk 
vragen ze om geschenken, persoonlijke 
gegevens en vooral: geld. Dat is 
vriendschapsfraude.

4 vuistregels om jezelf te beschermen
wanneer een onbekende contact met 
je opneemt:
1. Ga de echtheid van zijn of haar profiel 

na en vraag voldoende info aan je 
nieuwe kennis of geliefde, zodat je 
weet met wie je te doen hebt.

2. Vertrouw niet zomaar iedereen en 
hou persoonlijke informatie voor 
jezelf. 

3. Wees op je hoede voor “zielige” 
verhalen waarbij je nieuwe kennis 
de emotionele toer opgaat en je 
probeert te overtuigen om geld te 
bezorgen.

4. Maak nooit zomaar geld over aan 
iemand die je eigenlijk niet kent. Als 
iemand je te mooi lijkt om waar te 
zijn, dan is hij/zij dat meestal ook.

 Zelf een verdacht profiel gezien 
dat je vals lijkt, of op zoek naar meer 
informatie en tips? Dan kun je terecht 
op www.temooiomwaartezijn.be.

FEESTVUURWERK VERBODEN

Met de eindejaarsfeesten in het vooruitzicht wil het 
gemeentebestuur de inwoners wijzen op het algemeen 
politiereglement afdeling 4 voetzoekers artikel 207 dat 
afsteken van vuurwerk verbiedt: ”Het is te allen tijde verboden 
voetzoekers, ontploffingspatronen of -tuigen, vuurpijlen of andere 
vuurwerkpatronen te gebruiken.”
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ONTSPANNING 
Nieuwjaarsfeest Dorpshuis De Ster met bingo
dinsdag 15 januari - 14 uur
€ 3,50 incl. koffie en gebak
vrije deelname bingo (€ 6 / 3 spelletjes)
inschrijven ten laatste op 10 januari 

Baknamiddag i.s.m. Femma 
woensdag 30 januari - 13.30 uur
€ 5 (excl. materiaal)
inschrijven ten laatste op 24 januari

Line-danceclub 
dinsdag 5 februari
14 tot 16 uur - gratis
geen line-danceclub in januari!

Tearoomnamiddag
woensdag 30 januari en 27 februari - 14 uur
€ 4 incl. koffie en gebak - vooraf inschrijven

VORMING
Workshop iPhone of iPad
dinsdag 15, 22 en  
29 januari en 5 februari
13.30 tot 16.30 uur
€ 25 / 4 lessen 
max. 12 deelnemers - vooraf inschrijven 

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

TONEEL VOOR HET GOEDE DOEL: 'INGEBROKEN'
vrijdag 1 maart 2019 - 20 uur - Dorpshuis De Ster

Toneelgroep SPERANZA uit Lichtervelde brengt het stuk ‘Ingebroken’. 
De opbrengst wordt geschonken aan ’t Kassietje (plaatselijke werking 
Welzijnsschakels).  

Kaarten kosten 8 euro en zijn te verkrijgen vanaf 15 januari 2019 aan het onthaal van 
het administratief centrum Eernegem of in het LDC Dorpshuis De Ster in Ichtegem.

 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
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BLAUWE ZONE

In deze editie van de BEIblijver geven we je graag een 
overzicht van de belangrijkste bepalingen rond de ‘blauwe 
zone’ in onze gemeente.

Reglementering 
1 december 1975 - KB houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg

Artikel 27. Beperkte parkeertijd

27.1.1. Elke bestuurder die, op een werkdag of op de dagen 
vermeld op de signalisatie, een auto, een vierwielige 
bromfiets, een driewieler met motor of een vierwieler met 
motor parkeert in een zone met beperkte parkeertijd, moet 
op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, 
op het voorste gedeelte van het voertuig een parkeerschijf 
aanbrengen, die overeenstemt met het model dat bepaald 
is door de Minister van Verkeerswezen.

Het begin en het einde van die zone worden aangeduid 
door een verkeersbord waaraan de zonale geldigheid wordt 
gegeven bedoeld in artikel 65.5 en die het verkeersbord E9a 
en de parkeerschijf weergeeft.
   
27.1.2. De bestuurder moet de pijl van de parkeerschijf op het 
streepje plaatsen dat volgt op het tijdstip van aankomst.

Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn 
aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van de schijf 
voorgeschreven van 9 tot 18 uur (maandag tot en met 
zaterdag) en voor een maximumduur van twee uren.
Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben 
uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde parkeerduur.

Uitzonderingen
• De beperkte parkeertijd zoals bepaald in het hoofdstuk 

van het GAS-reglement is niet van toepassing op de 
voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van 
eigendommen en waarvan het inschrijvingsteken van 
het voertuig leesbaar op die inrij is aangebracht.

• De beperkingen van de parkeertijd gelden niet voor 
de voertuigen die gebruikt worden door personen 
met een handicap wanneer de speciale kaart is 
aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er 
geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.

 Voor meer informatie rond blauwe zone surf naar 
www.ichtegem.be/blauwezone

AANPASSING VAN HET NETWERK VAN RODE BRIEVENBUSSEN

Bpost heeft beslist om in de 
komende maanden het netwerk 
van de gekende ‘rode brievenbussen’ 
te herzien. De minst gebruikte 
brievenbussen worden in alle steden 
en gemeenten weggenomen, omdat 
Bpost het volume brieven over de 
laatste 5 jaar met 20% zag dalen. 

