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JIJ WAS ERBIJ!

September en oktober: maanden die verwijzen naar het einde van de
vakantie. Na 2 warme zomermaanden, naar het begin van een nieuw

BEIblijver zoals hoe geldig stemmen, vanaf hoe laat en tot hoe laat u kan
stemmen, hoe stemmen met een volmacht, wat bij ziekte of als u op reis
bent,… Lees dit aandachtig!
Voor het begin van het schooljaar zetten wij verder in op verkeersveiligheid
rond de schoolomgeving. De fietsstraten worden nog beter aangeduid

Verantwoordelijke uitgever:

door beschildering op het wegdek. Ook aan de gemeenteschool

Gemeentebestuur Ichtegem

Eernegem komt er een herinrichting na vernieuwing van de asfaltlaag.

Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem

In de Ringlaan in Ichtegem wordt er een bijkomende flitspaal geplaatst

Redactieraad:

en dit na diverse snelheidsmetingen op verschillende plaatsen in de

burgemeester Karl Bonny, voorzitter

gemeente.

Annelien Roose, eindredactie

Op de laatste gemeenteraad werd ook het GAS-reglement unaniem
goedgekeurd. GAS wordt wel eens geassocieerd met sancties zoals boetes
hoewel dit eigenlijk niet de bedoeling is. Een betere verwoording voor GAS
is: Graag Aangenaam Samenleven. Het zijn inderdaad goede afspraken
voor een aangename gemeente. In eerste instantie wordt er ingezet
op parkeren, sluikstorting en geluidsoverlast. Dergelijke activiteiten
kunnen nogal storend zijn voor andere inwoners in hun omgeving.
Daarom beschouwen we de GAS-regels eerder als basisafspraken om een
prettige leefomgeving voor iedereen te verzekeren.
Wij plannen om hiermee op 1 oktober te starten, maar voorafgaandelijk
krijgt u nog een uitgebreide brochure in de bus. Wij hopen dat deze
brochure bijdraagt tot een goede verstandhouding tussen onze inwoners
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Franky Vantyghem
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en de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente verhoogt.
In het weekend van 29 en 30 september hoop ik u te mogen verwelkomen
tijdens het grote openingsweekend van onze vernieuwde sporthal in
Ichtegem. Het hele weekend zetten we van 14 tot 19 uur de deuren van de
sporthal open. Op zondag zijn er ook optredens gepland!

EDITIE NOVEMBER - DECEMBER 2018:
VRIJDAG 5 OKTOBER 2018

Al onze leerlingen en studenten wens ik een goede start van het nieuwe

LIKE ONS OP FACEBOOK:

schooljaar. Aan iedereen straks prettige kermisdagen en aan alle

GEMEENTE & OCMW ICHTEGEM

kandidaten voor de gemeenteraad een goede verkiezingsuitslag.

UIT IN ICHTEGEM

Met genegen groeten,

TWITTER: @8480_ICHTEGEM

Uw burgemeester

WWW.ICHTEGEM.BE

Karl BONNY
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WEEK VAN DE
GELETTERDHEID

HINDER BIJ MANIFESTATIES
EN WERKEN

1 op 10 ouders in Vlaanderen is
laaggeletterd. Ze hebben moeite

Surf naar

met lezen, schrijven, rekenen

www.geopunt.be

en/of ICT-gebruik. De Week van

A kies links in het

de Geletterdheid 2018 (10-14

keuzemenu

september) staat in het teken

In open-school was ik niet de enige! Dat

‘hinder in kaart’ of

van het versterken van ouders.

was een opluchting. Elke week leerden we

www.ichtegem.be

Want geletterde ouders zijn sterke

brieven begrijpen en formulieren invullen.

A wegenwerken en omleiding

ouders. Ook jij kunt jezelf

Ik leerde ook beter rekenen. Open-school

versterken, via open school!

heeft zoveel voor mij betekend. Ik ben

Geen internet? Kom langs aan het

gegroeid als persoon en als ouder.

onthaal van het administratief centrum

Een getuigenis van een ouder die

in Eernegem of bel naar 059 34 11 24.

naar open-school kwam:

Wil je ook beter lezen, schrijven,

In het eerste leerjaar kon ik moeilijk mee

rekenen of met de computer leren

met de rest van de klas. Op mijn 18e

werken? Kom naar open-school!

stopte ik met school. Ik trouwde en kreeg

• Collaert Mansionstraat 24,

twee kinderen. Op een dag vertelde mijn

8000 Brugge - 050 34 15 15

oudste dochter dat ik fouten schreef.

brugge@open-school.be

Haar opmerking kwam hard aan, maar
het gaf me de moed om terug naar
school te gaan. Ik wilde beter lezen en
schrijven, voor mijn kinderen.

• Ooststraat 29,
8400 Oostende - 059 80 18 83
oostende@open-school.be
• Koning Albertstraat 18,
8600 Diksmuide - 051 50 09 69
westhoek@open-school.be

PLANTJESWEEKEND
KOM OP TEGEN KANKER
14 - 15 - 16 SEPTEMBER
Koop jouw azalea
en steun het goede doel!

