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zondag 11 november

herdenking 100 jaar WO1

VOORWOORD

Beste inwoners,

De gemeenteraadsverkiezingen zijn inmiddels achter de rug. Proficiat
aan de verkozenen en ook proficiat aan allen die zich kandidaat hebben
gesteld en niet verkozen zijn. De intentie om verantwoordelijkheid op
te nemen en mee te werken aan de uitbouw en goede werking van de
gemeente is op zich al lovenswaardig.
Een laatste taak voor het uittredend bestuur blijft de opmaak van het
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budget. De grote investeringsprojecten voor de volgende legislatuur
liggen reeds vast. De belastingen mogen niet verlaagd of verhoogd
worden voor de volgende beleidsperiode.
Uiteraard wordt er ook nog gefeest in de laatste maanden van
het jaar: Bekegem Speelt Met Vuur, Sint-Maarten en Bietenstoet,
11-novemberherdenking ‘100 jaar Eerste Wereldoorlog’ en de wafelenbak

Verantwoordelijke uitgever:
Gemeentebestuur Ichtegem
Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem

van de burgemeester op 2 december tijdens de kunstambachtenbeurs.

Redactieraad:

Ondertussen mocht iedereen de GAS-brochure ontvangen, in woord en

Annelien Roose, eindredactie

beeld. De bedoeling van deze brochure was om het GAS-reglement zo
duidelijk mogelijk voor te stellen zodat iedereen weet wat er nu mag en
niet mag.
Het is niet de bedoeling om een heksenjacht te ontketenen maar als je
weet dat er geen controle is, kunnen bepaalde normen vlug vervagen
(ken jezelf).
Tijdens de eerste weken werden enkel waarschuwingen uitgeschreven
om toch duidelijk te maken dat het menens is. Dus vanaf nu niet

burgemeester Karl Bonny, voorzitter
Silke Vandendriessche
Franky Vantyghem
Ontwerp & druk:
www.cuveliergraphics.be
Coverfoto:
Gemeentebestuur Ichtegem
Foto’s:

schrikken als er een boete in de bus valt.

gemeentebestuur Ichtegem,

November is traditioneel de periode waarin we onze overleden

Fotoclub Bellebos

Hannes Hosten, Gino Coghe,

dierbaren herdenken. Op 1 november brengen verschillende ensembles
rouwmuziek op onze kerkhoven. De muziek moet het verdriet verzachten
of de blijde herinnering aan onze overleden familieleden levendig houden.
Graag sta ik nog even stil bij het dubbelconcert ‘In Vlaemsche Velden’ n.a.v.
de 100ste verjaardag van het einde van de grote oorlog. Op zaterdag

DEADLINE DE BEIBLIJVER
EDITIE JANUARI - FEBRUARI 2019:
VRIJDAG 30 NOVEMBER 2018

3 november vindt deze voorstelling plaats in De Klokkenput, waarbij onze
eigen Fanfare De Ware Vrienden Eernegem ook zal optreden. Een aanrader!

LIKE ONS OP FACEBOOK:
GEMEENTE & OCMW ICHTEGEM

Met genegen groeten,
Uw burgemeester
Karl BONNY
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UIT IN ICHTEGEM
TWITTER: @8480_ICHTEGEM

WWW.ICHTEGEM.BE

LEVEN IN ICHTEGEM

GEMEENTE: SLUITINGSDAGEN NOVEMBER – DECEMBER
administratie containerpark*

bibliotheek

kinderopvang **

donderdag 1 en vrijdag 2 november

gesloten

gesloten

gesloten

gesloten

donderdag 15 november

gesloten

gesloten

gesloten

open

van maandag 24 tot en met woensdag 26 december

gesloten

gesloten

gesloten

gesloten

dinsdag 1 januari 2019

gesloten

gesloten

gesloten

gesloten

* Het inzamelpunt Ichtegem is gesloten op 1 en
15 november en tijdens de maanden december, januari

** In de kerstvakantie zijn de drie vestigingen gesloten
van 24 december 2018 tot en met 1 januari 2019.

en februari. Terug open op zaterdag 2 maart 2019.

HERFST EN WINTER … HOE BEÏNVLOEDEN ZE HET VERKEER?
Tijdens de winter zijn er verschillende
factoren die het verkeer bemoeilijken:
• De oogstperiode zorgt voor
modder op de weg. Landbouwers
en loonwerkers moeten hun banden
reinigen voordat ze het veld verlaten
en daarna de rijbaan schoonmaken
als deze bevuild is. Als dit niet direct

• Controleer je bandenspanning en

kan, moet er aangepaste signalisatie

de ruitenwissers voor het winter

(modderborden) geplaatst worden om

wordt en voeg antivries toe aan de

de andere weggebruikers te wijzen

ruitenwisservloeistof. Maak ook

op het gevaar. Pas dus je snelheid

regelmatig de lichten, mistlichten en

aan en wees dubbel voorzichtig als

spiegels schoon.

de landbouwers en loonwerkers de
rijbaan aan het schoonmaken zijn!
• Een zonnige winterdag is aangenaam,
maar de laaghangende zon is heel
verraderlijk. Maak dus op tijd de
voorruit van binnen en van buiten
proper en pas je snelheid aan bij
laaghangende zon.

• Bij extreem koud weer is het beter de

OPENINGSUREN
BEGRAAFPLAATSEN
ALLERHEILIGEN
De begraafplaatsen zijn van
vrijdag 26 oktober tot en

handrem niet te gebruiken maar wel

met donderdag 1 november

het voertuig in versnelling te zetten

(Allerheiligen) open van 8 tot

zodat de remkabel niet kan aanvriezen.

17.30 uur. Tijdens deze periode

• Remmen op een nat, besneeuwd of

zal het gemeentebestuur de

beijzeld wegdek verlengt aanzienlijk

begraafplaatsen afsluiten

de remafstand, pas je snelheid dus aan.

buiten de openingsuren.

• Het gebruik van winterbanden is zeker

• De winter gaat gepaard met

aan te raden. Winterbanden bieden

Het gemeentebestuur vraagt

mist, regen, sneeuw en ijzel.

betere grip bij temperaturen onder 7

om de bloempotten boven

Pas je snelheid aan volgens de

graden Celsius en dit op zowel nat als

de grond te plaatsen en geen

weersomstandigheden en maak

droog wegdek.

putten te maken in het gras

geen bruuske manoeuvres zoals

of in de aarde.

remmen, optrekken en afslaan. Vertrek

Als je toch begint te slippen … blijf kalm,

pas als je ruiten en spiegels ijsvrij en

ga niet bruusk remmen (rem op de motor)

niet meer bedampt zijn (gebruik liever

en kijk naar de richting waar je naartoe

een krabber dan ontdooispray).

wil in plaats van naar een hindernis.
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GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES
Nachtlawaai, rondslingerend afval, hondenpoep op het voetpad, fout
parkeren,… Het zijn allemaal voorbeelden van vervelende situaties die de
openbare orde verstoren en waarmee we zelf liever niet geconfronteerd
worden. Deze "kleine" inbreuken blijven al te vaak ongestraft.
Met het systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties
kunnen we op een eenvoudige manier deze overlast aanpakken. De
overtredingen kunnen worden vastgesteld door de inspecteurs van de
lokale politie en gemeentelijke ambtenaren die hiertoe werden aangeduid.
Alle inwoners hebben een informatiebrochure rond het GAS-reglement in de brievenbus ontvangen. Het volledig reglement
kun je steeds nalezen op onze website www.ichtegem.be/gas of in het gemeentehuis en administratief centrum. Heb je
verder nog specifieke vragen over bijvoorbeeld sluikstorten, fout parkeren, blauwe zone,… We helpen je graag verder via
gas@ichtegem.be, 059 34 11 20 of in het gemeentehuis en administratief centrum.