In Ichtegem wordt slechts 1 
brievenbus weggehaald. Het 
betreft de brievenbus in de  
Aartrijkestraat 59 in Eernegem. 

Op volgende punten blijft er wel een 
brievenbus staan:
Belleboslaan 32, Eernegem
Bruggestraat 238, Eernegem
Bruggestraat 347, Eernegem
Dorpstraat 1, Bekegem
Dorpstraat 51, Bekegem
Eernegem Markt 1, Eernegem
Engelstraat 125, Ichtegem
Engelstraat 7, Ichtegem
Mitswegestraat 3, Eernegem
Oostendesteenweg 2, Ichtegem
Ringlaan 35, Ichtegem

Stationsstraat 172, Eernegem
Stationsstraat 380, Eernegem
Westkerkestraat 169, Eernegem
Zuidstraat 107, Ichtegem
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WOUTER DEBOOT OVER ZIJN FIETSTOCHT 
VOOR 'IEDEREEN BEROEMD'
DWARS DOOR AMERIKA 

Voor velen is Trump Amerika en is Amerika Trump, maar Wouter 
Deboot is daar niet van overtuigd. Daarom maakte hij kennis 
met de modale Amerikaan. Via The Trans America Bicycle Trail 
fietste hij 6800 km dwars door Amerika. Zijn ontmoetingen 
heeft hij vastgelegd op camera en die worden in 42 afleveringen 
vertoond in ‘Iedereen Beroemd’ op Eén. Er is ook een boek met de 
gelijknamige titel Dwars door Amerika. 

Hij ontmoette mensen die moedig en hoopvol zijn, zelfs als alles 
tegenzit. Zij houden een land overeind dat wij, Europeanen, 
eigenlijk helemaal niet kennen.

Hij komt op vrijdag 22 februari 2019 om 20 uur zijn relaas van 
dit avontuur brengen in ’t Kruispunt (Eernegem). Aansluitend 
is er een receptie voorzien. 
 
Organisatie door Femma Eernegem, KVLV Eernegem, Markant 
Eernegem, Liberale vrouwen met durf Ichtegem en de bibliotheek.

VRIJDAG 22 FEBRUARI 2019
om 20.00 uur, met aansluitend receptieKruispunt (Eernegem)

Tickets: €7 in voorverkoop bij onderstaande partners (€9 aan de deur) - geen genummerde plaatsen

Martine Anseeuw
Tulpenlaan 4

Tel. 059 29 08 76

Ingrid Martens
Aartrijkestraat 18
Tel. 0496 50 22 57

Ann Adriaens
Oostendesteenweg 251

Tel. 059 27 84 66

BIB Ichtegem - Engelstraat 66
BIB Eernegem - Westkerkestraat 24

Tel. 051 58 37 34
bibliotheek@ichtegem.be

Deman Agnes
Merelstraat 1 - Ichtegem

Tel. 051 58 91 43

Wouter Deboot
over zijn fietstocht voor ‘Iedereen Beroemd’ 

DWARS DOOR

AMERIKA

ICHTEGEM FOR LIFE - DE WARMSTE GEMEENTE

Verschillende diensten van gemeente en OCMW Ichtegem slaan de handen in elkaar voor een 
warme week vol acties in het kader van Music for Life van Studio Brussel. 
Van 17 tot en met 22 december 2018 warmt Ichtegem op met tal van acties voor ons goed doel 
‘Pleegzorg West-Vlaanderen’. Wat staat er allemaal op het programma?

• Maandag 17 december tot vrijdag 21 december: 
kerstmarkt met zelfgemaakte knutselwerkjes in de drie 
buitenschoolse kinderopvangfilialen

• Dinsdag 18 december tot zaterdag 22 december: 
koffie en warme chocomelk te koop tijdens de 
openingsuren in het containerpark

• Dinsdag 18 december van 16 tot 19 uur: 
stand op de kerstmarkt in gemeentelijke basisschool De 
Bever t.v.v. ons goede doel

• Woensdag 19 december van 7 tot 8 uur:  
ontbijt in buitenschoolse kinderopvang de Kastaar 
volwassenen € 5 - kinderen € 2,50 euro - afhalen € 4

• Woensdag 19 december:  
spaghetti, enkel voor de kinderen, in buitenschoolse 
kinderopvang de Kapoen - € 4

• Donderdag 20 december van 7 tot 8 uur:  
ontbijt in buitenschoolse kinderopvang de Kornuit 
volwassenen € 5 - kinderen € 2,50

• Donderdag 20 december van 15 tot 20 uur:  
kaarten- & posterbeurs, kerstboompluk, kindergrime & 
glittertattoos in gemeentelijke basisschool ‘t Mozaïek

• Vrijdag 21 december vanaf 16 uur: 
winterbar in buitenschoolse kinderopvangfilialen De 
Kastaar en De Kornuit

• Vrijdag 21 december van 15 tot 19 uur en  
zaterdag 22 december van 9.30 tot 16.30 uur: 
boekenverkoop in de sporthal van Ichtegem 
georganiseerd door de bibliotheek

Je bent van harte welkom! 
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BELEEF DE TOFSTE KROKUSVAKANTIE BIJ ONS! 