MAAK KENNIS MET DE KATROL
De Katrol helpt kinderen met moeilijkheden bij huiswerk en studieplanning en is
een aanspreekpunt voor alle vragen van de ouders. De Katrol werkt volledig gratis.
We willen samen, op een creatieve manier, zorgen voor betere schoolresultaten
en helpen zodat jouw kind met een goed gevoel naar school kan gaan!
De Katrol is ook op zoek naar gedreven vrijwilligers om de kinderen te helpen!
Wil je meer informatie over De Katrol? Wil je dat iemand bij jou langs komt?
Of wil jij je graag inzetten als vrijwilliger? Laat het ons weten via
0470 13 08 94 of dekatrol@ocmw.ichtegem.be
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14 OKTOBER: VERKIEZINGEN!
Wat neem je mee?
Enkele weken voor de verkiezingen krijg je een oproepingsbrief.
Daarop kun je lezen naar welk stembureau je moet gaan. Je neemt
je oproepingsbrief en je identiteitskaart mee. Je oproepingsbrief
vergeten is niet zo erg. Zorg wel dat je zeker je identiteitskaart
meeneemt.
Ik heb geen oproepingsbrief ontvangen. Wat nu?

MODDER OP DE WEG
De oogsttijd betekent niet alleen een periode
van hard werken voor de landbouwers.
Het is ook een periode van toegenomen
verkeersonveiligheid op de wegen van en naar
de landbouwbedrijven en velden. Vooral als
de oogst via de openbare weg wordt vervoerd
en het weer slechter wordt, treedt er een
bekend probleem op: modder op de weg! Door
de modder liggen de wegen er plotseling
spiegelglad bij, zodat er zich elk jaar opnieuw
(soms ernstige) verkeersongevallen voordoen.
Tips voor de landbouwer, loonwerker,
transporteur
• Waarschuwen: indien er slipgevaar is,
moet je het verkeer hierop attent maken.
Dit kan door de borden te gebruiken die
speciaal voor de actie ‘Modder op de weg’
werden ontworpen.
• Reinigen: een vuil wegdek moet zo snel
mogelijk worden schoongemaakt. Soms
is het daarbij nodig om de weg schoon te
spuiten. Draag daarom een veiligheidsvest
met reflecterende delen!
Tips voor de andere weggebruikers
• Breng begrip op voor de landbouwers
die hun oogst moeten binnenhalen en
hou rekening met het extra verkeer dat
hierdoor ontstaat.
• Kijk uit voor landbouwers die zich op de
rijweg kunnen bevinden om deze schoon
te maken. Matig je snelheid bij het
voorbijrijden van de werkzaamheden.
• Sla waarschuwingen betreffende slipgevaar
niet in de wind, maar pas je rijstijl aan.
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Kiezers die hun oproepingsbrief niet ontvangen hebben, kunnen
tot op de dag van de stemming ’s middags (12 uur) een duplicaat
van hun oproepingsbrief afhalen op het gemeentehuis van
Ichtegem en het administratief centrum in Eernegem.
Waar moet ik gaan stemmen?
Op je oproepingsbrief staat de plaats van het stembureau vermeld.
Voor Ichtegem zijn alle stembureaus verzameld in de sporthal in de
Keibergstraat, voor Eernegem in De Klokkenput in de Bruggestraat
en de inwoners van Bekegem gaan stemmen in De Kouter.
Hoe laat moet ik gaan stemmen?
Je kan gaan stemmen tussen 8 uur en 13 uur.
Hoe stem ik geldig?
1. In het stemlokaal geef je je identiteitskaart en oproepingsbrief af
aan de voorzitter.
2. De voorzitter geeft je twee stembiljetten: een voor de
gemeenteraadsverkiezingen en een voor de provincieraadsverkiezingen. Je gaat het stemhokje in om te stemmen.
Geldig stemmen kun je op 4 manieren doen:
• Je kunt een lijststem geven. Wanneer je een lijststem geeft, kleur
je het bolletje bovenaan de lijst rood.
Een lijststem is een stem voor een partij en niet voor een
persoon. Je mag maar één lijststem uitbrengen. Breng je meer
lijststemmen uit, dan stem je ongeldig.
• Je kunt stemmen voor één of meer kandidaten binnen één
lijst. Dat heet een voorkeurstem. Je kunt stemmen voor één
kandidaat door het bolletje achter zijn of haar naam rood te
kleuren. Je mag stemmen voor meerdere kandidaten door
meerdere bolletjes achter de namen rood te kleuren. Let er
wel op dat je binnen dezelfde lijst blijft, want anders is je stem
ongeldig.
• Je mag zowel een lijststem als voorkeurstem(men) uitbrengen.
Dan kleur je zowel het bolletje bovenaan de lijst als de bolletjes
achter de namen van de personen van je voorkeur rood. Let ook
hier op dat je dit op een stembrief steeds binnen dezelfde lijst
doet, anders is je stem ongeldig.