OPROEP LAUREATEN 2018
Op vrijdag 18 januari 2019 zal het gemeentebestuur
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

SUCCESVOL PLANTJESWEEKEND
KOM OP TEGEN KANKER
DANKZIJ ONZE VRIJWILLIGERS!
In het weekend van 15 en 16 september
verkochten onze vrijwilligers samen 600
azalea's voor Kom op tegen Kanker. Dankzij
de medewerking van individuele vrijwilligers
en Samana, Femma en Gezinsbond Ichtegem
kon dit mooie resultaat worden behaald. Ze
vatten post aan de Carrefour en in Slagerij Rik
en Anja in Ichtegem, op de Vrijdagmarkt, aan
de Aldi en Versmarkt Spegelaere in Eernegem.
Deze actie werd opnieuw gecoördineerd
door Dienstencentrum De Ster en logistiek
ondersteund door het OCMW. Onze oprechte
dank aan iedereen die een plantje heeft gekocht
en tot volgend jaar!
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• 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 voordrachtformulier vóór 14
december 2018 aan de dienst sport te bezorgen. Je kunt
de voordrachtformulieren verkrijgen bij de gemeentelijke
diensten of ze online invullen via www.ichtegem.be A
Digitaal loket A Voordrachtformulier.
We wensen iedereen alvast succes bij de verkiezing!

LEVEN IN ICHTEGEM

STOOKOLIEACTIE SOCIAAL HUIS
Door het groot succes van de vorige jaren, wordt ook dit

De levering zal tussen 20 en 27 november gebeuren.

jaar voor de inwoners van Ichtegem een stookolieactie
georganiseerd. Deze actie heeft als doel een gezamenlijke

Voorwaarden van deelname

bestelling van stookolie te organiseren tegen een voordelig

• Bestellen kan enkel door personen die officieel in Ichtegem

tarief. Door de hoge stookolieprijzen blijft het voor vele

wonen én voor een leveringsadres gelegen in Ichtegem.

gezinnen financieel moeilijk om in één beurt meer dan

• Bestellen kan enkel via het officieel bestelformulier.

1.000 liter stookolie te betalen.

• Het bestelformulier moet in het Sociaal Huis afgegeven
worden ten laatste op 16 november 2018, voor 12 uur.

Elke Ichtegemnaar kan deelnemen. Het is een unieke

Aanvragen die ons na 16 november 2018 12 uur nog

kans om van een maximale korting te genieten. Ook

bereiken zullen niet meer worden opgenomen in de

voor kleinere bestellingen is deze actie extra voordelig.

bestelling. Je krijgt een ontvangstbewijs mee van de

Bestellingen van 500 of 1.000 liter kunnen op die manier
meegenieten van een korting die je anders enkel krijgt

gevraagde bestelling.
• De bestelling is onherroepelijk.
• De minimumbestelling is 500 liter.

bij grote volumes.

• De bedongen prijs telt per liter ongeacht het bestelde aantal,
Als je mee wil instappen in deze gezamenlijke bestelling,
dan kun je vanaf maandag 5 november tot en met
vrijdagmiddag 16 november (voor 12 uur) via onderstaand

er is dus geen extra korting voor bestellingen +2000 liter.
• Bij levering dient de tank wettelijk in orde te zijn: de
groene dop dient bij levering dus aanwezig te zijn.
• Het Sociaal Huis Ichtegem staat enkel in voor

bestelformulier je bestelling doorgeven.

het groeperen van de bestellingen en voor de
Van zodra de inschrijvingsperiode is afgesloten, wordt de
bestelling geplaatst bij de leverancier die ons het meest
voordelige tarief kan garanderen. Wij brengen je dan op de

prijsonderhandeling. Het Sociaal Huis Ichtegem is verder
geen contracterende partij.
• De leverancier neemt contact op en levert jouw bestelling

hoogte van de overeengekomen prijs. Deze prijs kan dan

tussen 20 en 27 november 2018. Je betaalt zelf je

niet meer aangepast worden aan de prijsschommelingen.

stookoliefactuur.

BESTELFORMULIER GEZAMENLIJKE BESTELLING STOOKOLIE
Terug te bezorgen ten laatste op 16 november 2018 vÓÓr 12 uur in het Sociaal Huis.
Ik, ondergetekende (voornaam + naam)
wonende te (straat + nummer)
telefoon

bestel

......................................................................................................................

..................................................................................................................

......................................

..................

e-mailadres

liter (minimum 500 liter)

voor levering tussen 20 en 27 november

in Ichtegem,

..................................................................................................

 gewone stookolie

OF  winterstookolie* (keuze aankruisen)

*Winterstookolie is duurder dan gewone stookolie. Er worden geen additieven ter plaatste toegevoegd.

Ik neem kennis van de voorwaarden zoals vermeld op deze pagina. Ik verbind er mij toe de factuur te betalen.
Handtekening en terugsturen van dit strookje maakt de bestelling onherroepelijk.

Handtekening + schrijf 'gelezen en goedgekeurd'				

Datum

...................................................
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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,

lokaal dienstencentrum

8480 Ichtegem - 051 57 59 09 - dorpshuisdester@ichtegem.be.

gemeente Ichtegem

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

ONTSPANNING

VORMING

INFORMATIEF

Line-danceclub

Workshop truffels maken

Infonamiddag

dinsdag 6 november en

dinsdag 20 november - 14 uur

“dementie”

dinsdag 4 december - 14 tot 16 uur

€ 18,50 (workshop + 300 gr.

donderdag

gratis

zelfgemaakte truffels)

22 november

vooraf inschrijven

14 uur

aantal plaatsen beperkt

gratis, graag

Line-dance voor beginners

vooraf

in Bekegem (zaal De Kouter)

inschrijven!

elke donderdag vanaf 15 november
(geen les in de schoolvakanties)
14 tot 16 uur

Infosessie “autisme een

€ 20 voor een 10-beurtenkaart

ontdekkingstocht”

vooraf inschrijven

donderdag 22 november - 19.30 uur
gratis, graag vooraf inschrijven!