KLEUTERKRIEBELS
maandag 4 tot woensdag 6 maart 2019
Enthousiaste animatoren dompelen de kleuters 3 
voormiddagen onder in hun eigen fantasiewereld. We 
knutselen, dansen, maken muziek en doen allerlei leuke 
sportactiviteitjes. We werken in kleine groepjes.
• Waar? GBS De Bever, Engelstraat 52, 8480 Ichtegem
• Uur? van 8.30 tot 12 uur
• Voor wie? 2de en 3de kleuterklas (geboortejaren 2013 en 2014)
• Prijs? € 15 

DOEMEE-ATELJEE
donderdag 7 en vrijdag 8 maart 2019
Ervaren animatoren zorgen voor 2 leuke dagen  
vol toffe ateliers.

Donderdag Vrijdag

Voormiddag
Kookatelier
Sportatelier 

Kookatelier
Houtatelier

Namiddag
LEGO-atelier
Knutselatelier 

LEGO-atelier
Sportatelier 

• Waar? GBS De Bever, Engelstraat 52, 8480 Ichtegem
• Uur? van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur  

(opvang voorzien vanaf 8.30 uur en over de middag)
• Voor wie? 1ste t.e.m. 6de leerjaar
• Prijs? €5 / halve dag

KROKUSSPORTKAMP
maandag 4 tot woensdag 6 maart 2019
Kom en doe mee met: aikido, zelfverdediging, judo, 
basketbal, volleybal, handbal, tafeltennis, badminton, 
recreatiesporten, dans en gymnastiek.
• Waar? sportcentrum De Klokkenput
• Uur? van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
• Voor wie? 1e leerjaar t.e.m. 2e middelbaar
• Prijs? € 40

CREA-KAMP 'BEESTIGE KUNST' 
i.s.m. jeugddienst Panta Rhei vzw
maandag 4 tot vrijdag 8 maart 2019
Vreemde vogels, reuzebeesten, kleurrijke monsters… We 
verdiepen ons in de dierenwereld en fantaseren over nieuwe 
wezens. We bekijken hoe andere kunstenaars dit doen en 
volgen hun voorbeeld. We tekenen zowel op papier, karton 
of maken dieren met verrassende materialen. Kortom: heb 
je zin om eens het beest uit te hangen in de kunstwereld? 
Dan ben je deze week zeker op je plaats!
• Waar? GBS ’t Mozaïek, Westkerkestraat 53, 8480 Eernegem
• Uur? van 9 tot 16 uur (opvang voorzien vanaf 8 tot 17 uur)
• Voor wie? 1e t.e.m. 2e leerjaar
• Prijs? € 85
Inschrijvingen via www.pantarheivzw.be

DE CARAVANNE
dinsdag 5 tot donderdag 7 maart 2019
De Caravanne is er voor alle tieners geboren tussen 2004 en 
2008. De activiteit vindt plaats van 13.30 tot 17 uur. Drankjes 
zijn te verkrijgen voor 0,80 euro.
Na het grote succes van vorig jaar gaan we deze vakantie 
opnieuw LASERSHOOTEN! We spelen verschillende games 
in teams of solo. Deelnemen is gratis.
• Dinsdag 5 maart @ wijkspeelpleintje Stokerijstraat Eernegem
• Woensdag 6 maart @ speelplein de Kouter Bekegem
• Donderdag 7 maart @ speelplein Bengelberg Ichtegem

 

 Meer informatie 
over ons krokus-
aanbod vind je op  
www.ichtegem.be 
of in de nieuwe 
Winter- en 
Lentezoemer! 

Inschrijven voor Kleuterkriebels, Doemee-ateljee  
en het krokussportkamp kan vanaf 2 januari 2019 via  
www.ichtegem.be A Digitaal loket A inschrijven 
activiteiten jeugd of inschrijven activiteiten sport. 
De plaatsen zijn beperkt!
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ERFGOEDAVOND 
"BURGEMEESTER PIETER VAN SIELEGHEM - ICHTEGEM ANNO 1850"

Het gemeentebestuur slaagde er in om een foto van één 
van de eerste Ichtegemse burgemeesters op de kop te 
tikken. Deze mag officieel zijn plaats innemen in de rij 
van Ichtegemse burgemeesters in het gemeentehuis.

We maken van de gelegenheid gebruik om wat meer te 
vertellen over deze voor Ichtegem toch wel belangrijke 
figuur en hem te plaatsen in het Ichtegem van het 
midden van de 19de eeuw.  

Koenraad Vandenbussche, Werner Peene en Jaak 
Knudde laten hun licht schijnen op figuur, familie en 
omgeving van deze burgemeester.  

Iedereen is welkom op deze gratis erfgoedavond op 
15 februari 2019 om 20 uur in het gemeentehuis van 
Ichtegem.

BECOME A HERO
WORD ANIMATOR!

Zin om een zalige vakantie te beleven?
Je kan je nog tot 28 februari 2019 
opgeven om als animator te werken 
op speelpleinwerking Bengelberg of 
speelpleinwerking Leutegem. Deze 
zijn open tijdens de paasvakantie en 
de zomervakantie.

Surf naar www.ichtegem.be/animator 
en dien jouw kandidatuur vandaag 
nog in!

 Voor meer informatie neem contact 
op met de dienst jeugd via  
jeugd@ichtegem.be of 059 34 11 20.