LEVEN IN ICHTEGEM

• Je kunt ten slotte blanco stemmen: voor geen enkele
kandidaat stemmen. Je doet dat als je geen voorkeur hebt
voor een partij of voor een kandidaat. Als je iets op je
stembrief schrijft of tekent, dan is je stem ongeldig. Blanco
en ongeldige stemmen tellen niet mee bij de zetelverdeling.
3. Als je klaar bent, stop je de stembiljetten in de juiste stembus.
4. Je krijgt je identiteitskaart en oproepingsbrief terug van
de voorzitter. Je oproepingsbrief is afgestempeld als
bewijs dat je naar het stemlokaal bent gekomen.
Ik kan niet zelf gaan stemmen: stemmen via volmacht!
Er zijn een aantal redenen waarom je als kiezer niet kunt gaan stemmen maar toch een volmacht kunt geven aan een
andere kiezer. Je moet met een attest aantonen dat je niet kan gaan stemmen en een volmachtformulier invullen.
Wanneer kun je een volmacht geven?
Kiezer

Welk attest nodig?

Wie levert attest af?

ziekte/ handicap

medisch attest

arts (mag geen kandidaat zijn)

attest werkgever

werkgever

attest waaruit uitoefening van beroep blijkt

gemeente (tot 13 oktober 2018)

vrijheidsbeneming

attest vrijheidsbeneming

directie van de instelling

geloofsovertuiging

attest geloofsovertuiging

de religieuze overheid

studieredenen

attest studie

studie-instelling

beroeps- of dienstredenen:
buitenland (+leden gezin)
binnenland maar onmogelijkheid
aanbieden stembureau
schipper, marktkramer,
kermisreiziger (+ leden gezin)

vakantie in het buitenland

attest burgemeester op basis van bewijsstukken (bv.
factuur reisbureau, vliegtuigticket, verklaring op eed,...)

gemeente (tot 13 oktober 2018)

Aan wie kun je een volmacht geven?
Een Belgische kiezer kan elke andere Belgische kiezer

• zijn/haar eigen identiteitskaart;

volmacht geven om zijn of haar stem uit te brengen. Een

• zijn/haar eigen oproepingsbrief.

kiezer mag slechts één volmacht hebben.
Waar moet de volmachtdrager stemmen?
Hoe geef je een volmacht?

De volmachtdrager moet in jouw stembureau stemmen.

Je vraagt een volmacht aan via een volmachtformulier. Dat

In welk bureau je moet gaan stemmen, vind je terug op de

vul je in, samen met de persoon aan wie je een volmacht

oproepingskaart.

geeft (de volmachtdrager).
De persoon aan wie je volmacht hebt gegeven, moet

Voor praktische vragen kan je terecht bij de dienst

volgende documenten afgeven aan de voorzitter van het

burgerzaken in het administratief centrum (059 34 11 23) of

stembureau vermeld op de oproepingskaart:

op www.vlaanderenkiest.be.

• het ondertekende en ingevulde volmachtformulier;

Eind september zal je hier alle officiële kandidatenlijsten

• de bewijsstukken die de reden van je afwezigheid staven;

kunnen raadplegen en op de verkiezingsdag kan je hier

• de oproepingsbrief van de persoon in wiens naam er

de tussentijdse en definitieve resultaten van de lokale

wordt gestemd;

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

lokaal dienstencentrum
gemeente Ichtegem

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

ONTSPANNING

INFONAMIDDAG

Line-danceclub

Tips om langer zelfstandig

Workshop bloemschikken

Workshop

dinsdag 2 oktober

thuis te blijven wonen

woensdag 19 september

garderobeplanning

14 tot 16 uur

donderdag 20 september

14 uur

i.s.m. Femma Ichtegem

gratis

14 uur

5 euro/les (excl. materiaal)

maandag 22 oktober

gratis - vooraf inschrijven

vooraf inschrijven

19 uur

max. 10 deelnemers

5 euro - inschrijven uiterlijk
tegen 15 oktober

Workshop tablet Android
dinsdag 11, 18 en
25 september en 2 oktober
13.30 tot 16.30 uur
25 euro/4 lessen
Optreden

vooraf inschrijven

‘The Older Brothers’

max. 10 deelnemers

covers uit de jaren ‘60

Belang van bewegen bij

donderdag 4 oktober

ouder worden + FIT-test

14 uur

donderdag 18 oktober

Wens je op de hoogte

2,50 euro

14 uur

gebracht te worden

vooraf inschrijven

gratis - vooraf inschrijven

van de activiteiten
die georganiseerd
worden door

VORMING

het lokaal
dienstencentrum

Spaans voor beginners

Workshop handlettering

i.s.m. CVO (centrum voor

kerstkaarten maken

volwassenenonderwijs)

i.s.m. Femma Ichtegem

elke donderdag

donderdag 4 oktober

van 9 tot 11 uur

14 uur

(start 8 november 2018) in

5 euro (excl. materiaal)

Humoristische

school Da Vinci Koekelare

vooraf inschrijven

vertelnamiddag ‘Vergeet

55 euro/18 lessen

vooral niet te lachen’

inschrijven voor 1 oktober

door Ciske Peeters

via Dorpshuis De Ster

donderdag 25 oktober

Het maandmenu

Let op! Deze cursus

14 uur

van het

gaat enkel van start

VVK 1 euro ADD 2 euro

dorpsrestaurant

bij voldoende aantal

is te raadplegen op:

deelnemers (min. 16)!

www.ichtegem.be

Dorpshuis De
Ster? Bezorg ons
jouw e-mailadres
via mail naar
dorpshuisdester@
ichtegem.be en
mis geen enkele
activiteit!