Wens je op de hoogte gebracht
Workshop bloemschikken

te worden van de activiteiten

woensdag 12 december - 14 uur

die georganiseerd worden door

€ 5 (excl. materiaal)

het lokaal dienstencentrum

vooraf inschrijven

Dorpshuis De Ster? Bezorg ons

max. 10 deelnemers

jouw e-mailadres via mail naar
dorpshuisdester@ichtegem.be

Kerstfeest met bingo

en mis geen enkele activiteit!

woensdag 19 december - 14 uur

Workshop iPhone & iPad (Apple)

€ 3,50 incl. koffie en gebak

donderdagen 22 en 29 november,

Het maandmenu van het

vrije deelname bingo (€ 6 / 3 spelletjes)

6 en 13 december - 13.30 tot 16.30 uur

dorpsrestaurant

inschrijven voor 12 december

€ 25 / 4 lessen

is te raadplegen op:

vooraf inschrijven

www.ichtegem.be

max. 10 deelnemers

A Dorpshuis De Ster

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Kun jij je af en toe vrij maken om ons een handje te helpen in het middagrestaurant (11.30 tot 13.30 uur + gratis maaltijd
voor wie helpt over de middag) of aan de bar tijdens de dansnamiddagen (dinsdagnamiddag 13.30 tot 17 uur)? Dan is
jouw hulp goud waard! Kom gerust langs in het dienstencentrum of bel ons op 051 57 59 09 voor meer informatie.
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DE TOFSTE KERSTVAKANTIE BELEEF JE MET ONS!
2 TOT 4 JANUARI 2019
NIEUW! DOEMEE-ATELJEE
telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur - 5 euro per halve dag
Ervaren animatoren zorgen voor 3 leuke dagen vol toffe ateliers.
woensdag

donderdag

vrijdag

voormiddag

knutselatelier
sportatelier

kookatelier
game-atelier

houtatelier
sportatelier

namiddag

spelletjesatelier
LEGO-atelier

knutselatelier
LEGO-atelier

knutselatelier
LEGO-atelier

• Waar? GBS De Bever (Engelstraat 52 Ichtegem)
• Voor wie? 1ste t.e.m. het 6de leerjaar
• Inschrijven? www.ichtegem.be A Digitaal loket A inschrijvingen
activiteiten jeugd. De plaatsen zijn beperkt!
Voor- en naopvang gebeurt door de Kastaar en de Kornuit. Er wordt gratis
busvervoer voorzien. Bij inschrijving kun je aangeven of je vervoer nodig
hebt. Kinderen die om 16.15 uur niet werden opgehaald gaan met de bus mee
naar de Kastaar of de Kornuit.
DE CARAVANNE
telkens van 13.30 tot 17 uur - gratis!
• 2 januari @ Populierenlaan Eernegem: cinema @ de Caravanne
• 3 januari @ De Kouter Bekegem: boys only
• 4 januari @ Tuin Dekeyser Ichtegem: girls only
De Caravanne is er voor alle tieners geboren tussen 2004 en 2008.
Inschrijven is niet nodig, gewoon afkomen is de boodschap!
Meer informatie en een uitgebreid
programma over onze activiteiten vind je via
www.ichtegem.be of in de Herfstzoemer.
Je vindt ‘m in het administratief centrum,
gemeentehuis en in de bibliotheekfilialen.

Ben je 15 jaar of ouder?
Heb je zin om kinderen de vakantie van hun leven te bezorgen?
Wil je een centje bijverdienen?

BECOME A HERO EN WORD ANIMATOR
Alle info bij dienst jeugd: jeugd@ichtegem.be of 059 34 11 20.

7

ONTSPANNEN IN ICHTEGEM

MAAND VAN DE
SPORTCLUB 2018
Tijdens de maand september konden
kinderen en volwassenen kennis
maken met heel wat Ichtegemse
sportclubs. 166 personen hebben
deelgenomen. Alle deelnemers
maakten kans op enkele mooie
prijzen geschonken door het
gemeentebestuur.
Volgende personen winnen een
sporttas:
• Kiany Kimpe
• Kristof Borny
• Valentijn Delie
Een handdoek:
• Evelien Neyens
• Bran Inghelbrecht
• Blanche Bonny

SCHOLENVELDLOOP
Op woensdag 26 september vond de 30ste scholenveldloop plaats. De
dienst sport kreeg hierbij de medewerking van MOEV, de basisscholen en
het SIGO afdeling Eernegem. Proficiat aan alle deelnemers! Hieronder vind
je de wedstrijduitslagen
1ste leerjaar meisjes

4de leerjaar meisjes

1ste plaats: Nina Claeys

1ste plaats: Yara Eeckeloo

2 plaats: Febe Malfait

2de plaats: Marthe Verkest

3de plaats: Rafi Bruneel

3de plaats: Josey Cattrysse

1ste leerjaar jongens

4de leerjaar jongens

de

1

ste

plaats: Riede Lingier

2de plaats: Victor Verbeke

2de plaats: Liam De Spiegelaere

3 plaats: Matz Devooght

3de plaats: Mathijs Van Oost

2de leerjaar meisjes

5de leerjaar meisjes

1ste plaats: Enora Helsmoortel

1ste plaats: Lola Filez

2 plaats: Kesha Vermeersch

2de plaats: Paulien Vermaut

3de plaats: Leontien Roelens

3de plaats: Ella Vannieuwkerke

2de leerjaar jongens

5de leerjaar jongens

de

Een toilettas:
• Alexander Desplentere
• Kurt Govaere
• Emma Buffel
De prijzen kunnen afgehaald worden
bij de dienst sport in het administratief
centrum Eernegem tijdens de
openingsuren. Het gemeentebestuur
wenst iedereen veel plezier toe bij de
verdere sportbeoefening!
Deel jouw sportfoto's
op sociale media met

#SPORTERSBELEVENMEER

de

1

ste

plaats: Kenayo Decorte

1ste plaats: Kenai Rommelaere

2de plaats: Maxim Delie

2de plaats: Ferre Roegiest

3 plaats: Ruiz Deketelaere

3de plaats: Jona Tanghe

3de leerjaar meisjes

6de leerjaar meisjes

1ste plaats: Laura Tella Fotsing

1ste plaats: Anke Decoster

2 plaats: Amy Bolle

2de plaats: Tine Debacker

3de plaats: Lama Balde

3de plaats: Febe Decoster

3de leerjaar jongens

6de leerjaar jongens

de

de

1

ste

plaats: Quinten Somers

1ste plaats: Aaron Bolle

2de plaats: Lander Dufoer

2de plaats: Timo Winne

3 plaats: Keoni Rommelaere

3de plaats: Milan Vandenberghe

de
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1ste plaats: Luka Verbeke
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DE SINT KOMT NAAR DE BIB!
Op 10 november verwachten we hoog
bezoek in de bib van Ichtegem (Engelstraat
66). Niemand minder dan de Sint komt
langs om de allerleukste avonturen voor te
lezen uit zijn grote boek.
Op 1 december komt hij ook langs in de bib van Eernegem
(Westkerkestraat 24). Misschien brengt hij wel wat lekkers mee voor jou?!
Op zaterdag 10 november leest de Sint voor in Ichtegem van
• 10 tot 10.30 uur voor peuters, 1ste en 2de kleuter
• 10.45 tot 11.15 uur voor 3de kleuter en 1ste leerjaar
• 11.30 tot 12 uur voor 2de en 3de leerjaar
Op zaterdag 1 december leest de Sint voor in Eernegem van
• 13.15 tot 13.45 uur voor peuters, 1ste en 2de kleuter
• 14 tot 14.30 uur voor 3de kleuter en 1ste leerjaar
• 14.45 tot 15.15 uur voor 2de en 3de leerjaar
Gratis toegang. Inschrijven kan via evelien.sucaet@ichtegem.be of in de bib zelf.