CIRCUSKAMP PAASVAKANTIE
maandag 15 tot vrijdag 19 april 2019

• Waar? sportcentrum De Klokkenput
• Uur? van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
• Voor wie? 1e t.e.m. 6e leerjaar
• Prijs? € 60
• Opvang? De voor- en naopvang gebeurt door de Kornuit en de Kastaar.
• Inschrijven? Inschrijven kan vanaf 2 januari 2019 via www.ichtegem.be A 

Digitaal loket A inschrijven activiteiten sport.  
Let op! De plaatsen zijn beperkt!

 Meer informatie en alle details over het circuskamp vind je op  
www.ichtegem.be of in de nieuwe Winter- en Lentezoemer! 
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 Inschrijvingen vanaf 2 januari 2019 via www.ichtegem.be A Digitaal loket A inschrijven activiteiten sport.
Inschrijven voor indoor-cycling via sport@ichtegem.be of bij de lesgever met een 10-beurtenkaart.
Inschrijven voor swissjump via sport@ichtegem.be.
Let op: plaatsen zijn beperkt - inwoners van Ichtegem krijgen voorrang!

SPORTAANBOD JEUGD JANUARI - JUNI 2019
Activiteit Waar Datum Wanneer Voor wie Prijs

kleuterturnen sporthal Eernegem 07/01 - 27/05 maandag van 17 tot 18u °2013 - °2014 - °2015 € 35

kleuterturnen turnzaal GBS Ichtegem 08/01 - 28/05 dinsdag van 17 tot 18u °2013 - °2014 - °2015 € 35

kleuterdans sporthal Eernegem 08/01 - 21/05 dinsdag van 16.30 tot 17.30u °2013 - °2014 € 45

kleuterballet turnzaal GBS Ichtegem 10/01 - 30/05 donderdag van 16.30 tot 17.15u °2013 - °2014 € 30

SPORTAANBOD VOLWASSENEN JANUARI - JUNI 2019
Activiteit Waar Datum Wanneer Prijs

indoor-cycling
voor senioren

sporthal Eernegem nu - 30/04 maandag van 14 tot 15u
inschrijven &  
betalen via S-Sport  
050 44 79 56

indoor-cycling sporthal Eernegem nu - 30/04

maandag van 19 tot 20u 
dinsdag  van 19 tot 20u
woensdag van 20 tot 21u 
donderdag van 20 tot 21u 
zondag van 10 tot 11u

€ 5/les

swissjump
sporthal Ichtegem 14/01 - 25/03 maandag van 19 tot 20u € 50 (10 lessen)

sporthal Ichtegem 29/04 - 24/06 maandag van 19 tot 20u € 40 (8 lessen)

start running (5 km) sporthal Eernegem (buiten) 29/04 - 01/07 maandag van 20 tot 21u € 20 (10 lessen)

keep on running (10 km) sporthal Eernegem (buiten) 25/04 - 27/06 donderdag van 20 tot 21u € 20 (10 lessen)

NIEUW: bootcamp sporthal Ichtegem (buiten) 23/04- 25/06 dinsdag van 19.30 tot 20.30u € 20 (10 lessen)

TECHNIEKACADEMIE 2019

Zit je in het 5de of 6de leerjaar? Vind je het leuk om creatief 
te zijn? Wil je graag experimentjes doen samen met vrienden 
en vriendinnen? Ben je graag actief bezig met gereedschap 
en materiaal? Schrijf je dan in voor de Techniekacademie.

Vanaf 23 januari 2019 start een nieuwe reeks. 

 Informatie en inschrijvingen via  
www.techniekacademie-ichtegem.be
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INFOAVOND ROND DYSLEXIE

De bibliotheek organiseert een 
infoavond voor ouders, leerkrachten, 
logopedisten,... over dyslexie. 

De luisterpuntbibliotheek komt 
vertellen over:
• Dyslexie: wat het is, hoe het 

wordt vastgesteld en waarom 
hulpmiddelen belangrijk zijn

• Daisy-luisterboeken, de 
anderslezen-app en de campagne 
‘Ik haat lezen!’

• ADIbib en ADIboeken 
(schoolboeken die toegankelijk zijn 
voor dyslexiesoftware)

Iedereen is welkom op 31 januari 2019 om 20 uur in de bib van 
Eernegem, Westkerkestraat 24, 8480 Ichtegem.  
Inschrijven kan tot 27 januari 2019 via bibliotheek@ichtegem.be.

HAAL JE LERARENKAART OP IN DE BIB

Ook dit jaar verdeelt Klasse de lerarenkaarten via de bibliotheek. 
Vanaf 27 december 2018 kunnen leerkrachten die in Ichtegem 
wonen hun lerarenkaart ophalen in de bib van Ichtegem. 
Leerkrachten uit Eernegem of Bekegem kunnen in de bib 
van Eernegem terecht. Breng wel je identiteitskaart of oude 
lerarenkaart mee als je jouw nieuwe kaart komt afhalen!

DE WARME WINTER  
VAN DE BIB

Hoog tijd om het haardvuur te laten 
knetteren, weg te kruipen onder 
het knusse fleece-dekentje met een 
warme chocolademelk en uiteraard 
met een goed boek.

De bib helpt je hierbij graag op 
weg! We selecteerden een aantal 
hartverwarmende romans, vurige 
verhalen en - speciaal voor de 
koudbloedige lezer - ijskoude 
thrillers die jullie door de koude 
wintermaanden heen helpen.

Vanaf 1 december 2018 vind je de titels 
op onze website en de boeken op onze 
thematafels.