A Dorpshuis De Ster
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FEESTELIJK OPENINGSWEEKEND
VERNIEUWDE SPORTHAL ICHTEGEM
ZATERDAG 29 EN ZONDAG 30 SEPTEMBER
VAN 14 TOT 19 UUR

SENIORENFEEST
OCMW ICHTEGEM
WOENSDAG 17 OKTOBER
OM 13.30 UUR

Na een jaar van grondige verbouwingen gaat de sporthal in Ichtegem
opnieuw open. En daar willen we jou graag bij! Kom de vernieuwde sporthal

Het OCMW van Ichtegem en het

ontdekken tijdens het feestelijke openingsweekend op zaterdag 29 en

LDC Dorpshuis De Ster nodigen

zondag 30 september. Het hele weekend ben je welkom om de sporthal op

alle vrouwen en mannen geboren

eigen houtje te ontdekken. Er is een gratis indoor springkastelenfestival

voor 31 december 1953 samen met

voor de kinderen. De vernieuwde cafetaria met terras opent ook haar

hun echtgeno(o)t(e) uit voor de 35e

deuren zodat jong en oud kunnen genieten van een drankje.

ontspanningsnamiddag in de sporthal
van Ichtegem.

Op zondag sluiten we het openingsweekend extra feestelijk af. Er is
kinderanimatie met o.a. dans en een outdoor kinderband. 's Avonds

Op het programma staan o.a.

sluiten we af met een spetterend muzikaal optreden.

Celien Hermans en Frank Galan en
de gekende seniorentombola.

Topambiance verzekerd! Mis het niet!
Er zullen geen persoonlijke
Sporthal Ichtegem (Keibergstraat - 8480 Ichtegem)
059 34 11 20 - www.ichtegem.be - volg onze Facebookpagina

uitnodigingen verstuurd worden. Haal
zelf je toegangsticket af in het Sociaal
Huis tussen 1 en 30 september 2018.
Het toegangsticket is op naam en kan
niet doorgegeven worden. Breng dus
zeker je identiteitskaart mee!
Wij hopen jullie op dit grandioos feest
te mogen verwelkomen en wensen
jullie alvast een aangename namiddag!

WANDELNAMIDDAG VOOR SENIOREN
Dinsdag 9 oktober naar ‘Het Zwin’ in Knokke-Heist - 18 euro p.p.
Vertrek met bus in zowel Ichtegem als Eernegem - koffie bij
aankomst - wandeltocht - broodjesmaaltijd.
Mogelijkheid tot extra bezoek aan het natuurreservaat +
tentoonstelling (9 euro extra)
of begeleide wandeltocht met
gids (4 euro extra).
Schrijf snel in! Maximaal
50 deelnemers!
Inschrijven is mogelijk tot
30 september via sport@
ichtegem.be of 059 34 11 43.
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DOE JIJ MEE MET KJV?

ERFGOEDBROCHURE 10:
VIJVER & KOOLVELD

De bib start met de Kinder-

In het weekend van 15 en 16

en Jeugdjury en zoekt

september staat de geschiedenis

enthousiaste lezers én

van de wijken Koolveld en Vijver

vrijwilligers!

van deelgemeente Ichtegem in
de kijker.

KJV (Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen) is een leesjury

Aan de hand van de gratis nieuwe

van kinderen en jongeren. Als jurylid krijg je 8

erfgoedbrochure, waarin twee

boeken per jaar om te beoordelen. Hiervoor

wandelingen van vier en zes

komen we 5 keer samen in leesgroepjes, telkens op

kilometer zijn uitgewerkt, kun je deze wijken ontdekken.

woensdagnamiddag. We eindigen het jaar met een

Wie meer wil weten, kan gratis met een gids mee. Plaats

slotfeest.

van afspraak is Korenbloemhof, Asstraat 27 in Ichtegem.

We organiseren 2 leesgroepen: voor kinderen van het

Tijdens de wandelingen worden volksverhalen verteld,

3de en 4de leerjaar en voor kinderen van het 5de en

ontdek je oude volksspelen en word je door originele

6de leerjaar. Iedereen die wil, kan deelnemen. Ook

animatie verrast. Of wat dacht je van een rit per oude tram

kinderen met dyslexie zijn welkom!

of een tentoonstelling met nooit eerder getoonde foto’s?

Interesse? Mail naar evelien.sucaet@ichtegem.be

Voor bepaalde zaken moet je vooraf inschrijven. Hou

of bel naar 051 58 37 34. Inschrijven in de bib zelf kan

daarom de site van www.moersklaverfeest.be in het oog.

natuurlijk ook. Meer informatie kan je vinden via

De nieuwe erfgoedbrochure wordt op 12 september om

www.kjv.be.

19.30 uur in Salons De Vrede officieel voorgesteld.
Ook hier is iedereen welkom!

Van 1 tot en met 30 september 2018 gooien de Ichtegemse sportclubs hun deuren open voor jong en oud!
Tientallen sporten kun je gratis komen beoefenen

sportclubs vind je via www.ichtegem.be, 059 34 11 43,

basketbal, boogschieten, dans, fietsen, judo, krachtbal,

sport@ichtegem.be of neem een kijkje in de

minivoetbal, tennis, trabollen, voetbal, volleybal en

Herfstzoemer! Je vindt ‘m in het administratief centrum,

indoor-cycling! Zo maak je tijdens de Maand van de

gemeentehuis en de bibliotheekfilialen.