BIBLIOTHEEKSITE IN
NIEUW JASJE
Op 27 november krijgt de website
van de bib een make-over. Je zal al
je vertrouwde diensten zoals “Mijn
Bibliotheek” en “Bib aan huis” in een
nieuwe en frisse lay-out terugvinden.
De grootste verandering is dat de
catalogus aangepast wordt voor
mobiel gebruik. Kijk dus zeker eens
op je smartphone! Ook materialen
reserveren wordt overzichtelijker.
Heb je vragen? Je kan steeds bij onze
medewerkers terecht!

NIEUWE E-READERS
Goed nieuws! De bibliotheek heeft 10
extra e-readers in de collectie! Je kan de
toestellen gratis lenen onder dezelfde
voorwaarden als een boek. Vraag er
dus zeker naar aan onze balie. Dan krijg
je van een van onze medewerkers een
e-reader mee met daarop een aantal
super toffe e-boeken.
Surf naar de website ichtegem.
bibliotheek.be voor een overzicht
van alle titels. Je kunt steeds jouw
gewenste keuze mailen naar
bibliotheek@ichtegem.be.
Kort daarna kan je
de e-reader volledig
gebruiksklaar afhalen
in de bib!
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RESTAURATIE UNIEKE WATERGEKOELDE 10 KW SBR- KORTEGOLFZENDER VAN 1930
Onze gemeente bevat heel wat uniek ‘Ichtegems erfgoed’.

De teller van 160

Zo ook het radiomuseum in de Westkerkestraat in

restauratie-uren werd

Eernegem dat reeds 15 jaar bestaat!

overschreden en er werd
1300 euro geïnvesteerd in

Karel Verstringe, conservator/archivaris van het SBR-

de restauratie. Dit project

radiomuseum, startte op 23 juni 2014 met een groots

is uiterst belangrijk want

restauratieproject. Hij restaureerde vijf opeenvolgende

er is slechts één van de

zomers aan één van de drie eerste commerciële

drie zenders overgebleven.

watergekoelde 4 kiloWatt SBR-kortegolfzenders. De

Karel zocht eerst in de eigen

mastodont is zo’n 2m36 hoog en 1m01 breed.

SBR-stock naar bruikbare
onderdelen. Waar nodig

SBR (de grootste radiofabrikant ooit in België)

werden ze zorgvuldig

produceerde in 1927 deze watergekoelde kortegolfzender

nagemaakt, terwijl de eventuele gebroken onderdelen

van 4 kiloWatt. Een eerste werd in 1928 in het zendstation

hersteld werden. Hij zocht aan de hand van foto’s in zijn

in Ruiselede geïnstalleerd, een tweede in 1929 in

SBR-archief en de nog zichtbare materialen van de zender

Leopoldville en een derde in 1930 in Stanleyville (Belgisch

naar gelijkenissen om zo de ontbrekende onderdelen na te

Congo). Deze drie SBR-zenders waren van groot belang

maken. Karel kon tijdens de restauratie rekenen op de hulp

om alle directe berichtgevingen, zoals nieuws/pers en

van Marcel Willems (79 jr.) - gewezen mecanicien - uit de

diverse belangrijke boodschappen, uit te wisselen.

‘s Gravendriesschelaan in Eernegem.

Het gerestaureerde exemplaar werd later met een
10 kiloWatt-zendlamp uitgerust en heeft nog in

De zender - in volle glorie gerestaureerd - is een echte

Belgisch Congo gediend.

bezienswaardigheid naast tal van vele andere SBR-radio’s. Het
radiomuseum is steeds gratis open op de eerste vrijdag van

De datum ‘1946’ op de zendlamp doet vermoeden dat

de maand van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur en op de laatste

de zender nog enige tijd na WO2 actief geweest is. De

zaterdag van de maand van 13 tot 17 uur (groepen op afspraak).

zender werd ooit uit dienst genomen en gedeeltelijk

10

gedemonteerd teruggebracht naar België. Op de Expo ’58

SBR-radiomuseum, Westkerkestraat 79, Eernegem

werd de zender tentoongesteld.

www.eeuwfeestpaleisje.be

UIT IN ICHTEGEM

ZATERDAG 27 OKTOBER

ZONDAG 28 OKTOBER

DONDERDAG 8 NOVEMBER

BEKEGEM SPEELT MET

LAURENTIUSCONCERT:

BEZOEK OESTERPUT OOSTENDE

VUUR(WERK)

PSALLENTES

met rondleiding en workshop

Markt Bekegem

Sint-Amanduskerk Bekegem

garnaalkroketten maken - 18 uur

vanaf 18.15 uur - gratis

18 uur - VVK € 10

Markant - 059 27 84 66

059 34 11 46 of

0483 42 88 32 of

cultuur@ichtegem.be

cultuur@ichtegem.be

VRIJDAG 9 NOVEMBER
38STE BIETENSTOET EN

DONDERDAG 1 NOVEMBER

VOLKSFEEST SINT-MAARTEN

REVEIL: INGETOGEN MUZIEK OP

De feeërieke bietenstoet trekt al

HET KERKHOF

voor de 38ste keer door de straten

Het project ‘Reveil’ wil op

van Ichtegem. De Sint op zijn witte

1 november via muziek en woord

schimmel wordt begeleid door

de kille sfeer op de begraafplaatsen

muziek, steltlopers, vuuracts,

in Vlaanderen doorbreken. Vorig

zwarte pieten en honderden

jaar nam dit evenement in onze

kinderen en hun ouders. Breng

gemeente een heel geslaagde start,

zeker je uitgeholde biet mee!

die zeker voor herhaling vatbaar is.