Alvast veel leesplezier gewenst! 
 

 ichtegem.bibliotheek.be

ONTSPANNEN IN ICHTEGEMONTSPANNEN IN ICHTEGEM
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DONDERDAG 3 JANUARI
KOKEN VOOR KINDEREN
De Ster - 14 uur
leden € 6 - niet-leden € 8 
Gezinsbond Ichtegem - 0477 77 20 76

ZONDAG 6 JANUARI
INWONERSRECEPTIE
Markt Bekegem - 11 uur

Het gemeentebestuur nodigt 
op zondag 6 januari 2019 alle 
inwoners uit op de markt van 
Bekegem om het glas te heffen op 
het nieuwe jaar.

Iedereen is welkom om bij een 
winters drankje en hapje elkaar 
het beste toe te wensen voor 
2019. Deze nieuwjaarsdrink is het 
uitgelezen moment om samen 
met familie, vrienden, buren en 
kennissen de goede voornemens 
voor het nieuwe jaar te delen!

DINSDAG 8 JANUARI
TRALALIE TRALALA
CABARET MET BERT OSTYN
’t Kruispunt - 19.30 uur
Markant
ann.adriaens@koffie-torenhof.be

DONDERDAG 10 JANUARI
DANSNAMIDDAG MET DJ DIRK
Extra Time - 14 tot 16 uur
gratis

VRIJDAG 11 JANUARI
FOTOWEDSTRIJD 
THEMA ‘HERHALINGEN’
’t Verschil - 20 uur
Fotoclub Bellebos
059 43 36 89 - 059 26 61 89

ZATERDAG 12 JANUARI
D-DAY: WORKSHOPS EN DEMO’S
dansschool Revival - 14 tot 17 uur
gratis
www.facebook.com/dansclubrevival

ZONDAG 13 JANUARI
KERSTBOOMVERBRANDING
• 17 uur - drankkraampjes open
• 18.45 uur - aansteken van de 

kerstbomen
• 19 uur - optreden gevolgd door 

discobar tot 22 uur

Unizo zorgt opnieuw voor 
een ophaalronde van de 
kerstbomen op zaterdag 12 
januari. Inwoners uit Eernegem, 
Bekegem en Ichtegem kunnen 
hun adresgegevens doorgeven 
via info@suprima.be uiterlijk 
tegen vrijdag 11 januari. Je kan 
ook zelf je kerstboom naar het 
Kasseileggersplein brengen op 
zaterdag 12 januari.

Kasseileggersplein
vanaf 17 uur - gratis inkom
Iedereen welkom! 

ZONDAG 13 JANUARI
DANS- EN MUZIEKNAMIDDAG
Brouwershove - 14 tot 17 uur
€ 5 (incl. 1 koffie)
Freddy Accordi
059 29 07 96 of 0477 33 86 99

MAANDAG 14 JANUARI
FIETSTOCHT
Ons Huis - 13.30 uur
Femma Ichtegem 
051 58 20 89

DONDERDAG 17 JANUARI
FEESTMAALTIJD
Time Out - 11.30 uur 
VIEF
0485 61 71 04
 
NIEUWE TRENDS IN 
KAMERPLANTEN
De Ster - 19.30 uur 
leden gratis - niet-leden € 3
Tuinhier Ichtegem
info@tuinhier-ichtegem.be

ZATERDAG 19 JANUARI
NIEUWJAARSFEEST
St. Cecilia - 14 uur
€ 3,50
VIVA-SVV
noel.frieda@telenet.be

ZONDAG 20 JANUARI
BRUISEND EN MUZIKAAL 
NIEUWJAARSONTBIJT
’t Kruispunt - 8.30 uur
Koninklijke Fanfare De Ware Vrienden
chantal.vanhixe@gmail.com

DINSDAG 22 JANUARI
DANSNAMIDDAG MET DJ DIRK
Dorpshuis De Ster - 14 uur
gratis
051 57 59 09
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WOENSDAG 23 JANUARI
CREA
Brouwershove - 19.30 uur
Femma Eernegem
059 29 80 58 of 
mireilleboey@hotmail.com

DONDERDAG 24 JANUARI
BACK TO THE FUTURE SPIRITUELE 
AVOND
De Buuzestove
leden € 20 - niet-leden € 30
Best Pittig
bpichtegem@gmail.com

VRIJDAG 25 JANUARI
WAFELTJES EN DROGE WORSTEN 
KAARTING
’t Kruispunt - 20 uur 
KVLV en Landelijke Gilde 
0485 70 49 28

MAANDAG 28 JANUARI
THEATERMONOLOOG
‘ONS MOEDER BINST DEN 
GROOTEN OORLOG’
t.v.v. de Arkgemeenschap Moerkerke - 
Brugge i.s.m. Davidsfonds Eernegem
’t Kruispunt - 20 uur
VVK € 10 - ADD € 12 (incl. drankje)
Femma Eernegem - 0496 19 71 10

WOENSDAG 30 JANUARI
BAKKEN VOOR ZOETEBEKKEN
De Ster - 14 uur
Femma Ichtegem i.s.m. Sociaal Huis
051 58 20 89

ZATERDAG 2 FEBRUARI
KNUFFELTURNEN
GBS ’t Mozaïek - 10.30 uur
leden € 6 - niet-leden € 8
Gezinsbond Eernegem - 059 29 06 53
ingridmartens@telenet.be 