Sportclub kennis met de sportclub van jouw dromen.
De dienst sport voorziet enkele prijzen die verloot zullen
worden onder de deelnemers!
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Interesse? Alle informatie over de verschillende

in onze gemeente: aikido, atletiek, badminton,

ONTSPANNEN IN ICHTEGEM

DE TOFSTE HERFSTVAKANTIE BELEEF JE MET ONS!
29 TOT 31 OKTOBER 2018

MET DE BIB NAAR DE
BOEKENBEURS

Herfstsportkamp

Stip alvast zaterdag 10 november
aan in je agenda, want dan plannen
we onze jaarlijkse uitstap naar
de Boekenbeurs. Naar goede
gewoonte krijg je ook nu weer de
kans om mee te gaan met onze
bus naar Antwerpen. Voor meer
informatie en inschrijvingen
kun je vanaf 17 september in de
bibliotheek terecht.

telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur - 40 euro
Sport en leef je uit tijdens de basketbal, volleybal, handbal, tafeltennis,
badminton, recreatiesporten, dans en gymnastiek.
• Waar? Sportcentrum De Klokkenput
• Voor wie? 1ste leerjaar t.e.m. 2de middelbaar
Kleuterkriebels
telkens van 8.30 tot 12 uur - 15 euro
Ervaren animatoren dompelen de kleuters 3 voormiddagen onder in hun
eigen fantasiewereld. We knutselen, dansen, maken muziek en doen allerlei
sportactiviteiten. We werken in kleine groepjes.
• Waar? GBS ‘t Mozaïek, Westkerkestraat 53, 8480 Eernegem
• Voor wie? 2de & 3de kleuterklas
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.
• Waar? GBS ‘t Mozaïek, Westkerkestraat 53, 8480 Eernegem
• Voor wie? 1ste t.e.m. het 6de leerjaar
Voor het herfstsportkamp, Doemee-Ateljee en Kleuterkriebels kan je vanaf
5 september inschrijven via www.ichtegem.be A Digitaal loket.
De plaatsen zijn beperkt!
De Caravanne
telkens van 13.30 tot 17 uur - gratis!
• 29 oktober @ de Kouter Bekegem: Coole foto’s maken met je smartphone
• 30 oktober @ Stokerijstraat Eernegem: Stadsspel Fata morgana
• 31 oktober @ Vossebeekstraat Ichtegem: Halloween-edition
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 herfstactiviteiten
vind je via www.ichtegem.be of in de Herfstzoemer. Je vindt ‘m in het
administratief centrum, gemeentehuis en in de bibliotheekfilialen.

PROGRAMMEREN IS
KINDERSPEL
In september gaat het nieuwe
CoderDojo-seizoen van start. Dus één
zondag per maand kunnen kinderen
weer gratis in de bib spelenderwijs
leren programmeren!
Coderdojo vindt afwisselend in
de bibliotheek van Ichtegem en
Eernegem plaats. De eerste sessie
op 23 september in Ichtegem draait
volledig rond de populaire Lego
Mindstorms. Bestuur zelf een robot en
loods hem door een parcours in de bib!
Bij CoderDojo staat plezier maken
centraal en dit jaar zorgen we voor
een aantal nieuwe uitdagingen. Ook
kinderen die voor het eerst willen
deelnemen, zijn zeker welkom.
Surf naar www.ichtegem.be A
bibliotheek, om je in te schrijven!
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ONTSPANNEN IN ICHTEGEM

SPORTAANBOD JEUGD 2018 - 2019
NIEUW: Sportiego!
In deze sportclub komt om de drie lessen een nieuwe sport
aan bod. Elke maandag van 17 tot 18 uur voor kinderen van
het 1ste t.e.m. 3de leerjaar in de sporthal van Eernegem.
De lessenreeksen kleuterturnen - kleuterballet - kleuterdans
jazz (lager & middelbaar) - hip-hop (lager & middelbaar)
selectie hip-hop en jazz (10+ & middelbaar)
turnen (kleuters, lager & middelbaar) vind je niet langer
in de BEIblijver, maar via www.ichtegem.be of in de
Herfstzoemer! De Herfstzoemer wordt verdeeld via alle
Ichtegemse scholen. Je vindt ‘m ook in het administratief
centrum, gemeentehuis en in de bibliotheekfilialen.