Na aankomst is er allerlei animatie,

Kom ook even luisteren naar

een zangstonde met accordeonist

‘De Reke van 1’ op de nieuwe

Wilfried, prijsuitreiking voor

begraafplaats in Eernegem en naar

mooist versierde biet en etalage,

de pipers van de West Coast Pipe

verschillende optredens en

Band op het kerkhof in Ichtegem

Begraafplaatsen Eernegem,

een heerlijk smuldorp door

en Bekegem. Het muzikale

Bekegem, Ichtegem

de lokale verenigingen. Sint-

klankpalet dat ze schilderen, draagt

14, 14.45 en 15.30 uur - gratis

Maartensvuurtjes zorgen voor

op een bijzondere wijze bij aan de

059 34 11 46 of cultuur@ichtegem.be

veel sfeer en ‘vuurkunstenaars’

herdenking van onze dierbaren.

www.reveil.org

Stevarius en Dwayne Pyro zetten
het Bruwierplein in artistieke

VRIJDAG 2 NOVEMBER

ZONDAG 4 NOVEMBER

WANDELHAPPENING

40STE ST. MAARTENSVIERING

‘ZILVEREN VLOOT’ BRUGGE

De Ster - 14 uur

S-Plus Eernegem - 059 29 06 38

Gezinsbond Ichtegem - 0477 77 20 76
www.gezinsbondichtegem.be

ZATERDAG 3 NOVEMBER
DUBBELCONCERT IN VLAEMSCHE
VELDEN N.A.V. DE 100

STE

VERJAARDAG VAN HET EINDE VAN
DE GROTE OORLOG
De Klokkenput - 20 uur
VVK € 13 - ADD € 15
Fanfare De Ware Vrienden
0497 80 25 67

lichterlaaie.
Nieuw is dat we dit jaar een
slotfeestje bouwen met ’t Klein
Muziekstje uit Aartrijke.
Dr. Bruwierplein en
centrumstraten Ichtegem

MAANDAG 5 NOVEMBER

start 18.30 uur - gratis

VOORDRACHT ‘CARPET OF LIFE’

059 34 11 46 of cultuur@ichtegem.be

’t Kruispunt - 19.45 uur

facebook: Sint-Maarten Ichtegem

leden € 5 - niet-leden €7

www.tkleinmuziekstje.be

KVLV - mieke.rommel@gmail.com

WOENSDAG 7 NOVEMBER
WORKSHOP BIETEN SNIJDEN

ONTSPANNINGSNAMIDDAG

GBS De Bever - 14 en 15 uur

S-Plus Eernegem

Gezinsbond Ichtegem - 0477 77 20 76

059 29 06 38

www.gezinsbondichtegem.be
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UIT IN ICHTEGEM

VRIJDAG 9 NOVEMBER

ZONDAG 11 NOVEMBER

HERFSTFEEST

DANS- EN MUZIEKNAMIDDAG

KAASAVOND

’t Kruispunt - 13 uur - € 7

Brouwershove - 14 tot 17 uur

’t Kruispunt - 18 uur - VVK € 18

OKRA Eernegem - 059 29 03 26

€ 5 (incl. 1 koffie)

ADD € 20 (kind VVK € 10 - ADD € 12)

Freddy Accordi

afhaling mogelijk

059 29 07 96 of 0477 33 86 99

vzw Kruispunt - 059 29 80 46

WOENSDAG 14 NOVEMBER

ZATERDAG 17 NOVEMBER

VRIJDAG 9, 16, 23 &
30 NOVEMBER
GEZELSCHAPSPELEN
LDC De Ster - gratis - 13.30 tot 17 uur

KINDERFILMCLUB

KINDERDANSFEEST GBS DE BEVER

FedOS Groot-Ichtegem FV

De Ster - 14 tot 16 uur

De Ster

leden € 2 - niet-leden € 3

16.15 uur dansfeest met DANS 17 (€ 2)

Gezinsbond Ichtegem - 0473 54 11 53

17.30 uur warme beenhesp of

www.gezinsbondichtegem.be

kaasbord (Beverbox voor kinderen)

ZATERDAG 10 NOVEMBER
SINT-MAARTEN KOMT OP BEZOEK
14 tot 16 uur
Kringwinkel Ichtegem
i.s.m. OCMW Ichtegem
www.dekringwinkel.be/kust

volw. € 12,50 - kind € 7,50
SPREEKBEURT
OKRA Ichtegem - 051 58 14 20

BEVRIJDING VAN ICHTEGEM’
Een gids neemt ons in het Lange
Max Museum in Koekelare mee
doorheen de nieuwe tijdelijke

11-NOVEMBERVIERING

tentoonstelling over de bevrijding

Dit jaar bestaat de

van de regio op het einde van

11-novemberviering in het kader

WOI. Er is specifieke aandacht

van ‘100 jaar Groote Oorlog’ uit de

voor Ichtegem en ook Rozendael

volgende onderdelen:

en de Drachenwarte komen aan

• Optocht met fanfare & vlaggen

bod. Achteraf praten we na met

- 9.30 uur (verzamelen hoek

VOLKSSPELEN MET KOFFIE EN
PANNENKOEKEN A VOLONTE

ERFGOEDAVOND ‘DE

ZONDAG 11 NOVEMBER

www.gbsichtegem.be

’t Schablier - 14 uur

WOENSDAG
14 NOVEMBER

een drankje.

Stokerijstraat - Stationsstraat)

Breakplus - 14 uur
FedOS Groot-Ichtegem FV
inschrijven voor 9/11 - 0476 34 28 15
DAG VAN DE NATUUR EN
20STE BOOMPLANTING
GEBOORTEBOMEN
De Ster - 10.30 uur
Gezinsbond Ichtegem - 0477 77 20 76
www.gezinsbondichtegem.be
SLAAP LEKKER
St. Cecilia - 14 uur - € 3
VIVA-SVV Ichtegem
noel.frieda@telenet.be

• Misviering - 10 uur

Lange Max Museum Koekelare

• Hulde aan het

19 uur - € 10 incl. museum,

ZONDAG 18 NOVEMBER

gids en drankje

AANPLANTEN GEBOORTEBOS

vooraf inschrijven via 059 34 11 39

GBS ’t Mozaïek - 10.30 uur

of cultuurdienst@ichtegem.be

Gezinsbond Eernegem

oorlogsmonument - 10.45 uur
• Evocatie ‘Kruisweg van de
Oorlog’ woord, beeld en muziek

www.gezinsbondeernegem.be

in de Sint-Medarduskerk te
Eernegem - 11.15 uur
• Vredesdrink - 12 uur
St. Medarduskerk Eernegem
10 tot 12.30 uur - gratis
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VRIJDAG 16 NOVEMBER

DONDERDAG 15 NOVEMBER
BESSENSTRUIKEN:

MAANDAG 19 NOVEMBER

VAN BES TOT TAART

DANSNAMIDDAG

De Ster - 19.30 uur

DUO DANNY & MARLEEN

leden gratis - niet-leden € 3

Time Out Eernegem - 14 tot 17 uur

Tuinhier Ichtegem

€ 5 incl. 1 koffie en versnapering

k.deschoenmaker@skynet.be

059 29 89 59 – 0495 25 06 82

UIT IN ICHTEGEM

MAANDAG 19 & 26 NOVEMBER & 3 DECEMBER
LEZINGENREEKS LANDSCHAPSGESCHIEDENIS
De IOED Polderrand organiseert in november en december een lezingenreeks
rond de landschapsgeschiedenis van de regio. Archeoloog en cultuurhistoricus
Antoon Naert vertelt drie avonden na elkaar meer over de ontwikkeling van
het landschap en het wegennetwerk en over het landschappelijke erfgoed.
• Over kustpolders en zandstreek (19 november)
Overzicht van de ontwikkeling van het landschap in de regio vanaf het
neolithicum tot aan de middeleeuwen.
• Over land- en waterwegen (26 november)

30 NOVEMBER TOT
2 DECEMBER
KERSTMARKT
WZC St. Anna - 14 tot 17 uur
www.wzc-sint-anna.be
3-DAAGSE “GASTRONOMIE IN
NORMANDIË”
S-Plus Eernegem - 059 29 06 38

ZONDAG 2 DECEMBER

Zowel het romeinse als het middeleeuwse netwerk aan wegen wordt

EUCHARISTIEVIERING

belicht. Ook de waterwegen komen aan bod.