VANAF ZATERDAG 
2 FEBRUARI
CURSUS EHBO
Cursus over snij- en 
schaafwonden, bloedneus, 
brandwonden, breuken, 
reanimatie,… vanaf 16 jaar! 
9 lessen - wekelijks op zaterdag-
voormiddag van 9 tot 12 uur 
De Klokkenput - gratis 
Rode Kruis Ichtegem
vorming@ichtegem.rodekruis.be

MAANDAG 4 FEBRUARI
WAT MAAKT ONZE (KLEIN)
KINDEREN GELUKKIG?
Brouwershove - 20 uur
Markant
ann.adriaens@koffie-torenhof.be

DINSDAG 5 FEBRUARI
KOOKLES ‘CREATIEF BAKKEN’
’t Kruispunt - 13.30 uur 
KVLV - 0485 70 49 28

BEZOEK AAN OIL & VINEGAR 
OOSTENDE
19 uur
Femma Eernegem
059 29 08 76 of 
martine.anseeuw5@gmail.com

WOENSDAG 6 FEBRUARI
KINDERFILMCLUB
De Ster - 14 uur
leden € 2 - niet-leden € 3 
Gezinsbond Ichtegem
www.gezinsbondichtegem.be

VRIJDAG 8 FEBRUARI
FOTOWEDSTRIJD THEMA 
‘JOURNALISME ZONDER SPORT’
’t Verschil - 20 uur
Fotoclub Bellebos
059 43 36 89 - 059 26 61 89

ZATERDAG 9 FEBRUARI
FEESTMAALTIJD
Salons Ter Velde - 19.30 uur 
KVLV - 0485 70 49 28 

SPAGHETTIDAG
Gildhof  
11.30 tot 14.30 uur - 17.30 tot 22 uur
volw: VVK € 10 - ADD € 12
kind: VVK € 6 - ADD € 8
steunkaart € 3 - Chiro Eernegem

ZONDAG 10 FEBRUARI
VALENTIJNSONTBIJT TAKE AWAY
’t Kruispunt of turnzaal VBS Bekegem
volw. € 6 - kind € 4 
VBS Eernegem - Bekegem
valentijnsontbijt@gmail.com

DANS- EN MUZIEKNAMIDDAG
CARNAVALEDITIE
Brouwershove - 14 tot 17 uur
€ 5 (incl. 1 koffie)
Freddy Accordi
059 29 07 96 of 0477 33 86 99

MAANDAG 11 FEBRUARI
FIETSTOCHT
Ons Huis - 13.30 uur
Femma Ichtegem
051 58 20 89
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DINSDAG 12, 19 &  
26 FEBRUARI
WORKSHOP ‘KOUD PORSELEIN’
Brouwershove - 19.30 uur
Femma Eernegem
059 29 00 24 of 
marleen_vermet@hotmail.com

WOENSDAG 13 FEBRUARI
SALSA
Femma Eernegem
0479 21 36 64 of 
jessypriem1@gmail.com

DONDERDAG 14 FEBRUARI
GROOTOUDERFEEST
De Ster - 14 uur
GBS De Bever
www.gbsichtegem.be

ZATERDAG 16 FEBRUARI
KNUFFELTURNEN
GBS ’t Mozaïek - 10.30 uur
leden € 6 - niet-leden € 8
Gezinsbond Eernegem
059 29 06 53
 ingridmartens@telenet.be
 
QUIZ
St. Cecilia - 14 uur
€ 3,50
VIVA-SVV
noel.frieda@telenet.be

ZONDAG 17 FEBRUARI
VALENTIJNSONTBIJT
vanaf 8.30 uur - Suprima Taste Lounge
Liberale Vrouwen met Durf
051 58 91 43

WOENSDAG 20 FEBRUARI
CREA
Brouwershove - 19.30 uur
Femma Eernegem
059 29 80 58 of 
mireilleboey@hotmail.com

DONDERDAG 21 FEBRUARI
MUZIEKQUIZ
Time Out - 14 uur 
VIEF
0485 61 71 04
 
POTGRONDEN, 
GRONDVERBETERAARS EN 
MESTSTOFFEN: WIE ZIET HET BOS 
DOOR DE BOMEN
De Ster - 19.30 uur 
leden gratis - niet-leden € 3
Tuinhier Ichtegem
info@tuinhier-ichtegem.be

WORKSHOP BAKKEN
Mix & Mill (Aartrijke) - 19.30 uur
€ 45 
Gezinsbond Ichtegem
www.gezinsbondichtegem.be

VRIJDAG 22 FEBRUARI
CONSERVENKAARTING
Salons De Vrede - 19 uur
€ 1,50 inleg
Algemeen Boerensyndicaat 
marc.derynck@telenet.be
 
KEUZEKAARTING
De Somme - 18 uur
t.v.v. Kaartersclub De Somme

ZONDAG 24 FEBRUARI
SUPERPRESTIGEWEDSTRIJD 
KATAPULT
De Kouter - 12.30 uur
gratis inkom
Katapult Bekegem
m-vandenberghe@telenet.be

MAANDAG 25 FEBRUARI
KOKEN VOOR ELKE DAG
De Ster - 19.30 uur
Femma Ichtegem
051 58 20 89

WANDELNAMIDDAG 
10.000 STAPPEN
Eernegem - 13.30 uur
Markant
ann.adriaens@koffie-torenhof.be

VOORDRACHT
‘M’N GEHOOR TE HULP’
Brouwershove - 14 uur
leden € 3 - niet-leden € 5 
OKRA Eernegem
059 29 03 26