SPORTAANBOD VOLWASSENEN 2018 - 2019
Activiteit

Waar

Nieuw: SWISSJUMP

kleine zaal I

Indoor-cycling
i.s.m. S-Sport

sporthal E

Datum
01/10 - 10/12

24/09 - 13/05

Wanneer

Voor wie Prijs

maandag van 19 tot 20u

18+

maandag van 14 tot 15u

senioren

€ 50
inschrijven en
betalen via S-Sport

maandag van 19 tot 20u
Indoor-cycling

dinsdag van 20 tot 21u
sporthal E

24/09 - 30/04 woensdag van 20 tot 21u
donderdag van 20 tot 21u

€ 5 / les
18+

zondag van 10 tot 11u
woensdag - kies uit
Dans

1. step-aerobics + BBB:

• step-aerobics
• BBB

groep 1 € 70

van 19.30 tot 20.45u
sporthal E

19/09 - 12/06

2. BBB + fat-burning:

OF
16+

groep 2 € 70

• fat-burning

van 20.15 tot 21.30u

OF

i.s.m. I-Fit Health Projects

3. step + BBB + fat-burning:

groep 3 € 80

van 19.30 tot 21.30u
Yoga

De Kouter B

06/09 - 13/06 donderdag van 20 tot 21u

16+

€ 70

Inschrijven vanaf 5 september via www.ichtegem.be A Digitaal loket Ainschrijven activiteiten sport.
Inschrijvingen voor swissjump en indoor-cycling via sport@ichtegem.be.
Inschrijvingen en betalingen voor step-aerobics / BBB / fat-burning via i-fit@telenet.be.
Opgelet, plaatsen zijn beperkt! Geen les tijdens schoolvakanties, feestdagen en uitzonderlijke manifestaties.
Betalen A als je ingeschreven bent, krijg je automatisch een mail met de gegevens die je nodig hebt voor de betaling.
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UIT IN ICHTEGEM

ZATERDAG 1 &
ZONDAG 2 SEPTEMBER
KUNSTENFESTIVAL PLAN B
2 dagen treden jonge, beloftevolle
kunstenaars uit verschillende
kunstdisciplines in interactie met
Bekegem en haar bewoners.
centrum Bekegem - gratis
zaterdag van 14 tot 23 uur en
zondag van 14 tot 19 uur
0493 66 49 49

DONDERDAG 6 SEPTEMBER
LET’S GET IT STARTED: HAPJES,
DRANKJES EN LIVE MUZIEK T.V.V.
‘BOVEN DE WOLKEN’

ZONDAG 9 SEPTEMBER
OPENDEURDAG MET
MOSSELFESTIJN
WZC St. Anna - 12 uur
volw. € 18 - kind € 10
inschrijven voor 3 september
aan de receptie

MAANDAG 10 SEPTEMBER
FIETSTOCHT
Ons Huis - 13.30 uur - gratis
Femma Ichtegem
051 58 20 89 of
magda.missiaen@telenet.be
STARTACTIVITEIT EN
VOORSTELLING JAARPROGRAMMA
’t Kruispunt - 19.30 uur
Markant E.I.B. - 059 27 84 66

De Landdrost - 19 uur - € 25

VRIJDAG 14 SEPTEMBER

Best Pittig Ichtegem

DIERENPARCOURS AVONDMARKT

bestpittigichtegem@gmail.com

EERNEGEM
VBS Eernegem - 17 uur

DAGUITSTAP BUS

KVLV Eernegem - Bekegem en

OKRA Ichtegem - 051 58 14 20

Landelijke Gilde
0485 70 49 28

ONZE TUIN IN DE KIJKER
De Ster - 19.30 uur

ZATERDAG 15 SEPTEMBER

leden gratis - niet-leden € 3

39STE TWEEDEHANDSBEURS

Tuinhier Ichtegem

De Ster - 13.30 tot 16.30 uur - gratis

k.deschoenmaker@skynet.be

Gezinsbond Ichtegem

ZATERDAG 6 &
ZONDAG 7 SEPTEMBER

www.gezinsbondichtegem.be

MAANDAG 17 SEPTEMBER

WEEKEND VAN DE KLANT

DANSNAMIDDAG

ontvang een attentie bij de

DUO DANNY & MARLEEN

deelnemende handelaars

Time Out Eernegem - 14 tot 17 uur

Unizo Ichtegem - Eernegem - Bekegem

VRIJDAG 7, 14 &
21 SEPTEMBER

€ 5 incl. 1 koffie en versnapering
059 29 89 59 – 0495 25 06 82

DONDERDAG 20 SEPTEMBER

GEZELSCHAPSPELEN

BLOEMSCHIKKEN

LDC De Ster - gratis - 13.30 tot 17 uur

De Ster - 19 uur

FedOS Groot-Ichtegem FV

Femma Ichtegem

VRIJDAG 7 SEPTEMBER
VERRASSINGSUITSTAP

vooraf inschrijven via 051 58 20 89

VRIJDAG 21 SEPTEMBER
GROTE BBQ T.V.V. JEUGDWERKING
MINIVOETBAL HOME DESIGN
EERNEGEM
De Klokkenput - 19 uur
volw. € 16,50 - kind < 14j € 10,50
jean-pierre.vanuxem@telenet.be
PANNENKOEK MET KOFFIE
De Ster - leden € 4 - niet-leden € 6
FedOS Groot-Ichtegem FV
inschrijven voor 14 september
0476 34 28 15

ZATERDAG 22 SEPTEMBER
KNUFFELTURNEN
GBS ’t Mozaïek - 10.30 uur
leden € 5 - niet-leden € 7
Gezinsbond Eernegem
ingridmartens@telenet.be
MUZIKAAL EETFESTIJN MET
APERITIEFCONCERT EN
VERRASSINGSOPTREDEN
De Ster - 19 uur
volw. € 20 - kind € 12
Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia
Ichtegem
kaarten bij de leden
anndeseintebein@gmail.com
24STE BINGONAMIDDAG
S-Plus Eernegem
059 29 06 38
BUSHCRAFT OF
OVERLEVEN IN DE NATUUR
sporthal Ichtegem - 14 uur
leden € 5 - niet-leden € 6
Gezinsbond Ichtegem
0499 18 22 12 of anjecrevits@telenet.be