MET MUZIEK VAN

• Over atlassen, relicten en ankerplaatsen (3 december)

FANFARE DE WARE VRIENDEN

We gaan dieper in op het landschappelijke erfgoed van de regio, o.m. aan

Kerk Eernegem

de hand van cartografisch bronnenmateriaal.

chantal.vanhixe@gmail.com

Sint-Amanduskerk Bekegem - 20 tot 22 uur - gratis
vooraf inschrijven via info@polderrand.be

DINSDAG 20 & DONDERDAG
22 NOVEMBER

LDC De Ster - 14 tot 17 uur - gratis

TAFELMANIEREN

051 57 59 09

DANSNAMIDDAG MET DJ DIRK

Best Pittig Ichtegem
bpichtegem@gmail.com

VRIJDAG 30 NOVEMBER

ZONDAG 2 DECEMBER

DINSDAG 20 NOVEMBER

8STE GEZELSCHAPSPELLENAVOND

KUNSTAMBACHTENBEURS

De Ster - 19.30 uur

DAGUITSTAP: MUZIKAAL FESTIVAL
IN DE KEMPEN

De kunstambachtenbeurs

leden gratis - niet-leden € 1

onderging vorig jaar een

S-Plus Eernegem - 059 29 06 38

Gezinsbond Ichtegem

inhoudelijke vernieuwing.

www.gezinsbondichtegem.be

Ook nu ligt de focus op het

0477 77 20 76

pure kunstambacht en maken

23 TOT 25 NOVEMBER
JAARLIJKSE DIGISHOW
FOTOCLUB BELLEBOS
’t Kruispunt

CECILIAVIERING
Salons De Vrede - 19 uur
Fanfare De Ware Vrienden

kunstenaars uit eigen en
omliggende gemeenten hun
opwachting. Tegelijk blijft de
eindejaarssfeer voelbaar en

www.fotoclubbellebos.be

chantal.vanhixe@gmail.com

MAANDAG 26 NOVEMBER

KOFFIE MET PANNENKOEKEN

geschenkjes aangekocht worden.

De Ster - leden € 4 - niet-leden € 6

Er zijn o.m. juwelen, schilderijen,

10.000 STAPPEN

FedOS Groot-Ichtegem FV

keramiek, houten creaties,

De Kouter - 13.30 uur

inschrijven voor 23 november

kalligrafie, letterkappen in steen,

Markant - 059 27 84 66

0476 34 28 15

fotografie, grafisch ontwerp, ...

DINSDAG 27 NOVEMBER
VERBRUIKERSCLUB
De Ster - 20 uur
leden € 1,50 - niet-leden € 3
Gezinsbond Ichtegem - 051 58 81 40
www.gezinsbondichtegem.be

20STE SALAMIKAARTING
De Kouter - 19.30 uur - € 2 inleg
VK Marcassou
patrickvermeulen@vkmarcassou.be

kunnen er unieke en persoonlijke

De burgemeester bakt
traditiegetrouw SintMaartenswafels t.v.v. 11.11.11
GC De Ster - 10 tot 18 uur - gratis
info en inschrijvingen: 059 34 11 46
of cultuur@ichtegem.be
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UIT IN ICHTEGEM

WOENSDAG 5 DECEMBER

11 TOT 14 DECEMBER

DINSDAG 18 DECEMBER

KINDERFILMCLUB

4-DAAGSE

KERSTMARKT +

De Ster - 14 tot 16 uur

BERENTENTOONSTELLING

KIJKDAG PEUTERKLAS

leden € 2 - niet-leden € 3

cafetaria WZC St. Anna

GBS De Bever - 16 tot 19 uur

Gezinsbond Ichtegem - 0473 54 11 53

14 tot 17 uur - gratis

www.gbsichtegem.be

www.gezinsbondichtegem.be

vzw Kruispunt - 059 29 80 46

DONDERDAG 6 DECEMBER

DONDERDAG 13 DECEMBER

WOENSDAG 19 DECEMBER
KERSTMAALTIJD

SINTERKLAASFEEST

HO HO HO - KERSTFEEST

Salons De Vrede - 19 uur

De Klokkenput - 14 uur

De Somme

Markant - 059 27 84 66

GBS ’t Mozaïek - www.gbsichtegem.be

Best Pittig Ichtegem
bpichtegem@gmail.com

VRIJDAG 7 DECEMBER

DONDERDAG 20 DECEMBER

KERSTFEEST

HELLEBORUS EN ANDERE

GEZELSCHAPSPELEN

De Ster

BODEMBEDEKKERS

LDC De Ster - gratis - 13.30 tot 17 uur

OKRA Ichtegem - 051 58 14 20

De Ster - 19.30 uur

FedOS Groot-Ichtegem FV

leden gratis - niet-leden € 3
Tuinhier Ichtegem

PROVINCIAAL KOERSBALTORNOOI

VRIJDAG 14 DECEMBER

Dudzele

FOTOWEDSTRIJD THEMA SPORT

S-Plus Eernegem - 059 29 06 38

’t Verschil - 20 uur

STERRENSTOET

Fotoclub Bellebos

t.v.v. Foster Parentskind Afam Along

ZATERDAG 8 DECEMBER

www.fotoclubbellebos.be

GBS De Bever

EINDEJAARSFEEST

KERSTFEEST

FedOS Groot-Ichtegem FV

’t Kruispunt - 14 uur

KERSTMARKT

0476 34 28 15

OKRA Eernegem - 059 29 03 26

vanaf 16 uur - GBS ’t Mozaïek

ZONDAG 9 DECEMBER
BONDSBEKER VLAAMSE
KATAPULTBOND
De Kouter - 12.30 uur - gratis
m-vandenberghe@telenet.be
KERSTROMMELMARKT
’t Kruispunt + VBS Eernegem
9 tot 16.30 uur - gratis
vzw Kruispunt - 059 29 80 46

k.deschoenmaker@skynet.be

www.gbsichtegem.be

www.gbsichtegem.be

ZATERDAG 15 DECEMBER
WINTERREVUE

ZATERDAG 22 DECEMBER

De Elckerlyc (Antwerpen)