DINSDAG 26 FEBRUARI
DANSNAMIDDAG MET DJ DIRK
Dorpshuis De Ster - 14 uur
gratis
051 57 59 09

ZATERDAG 2 MAART
RIBBENFESTIJN EERNEGEM VOOR 
ROEMENIË
De Klokkenput - 18.30 uur
volw. € 18 - kind € 10
kaarten vooraf reserveren via 
0476 43 64 69

MEER UITTIPS? KIJK OP 
WWW.ICHTEGEM.BE
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60 jaar getrouwd op 1 oktober 2018: 
Romain Pascal en Jenny Dekeyzer
uit Bekegem

50 jaar getrouwd op 20 september 2018: 
Erik Feys en Marie-Jeanne Du Mont 
uit Eernegem

50 jaar getrouwd op 2 oktober 2018: 
Camiel Willem en Cecile Schollier
uit Eernegem
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VLAAMSE RENOVATIEPREMIE VERANDERT  
VANAF 1 JANUARI 2019

De Vlaamse renovatiepremie 
vereenvoudigt. De verbeteringspremie 
en de renovatiepremie worden 
vanaf 2019 in één premie gegoten. 
Beide premiesystemen hadden 
verschillende voorwaarden maar 
vielen grotendeels samen wat betreft 
werken die in aanmerking kwamen. De 
aanpassingspremie voor +65’ers blijft 
apart bestaan.

In de nieuwe renovatiepremie komen 
dakwerken, buitenschrijnwerk, 
ruwbouw en technische installaties 
(verwarming, sanitair en 
elektriciteit) in aanmerking. Hierbij 
worden een aantal voorwaarden 
gesteld naar eigendom, inkomen, 
investeringsbedrag en ouderdom van 
de facturen. Het premiepercentage 
bedraagt 20% met een maximum van 
2 500 euro per categorie. Voor mensen 
met een bescheiden inkomen bedraagt 
het premiepercentage 30%. De totale 
premie bedraagt maximaal 10.000 euro. 

 De nieuwe premie start normaal 
vanaf 1 januari 2019. Alle info vind je 
terug op www.wonenvlaanderen.be.

 Met vragen kun je ook steeds terecht 
bij Woonpunt.

WONINGPAS BUNDELT INFORMATIE OVER JE HUIS

Bij het (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren van een woning komt heel wat 
papierwerk kijken. Daarom lanceert de Vlaamse overheid de woningpas. 
Dit is een gratis digitaal paspoort dat een heleboel informatie over je 
huis bundelt op 1 plaats. Het bevat info over het gebouw, de indeling, de 
ligging en gegevens uit de EPB-aangifte of het energieprestatiecertificaat. 
Ook omgevingskaarten kun je raadplegen en downloaden. Zo kun je de 
overstromingsgevoeligheid, de bestemming volgens het Gewestplan 
of andere geografische informatie zoals rioleringskaarten en 
luchtkwaliteitskaarten opzoeken. Later zal de woningpas nog aangevuld 
worden met meer informatie en attesten.

 https://woningpas.vlaanderen.be 

NIEUWE REGELS 
VOOR NIEUWE 
HUURCONTRACTEN

Sinds 1 juli 2014 is de 
huurwetgeving een Vlaamse 
bevoegdheid. Op 1 januari 
2019 treedt er een nieuw 
Vlaams woninghuurdecreet 
in werking. Er veranderen een 
aantal belangrijke elementen 
in de huurwetgeving.
Let wel: de nieuwe 
regelgeving zal enkel 
van toepassing zijn op 
huurcontracten afgesloten 
vanaf 1 januari 2019. Voor 
alle andere huurcontracten 
blijft de oude regelgeving van 
toepassing.

 Meer info vind je op  
www.woninghuur.vlaanderen. 
Met vragen over verhuren 
en huren kun je ook steeds 
terecht bij Woonpunt.
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IJS- EN SNEEUWVRIJ MAKEN VAN VOETPADEN

In deze periode van het jaar willen we al onze inwoners graag wijzen op het ijs- en 
sneeuwvrij maken van de voetpaden.

Het algemeen politiereglement (afdeling 10, artikel 42 en artikel 43: de bestrijding 
van ijzel - het reinigen van de openbare weg bij sneeuw of ijzel) vraagt om 
voetpaden sneeuwvrij te houden.

Sneeuw die je van het voetpad verwijdert, veeg je best samen aan de rand van het 
voetpad, zeker niet in de goot. Belangrijk is dat de voetgangers een vrije doorgang 
hebben en dat het dooiwater gemakkelijk kan wegvloeien.

Gooi de sneeuw nooit van het voetpad op de rijweg. Hierdoor kunnen gladde 
plekken ontstaan die vooral de fietsers in gevaar brengen. In gebouwen met 
meerdere appartementen zijn de bewoners van de gelijkvloerse verdieping 
verantwoordelijk, tenzij er een syndicus aangesteld is.

Hulp nodig bij het 
ruimen van de 
sneeuw op het 
stuk voetpad voor 
de deur? Bel de 
sneeuwtelefoon 
0478 49 57 29!