MEER UITTIPS? KIJK OP
WWW.ICHTEGEM.BE

S-Plus Eernegem - 059 29 06 38
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UIT IN ICHTEGEM

EERNEGEM KERMIS
VRIJDAG 14 SEPTEMBER

EERNEGEM LEEFT

17 uur - AVONDMARKT

18 uur - kermisdiner Brouwershove

19 uur - KERMISWORP

€ 60 - inschrijven via 0477 41 99 22

Centrum Eernegem
20.45 uur - optreden Willy Sommers
KERMISTENTOONSTELLINGEN
18.30 uur - ‘Dertig jaar persfoto’s

19 uur - Ichtegem op zijn mooist

KERMISMAANDAG
17 SEPTEMBER

(administratief centrum)

KERMISVOORDEELUURTJE

KV - Weekbode’ (Brouwershove)

De fotowedstrijd ‘Ichtegem op zijn

21.30 uur - DJ-set Sven Ornelis

tussen 17 en 18 uur bij de

mooist’ is afgesloten en leverde

kermisstandhouders

heel wat prachtige plaatjes van

Voordeelkaart voor kinderen tot 12 jaar!

onze gemeente op. De selectie van

Kaarten worden verdeeld via de

de mooiste foto’s zal te zien zijn

scholen.

tijdens de kermisweek van 14 tot
21 september in het administratief

WOENSDAG 19 SEPTEMBER

centrum in Eernegem. Iedereen

WIELERWEDSTRIJD EERNEGEM

kan hierbij zijn favoriete afbeelding

22.30 uur - KERMISVUURWERK

LEEFT VOOR ELITE ZC EN BELOFTEN

verkiezen. De foto met de meeste

23 uur - optreden Barak Friture

15 uur – start en aankomst

stemmen wint de publieksprijs.

Friet@Home Stationsstraat

Meer info: www.ichtegem.be.

inschrijven via 0477 41 99 22

ZATERDAG 15 SEPTEMBER

15 uur - KERMIS OPEN

HINDERNISSENPARCOURS

22 uur - AFSLUITMOMENT

weide achter Populierenlaan tussen

voor alle standplaatsen van de kermis

14 en 16 uur - € 5 per deelnemer

ZONDAG 16 SEPTEMBER

DONDERDAG 20 SEPTEMBER

inschrijven voor 10 september via

ROMMELMARKT

AVONDCRITERIUM

davyvansteenkiste@skynet.be of

St.-Sebastiaanstraat - vanaf 6 uur

ELITE ZC EN BELOFTEN

0479 37 86 86

inschrijven via 059 27 40 30

17.45 uur – start aan café De

of 0475 75 66 29

Buuzestove – aankomst Fabriekweg

ELITE ZC EN BELOFTEN

vanaf 13 uur - verkeersvrij centrum

OPTREDEN COVERBAND

15 uur - start kruispunt Halve Bareel

vanaf 14 uur - tentoonstelling

DE TOÂPE GERAAPTE

aankomst café De Barometer

Brouwershove

aan Suprima - 19 uur - gratis

Gezinsbond Eernegem

WIELERWEDSTRIJD

ZONDAG 23 SEPTEMBER
MIVOS TRIATLON
Neem deel met je gezin of ga de uitdaging aan als startend triatleet!
zwembad De Kupe (Diksmuide) - families € 20 - start 12.30 uur
starters individueel € 15 - teams € 30 - start 13.30 uur
059 34 11 43 - sport@ichtegem.be
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ZONDAG 23 SEPTEMBER
PRIJSUITREIKING FOTOZOEKTOCHT
BONDGENOTEN
De Ster - 10 uur
Gezinsbond Ichtegem: 0485 69 56 28 of
www.gezinsbondichtegem.be

UIT IN ICHTEGEM

MAANDAG 24 SEPTEMBER

ZONDAG 30 SEPTEMBER

CREATIEF TEKENEN

KOKEN VOOR DRUKKE

MOTO-TRIAL WEDSTRIJD

De Ster - 14 uur - € 5 + materiaal

WEEKDAGEN

De Klokkenput - 11 tot 16 uur - gratis

Femma Ichtegem i.s.m. LDC De Ster

De Ster - 19.30 uur

www.trialwestvlaanderen.be

vooraf inschrijven via 051 58 20 89 of
in LDC De Ster

€ 5 + deelname in de kosten
Femma Ichtegem

JUBILEUMCONCERT 90 JAAR

051 58 20 89 of

GEZINSBOND MET DE COLORES

magda.missiaen@telenet.be

St. Michielskerk - 17 uur

DINSDAG 25 SEPTEMBER
MILL&MIX BAKWORKSHOP

VVK € 12 - ADD € 14
Gezinsbond Ichtegem - 0477 77 20 76 of
www.gezinsbondichtegem.be