1STE KERSTMARKT KVC ICHTEGEM

FedOS Groot-Ichtegem FV

kantine KVC Ichtegem

0476 34 28 15

13.30 tot 20 uur - gratis toegang

VERRASSINGSACTIVITEIT

0496 47 98 12

St. Cecilia - 14 uur - € 3

KERSTFEEST

VIVA-SVV Ichtegem

De Klokkenput - 13.30 uur

noel.frieda@telenet.be

S-Plus Eernegem - 059 29 06 38

MAANDAG 17 DECEMBER

WOENSDAG 26 DECEMBER

DANSNAMIDDAG

FEEST VAN DE GASTVRIJHEID

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

11 TOT 13 DECEMBER

DUO DANNY & MARLEEN

Suprima Taste Lounge - 18 uur

Time Out Eernegem - 14 tot 17 uur

Liberale Vrouwen Met Durf

€ 5 incl. 1 koffie en versnapering

liberalevrouwen.ichtegem@gmail.com

059 29 89 59 – 0495 25 06 82

3-DAAGSE “GASTRONOMIE IN
NORMANDIË”
S-Plus Eernegem - 059 29 06 38
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MEER UITTIPS? KIJK OP WWW.ICHTEGEM.BE

FEEST IN ICHTEGEM

50 jaar getrouwd op 26 juli 2018:

50 jaar getrouwd op 27 juli 2018:

Honeré Batsleer en Marie Jeanne Deprez uit Eernegem

Noël Sys en Frieda Christiaen uit Ichtegem

50 jaar getrouwd op 27 juli 2018:

50 jaar getrouwd op 16 augustus 2018:

Dirk Bonamie en Maria Callewaert uit Eernegem

Rudi Vanhooren en Viviane Bolle uit Ichtegem

50 jaar getrouwd op 6 september 2018:

50 jaar getrouwd op 10 september 2018:

Alfons Vangheluwe en Christiane Borny uit Eernegem

Noël Verlinde en Lilianne Pacqueu uit Ichtegem

50 jaar getrouwd op 24 september 2018:

50 jaar getrouwd op 27 september 2018:

Joseph Rabaey en Agnes Geldhof uit Ichtegem

Maurice Vandycke en Maria Vandewalle uit Eernegem
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WONEN IN ICHTEGEM

BLADKORVEN

KOOP NU JE INHEEMSE HAGEN, STRUIKEN EN (FRUIT)
BOMEN AAN EEN HEEL VOORDELIGE PRIJS!

Binnen de gemeente

De campagne ‘behaag het Houtland’

Hoe bestellen en afhalen?

werden begin oktober op

is een jaarlijks project met als doel de

Bestellen kan tot dinsdag 13 november

diverse plaatsen waar veel

aanplant van streekeigen bomen,

via het online formulier.

bomen staan bladkorven

struiken en hagen te stimuleren.

Afhalen kan na betaling op volgende data:

geplaatst. Hiermee wil

Het plantgoed wordt aangeboden

• vrijdag 30 november

het gemeentebestuur de

aan heel voordelige prijzen.

inwoners aanmoedigen

tussen 13u30 en 16u00
• zaterdag 1 december

om zoveel mogelijk zelf de

Struiken en haagplanten bestel je

afgevallen bladeren bijeen te

per tien. Is je tuin niet zo groot of wil

telkens aan parking Tillegembos,

vegen in hun straat.

je verschillende soorten? Dan kan je

Torhoutse Steenweg (overkant

misschien afspreken met vrienden,

huisnummer 432), Brugge.

tussen 9u00 en 11u00

Afgevallen bladeren

familie of buren. De (fruit)bomen

zorgen voor gladde voet-

kan je per stuk bestellen. Opgelet:

Geef de datum goed aan tijdens je

en fietspaden of kunnen

de fruitbomen zijn hoogstammig.

bestelling!

rioolkolken verstoppen. Met

Dat wil zeggen dat het bomen zijn

de hulp van de buurt wil

waar de kroon begint op een hoogte

het gemeentebestuur dit

van 1m80. Pootstokken van wilg

combinaties, aantal stuks per meter,...

voorkomen!

zijn ook verkrijgbaar. Deze zijn ideaal

en meer info over het aanbod en de

voor mensen die knotbomen willen

bestellijst via www.rlhoutland.be

Aan het gebruik van de

Tips over aanplanten, eventuele

aanplanten.

bladkorven zijn wel een
aantal spelregels gekoppeld.
Zo worden bladkorven
enkel geplaatst voor het
inzamelen van bladeren
afkomstig van de openbare
ruimte (straat, voetpad of
plein). Takken of groenafval
uit de eigen tuin mogen
er dus niet in, want dit is
sluikstorten! Breng dus
je eigen tuinafval naar het
containerpark. Bij misbruik
wordt de korf uit de straat
verwijderd. Op regelmatige
tijdstippen worden ze door
de gemeentelijke diensten
geledigd.

16

ENERGIEPREMIES 2019
De Vlaamse overheid stimuleert

• De premie voor dakisolatie daalt.

energiebesparing bij wie

• De aangekondigde daling van de

elektriciteit en/of gas verbruikt.

premie voor een zonneboiler gaat

Via de netbeheerders (Eandis en

niet door. Het premiebedrag blijft

Infrax) ondersteunt zij een aantal

behouden.

energiebesparende investeringen.
In november 2018 wordt de lijst met
De Vlaamse Regering nam reeds

energiebesparende maatregelen,

een eerste beslissing voor de

premiebedragen en voorwaarden

energiepremies van 2019. De

definitief vastgelegd.

belangrijkste nieuwigheden zijn:
• Er komt een nieuwe premie

Meer info hierover vind je op

voor het plaatsen van een

www.energiesparen.be/premies-via-

warmtepompboiler.

uw-netbeheerder-in-2019.

WONEN IN ICHTEGEM

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 - kosten voor de eigenaar).
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

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

van juwelen en kunstwerken. Zo

met een sleutel, zelfs als je maar

kunnen ze terugbezorgd worden

eventjes weg bent.

als ze na een diefstal worden

• Laat aantrekkelijke voorwerpen,
zoals gsm, laptop of gps niet

teruggevonden.
• Berg het materieel op dat de

HINDER BIJ
MANIFESTATIES
EN WERKEN

rondslingeren. Doe gordijnen

inbreker zou kunnen gebruiken,

en overgordijnen dicht, zodat

bv. ladder, tuinmateriaal en -

Surf naar

inbrekers aantrekkelijke zaken in

meubelen.

www.geopunt.be

de woning niet kunnen zien.
• Geef altijd de indruk dat er

A kies links in het keuzemenu
‘hinder in kaart’ of

iemand aanwezig is: laat de

www.ichtegem.be

verlichting op willekeurige

A wegenwerken en omleiding

tijdstippen aangaan, laat je
brievenbus leegmaken en vraag aan

Geen internet?

de buren om de rolluiken op en neer

Kom langs aan het onthaal

te laten in geval van afwezigheid.

van het administratief

• Registreer de serienummers
van toestellen en neem foto’s

centrum in Eernegem of bel
naar 059 34 11 24.
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WONEN IN ICHTEGEM

SLOOP- EN
HEROPBOUWPREMIE VOOR
PARTICULIEREN
De Vlaamse Regering voorziet
sinds kort een sloop- en
heropbouwpremie voor
particulieren.
De premie bedraagt 7500 euro
en geldt enkel in gebieden
waar geen aanspraak kan
worden gemaakt op de 6%
BTW-regeling voor sloopen heropbouw. De premie
wordt ingevoerd voor
vergunningsaanvragen voor
sloop en heropbouw die
ingediend worden vanaf
1 oktober 2018 tot en met
31 oktober 2019.
www.energiesparen.be

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 samen met
ons 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.