HINDER BIJ 
MANIFESTATIES 
EN WERKEN

Surf naar  
www.geopunt.be 
A kies links in het keuzemenu  
‘hinder in kaart’ of  
www.ichtegem.be  
A wegenwerken en omleiding

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

8STE GROEPSAANKOOP GROENE STROOM EN GAS PROVINCIE  
WEST-VLAANDEREN: SCHRIJF JE NU IN!

Tot en met 5 februari 2019 kun je je opnieuw vrijblijvend 
inschrijven voor de groepsaankoop groene stroom 
en gas van de provincie West-Vlaanderen. Vorig jaar 
stapten 38.008 huishoudens en 1872 bedrijven over naar 
een voordelig energiecontract. Hiermee bespaarden zij 
gemiddeld 200 euro.

Inschrijven is vrijblijvend en eenvoudig. Doe daarom 
mee, bespaar op je energiekosten en draag je steentje bij 
aan een beter milieu.

Ook als je eerder voor een voordelig energiecontract 
koos (al dan niet via een groepsaankoop), kun je 
besparen door je in te schrijven. Je huidige contract 
kan namelijk verlengd worden aan duurdere prijzen. 

Denk eraan: je kunt op elk moment kosteloos van 
energieleverancier en van energiecontract veranderen.

 Wil je je inschrijven of heb je vragen? Surf naar  
www.samengaanwegroener.be of bel naar 0800 18 711. 
 Je kunt ook steeds terecht bij het loket van Woonpunt 
of het Sociaal Huis voor inschrijving en informatie.



18

WONEN IN ICHTEGEM

WINTERTIPS: BESCHERM JE WATERLEIDING EN 
WATERMETER

Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat je waterleiding en 
watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan je ook heel 
wat geld kosten. Om dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips.

• Zorg ervoor dat de temperatuur in 
alle lokalen met waterleidingbuizen 
steeds boven het vriespunt blijft. 

• Is het niet mogelijk een 
vorstgevoelig lokaal te 
verwarmen? Plaats dan een 
elektrisch verwarmingslint parallel 
met de leiding en de watermeter. 
Knutsel niet zelf iets in elkaar, 
maar doe beroep op een vakman. 

• Geef de nodige aandacht aan 
buitenkraantjes en leidingen in of 
tegen koude buitenmuren, vooral 
als die zijn blootgesteld aan 
koude wind. 
Is de woning in de winter 
onbewoond? Speel dan op veilig 
en sluit het water af. Vergeet niet 
vooraf alle leidingen leeg te laten 
lopen. Draai daarom alle kranen 
open nadat je de hoofdkraan hebt 
dichtgedraaid.

• Aangezien niet alle lekken 
(onmiddellijk) zichtbaar zijn, 
controleer je best regelmatig 
de stand van je watermeter. 
Stel je plots een hoog verbruik 
vast? Ga dan op zoek naar de 
oorzaak. Je kan bv. ’s avonds voor 
het slapengaan de stand van je 
watermeter noteren. Indien je ’s 
nachts geen water verbruikt hebt 
en je stelt ’s morgens toch een 
gewijzigd verbruik vast, dan zit je 
waarschijnlijk met een lek.

DOWNLOAD DE APP 112.BE

De app 112.be is een van de mogelijkheden om de 
noodcentrales te contacteren als je in nood bent en 
dringend hulp nodig hebt van brandweer, ambulance 
en/of politie in België.

De noodcentrales kunnen je dankzij deze app 
makkelijker terugvinden. Op een afgelegen plaats, 
in het midden van een bos of een ingewikkeld 
netwerk van autostrades kan je vaak zelf niet meteen 
doorgeven waar je bent. De app stuurt je positie naar 
de noodcentrale zodra je belt en stuurt daarna elke 30 
seconden een update van je positie. De app kan zo een 
kostbare tijdswinst opleveren.

Doven, slechthorenden en mensen met een 
spraakstoornis kunnen eenvoudig in de app aangeven 
dat zij niet kunnen telefoneren. Zij kunnen dan via 
berichten met de noodcentrale communiceren. 

We hopen natuurlijk dat je de app nooit nodig 
zal hebben, maar registreer je zeker! Zo kun jij de 
noodcentrales via app contacteren als jij, je familie of je 
vrienden dringend hulp nodig hebben. 

HANG ROOKMELDERS

Heb jij al rookmelders hangen? 
Neen? Je leest het helaas nog 
té vaak in de krant: er sterven 
nog steeds (té) veel mensen 
in een woningbrand. Op het 
moment van een brand beseffen 
mensen veel te laat dat er een 
brand in hun woning is. En dat 
kan voorkomen worden met 
rookmelders!

Sinds 2013 zijn rookmelders 
trouwens verplicht in 
Vlaanderen voor huurwoningen, 
studentenkoten, 
nieuwbouwwoningen en 
gerenoveerde woningen. Vanaf 
2020 worden rookmelders 
verplicht voor alle woningen in 
Vlaanderen. 

Rookmelders zijn te verkrijgen 
aan het onthaal van het 
gemeentehuis van Ichtegem 
en administratief centrum 
Eernegem voor 16 euro per stuk.
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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!

JIJ WAS ERBIJ!

BIETENSTOET

De feeërieke, geanimeerde bietenstoet trok op 9 november al voor de 38e keer door de straten van Ichtegem. 
De Sint werd begeleid door muziek, steltlopers, vuuracts, zwarte pieten en honderden kinderen en hun ouders. 
Proficiat aan de vele kinderen die een prachtig versierde biet meebrachten. We kijken alvast uit naar volgend jaar!