WIST JE DAT …
• Je afval vanaf 17 uur buiten mag plaatsen de avond voor de afvalophaling?
• Je de afvalkalenders voor de drie deelgemeenten kunt vinden via www.ichtegem.be/afvalkalender?
• Je klachten over afvalophaling kunt doorgeven via het Digitaal loket op www.ichtegem.be?
• Je via het Digitaal loket op www.ichtegem.be rechtstreeks een melding (put in de weg, snoeien, rattenbestrijding,…)
kunt doorgeven aan de technische dienst? Je wordt ook op de hoogte
gehouden van de opvolging!
• Je via de mobiele app ‘Recycle!’ de afvalkalender van jouw (deel)
gemeente én specifieke straat op je smartphone kunt downloaden?
Je kunt zelfs de data van de afvalophalingen in jouw online agenda
laten opnemen. Zo wordt afval beheren en sorteren kinderspel!
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INFO

ADMINISTRATIEVE
DIENSTEN
maandag

08.30 - 12.00

dinsdag

08.30 - 12.00 16.00 - 19.00

NUTTIGE NUMMERS

HOOFDBIBLIOTHEEK ICHTEGEM

Wijkpolitie Ichtegem: 059 34 05 60

Engelstraat 66 - 051 58 37 34

donderdag 08.30 - 12.00
08.30 - 12.00

bibliotheek@ichtegem.be

Algemeen noodnummer: 112

woensdag 08.30 - 12.00
vrijdag

OPENBARE BIBLIOTHEEK

13.30 - 16.00

maandag		09.30 - 12.00

Dokter van wacht: 051 58 28 82

dinsdag		16.00 - 19.00

Apotheek van wacht: 0903 99 000

woensdag		14.00 - 17.30

Tandarts van wacht: 090 33 99 69

ADMINISTRATIEF CENTRUM

donderdag		15.30 - 18.00

Stationsstraat 1, Eernegem

vrijdag		15.30 - 18.00

Eandis: 078 35 35 34

059 34 11 20 - info@ichtegem.be

zaterdag		09.30 - 12.00

Storingen Eandis: 078 35 35 00

(secretariaat, dienst burgerzaken, dienst sport,

Gasreuk: 0800 65 0 65

dienst jeugd, dienst cultuur, erfgoed & toerisme,

FILIAAL EERNEGEM

dienst archief, dienst communicatie & ict, dienst

Infrax (riolen): 078 35 34 33

Westkerkestraat 24 - 059 29 82 81

Straatlampen: 0800 63 5 35

maandag		15.30 - 18.00

Watervoorziening: 059 29 99 83

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

dinsdag		16.00 - 19.00
woensdag		14.00 - 17.30

Antigifcentrum: 070 245 245

donderdag		15.30 - 18.00

Child Focus: 116 000

vrijdag		09.30 - 12.00

Zelfmoordlijn: 1813

zaterdag		13.00 - 15.30

Kind & Gezin: 078 150 100

VERHUUR

Wijkwerken (pwa): 059 43 37 99

• Gemeentelijke uitleendienst
uitleendienst@ichtegem.be
• Bekegem, lokaal De Kouter
Isabelle Bussche, 0473 48 30 57
• De Ster en De Klokkenput
uitleendienst@ichtegem.be

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

(dienst bevolking, technische dienst,
dienst ruimtelijke ordening, dienst milieu)

HUIS DEKEYSER
Koekelarestraat 2, Ichtegem
059 34 11 20 (dienst financiën)

SOCIALE DIENST
Koekelarestraat 5, Ichtegem
051 58 18 91

OCMW
Koekelarestraat 2, Ichtegem

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

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,

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

Eernegem, 059 29 93 88
• De Kastaar, Markt 4,
Ichtegem, 051 58 31 11
KLUSJESDIENST & SNEEUWTELEFOON
0478 49 57 29

19

JIJ WAS ERBIJ!

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

Ons eigen Ichtegems levend erfgoed, fietsende fanfare KVC De Zwaluw uit Eernegem, poseerde begin september
2018 op de binnenkoer van het stadhuis van Brussel. Aanleiding was “Brussels Taptoe 2018”, een internationale
muziekparade met deelnemers van over de hele wereld. Hier verbroederde onze fanfare met een typisch
Burundees gezelschap. De fietsende fanfare geniet prestige in binnen- en buitenland en daar zijn we trots op!

BURGEMEESTER
KARL BONNY (CD&V)

CONTACTGEGEVENS SCHEPENCOLLEGE

Bruggestraat 5, 8480 Ichtegem
059 29 91 92 - karl.bonny@ichtegem.be

DERDE SCHEPEN CELESTA MUYLLE (W.I.T.)

• zitdagen: maandag, dinsdag,

Diksmuidebaan 169, 8480 Ichtegem

woensdag en vrijdag in Eernegem van

051 58 12 33 - celesta.muylle@ichtegem.be

11.30 tot 12 uur

• zitdagen: op afspraak

donderdag in Ichtegem
van 11.30 uur tot 12 uur

VIERDE SCHEPEN DIRK LALEMAN (CD&V)
Permekelaan 13, 8480 Ichtegem

EERSTE SCHEPEN

051 58 14 80 - dirk.laleman@ichtegem.be

JAN BEKAERT (W.I.T.)

• zitdagen: op afspraak

Engelstraat 21, 8480 Ichtegem
051 58 81 71 - jan.bekaert@ichtegem.be

VIJFDE SCHEPEN RIK DEWANCKELE (CD&V)

• zitdagen: op afspraak

Moerbeekstraat 12, 8480 Ichtegem - 059 29 92 54
0477 60 67 68 - rik.dewanckele@ichtegem.be

TWEEDE SCHEPEN

• zitdagen: op afspraak

KOEN PATTYN (CD&V)
Tulpenlaan 11, 8480 Ichtegem

ZESDE SCHEPEN EN VOORZITTER OCMW

059 29 86 20 - koen.pattyn@ichtegem.be

WILLY HOSTEN (W.I.T.)

• zitdagen: op afspraak

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