Mill&Mix Aartrijke - 19 uur
leden € 35 - niet-leden € 45

DANS- EN MUZIEKNAMIDDAG

Best Pittig Ichtegem

Brouwershove - 14 tot 17 uur

bestpittigichtegem@gmail.com

€ 5 (incl. 1 koffie)
Freddy Accordi

SPORTFEEST
’t Wit Paard
OKRA Ichtegem - 051 58 14 20

5 TOT 12 OKTOBER
8 DAAGSE REIS NAAR DE
PROVENCE EN CAMARGUE
S-Plus Eernegem - 059 29 06 38

ZATERDAG 6 OKTOBER
KNUFFELTURNEN
GBS ’t Mozaïek - 10.30 uur
leden € 5 - niet-leden € 7
Gezinsbond Eernegem

059 29 07 96 of 0477 33 86 99

ingridmartens@telenet.be

DONDERDAG 4 OKTOBER

TONEEL: DE SCHEVE SCHAATS

MILL&MIX BAKWORKSHOP
VERBRUIKERSCLUB

Mill&Mix Aartrijke - 19 uur

De Ster - 20 uur

leden € 35 - niet-leden € 45

leden € 1,50 - niet-leden € 3

Best Pittig Ichtegem

Gezinsbond Ichtegem

bestpittigichtegem@gmail.com

De Klokkenput - 20 uur
www.prethuis.be
0476 34 28 16
cultuur@ichtegem.be
UITVERKOCHT

051 58 81 40 of
www.gezinsbondichtegem.be

WOENSDAG 26 SEPTEMBER
CREA
Brouwershove - 19.30 uur
Femma Eernegem
059 29 80 58 of
mireilleboey@hotmail.com

DONDERDAG 27 SEPTEMBER
KRUIDEN VANUIT EEN ANDER
PERSPECTIEF
De Ster - 19.30 uur
leden gratis - niet-leden € 3
Tuinhier Ichtegem
k.deschoenmaker@skynet.be

ZATERDAG 29 SEPTEMBER
TWEEDEHANDSBEURS
KINDERKLEDIJ EN SPEELGOED
’t Kruispunt - 10.30 uur

ICHTEGEM KERMIS
WOENSDAG 3 OKTOBER
WIELERWEDSTRIJD GROTE PRIJS
JULES VAN HEVEL voor beloften en Elite ZC
14.30 uur - kruispunt De Engel

VRIJDAG 5 OKTOBER
STREEKBIERENBAR KSA (KSA-HEEM) - 18 uur
KERMISWORP (HUIS DEKEYSER) - 19 uur

ZATERDAG 6 OKTOBER
STREEKBIERENBAR KSA - 18 uur
KROEGENTOCHT met optredens in de centrumcafés: De Somme,
Brouwershof, Keytekroeg en Sint-Cecilia - 20 uur

ZONDAG 7 OKTOBER
STREEKBIERENBAR KSA - 16 uur
PRIJSUITREIKING KLEURWEDSTRIJD JEUGD - 19 uur
MUZIKAAL VUURWERK - 20.30 uur

Gezinsbond Eernegem

MAANDAG 8 OKTOBER

christl.dhelft@hotmail.com

HERDENKINGSMIS voor alle overleden parochianen - 9 uur
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ZONDAG 7 OKTOBER
HERFSTHAPPENING: RIBBETJES,

VRIJDAG 12, 19 &
26 OKTOBER

KOFFIE EN GASTOPTREDEN ONE

GEZELSCHAPSPELEN

KVLV Eernegem - Bekegem

FOR THE ROAD BAND

LDC De Ster - 13.30 tot 17 uur - gratis

0485 70 49 28

’t Kruispunt - 11.30 uur

FedOS Groot-Ichtegem FV

Koninklijke Fanfare de Ware Vrienden
chantal.vanhixe@gmail.com

ZATERDAG 13 OKTOBER

KOOKLES
’t Kruispunt - 19 uur

MINDER GEKENDE HERFSTBLOEIERS
De Ster - 19.30 uur

BOWLING

leden gratis - niet-leden € 3

VIERING DAG VAN DE

FedOS Groot-Ichtegem FV

Tuinhier Ichtegem

CHRONISCHE ZIEKE

inschrijven voor 4 oktober

k.deschoenmaker@skynet.be

St. Medarduskerk - 10 uur

0476 34 28 15

DANSNAMIDDAG

MAANDAG 8 OKTOBER

VRIJDAG 19,
ZATERDAG 20 &
ZONDAG 21 OKTOBER

DUO DANNY & MARLEEN

BUREN BIJ KUNSTENAARS

FIETSTOCHT

Time Out Eernegem - 14 tot 17 uur

Tijdens deze driedaagse zetten

Ons Huis - 13.30 uur - gratis

€ 5 incl. 1 koffie en versnapering

kunstenaars uit West-Vlaanderen

Femma Ichtegem

059 29 89 59 – 0495 25 06 82

hun deuren open voor het grote

Samana Eernegem
0477 98 04 13

051 58 20 89 of
magda.missiaen@telenet.be

MAANDAG 15 OKTOBER

DINSDAG 16 OKTOBER
HERFSTFEEST

publiek. Benieuwd wie in Ichtegem
deelneemt?
www.burenbijkunstenaars.be

FIETSVEILIG VERKEER

‘t Schablier - 13.30 uur

Brouwershove - 19.30 uur

Femma Ichtegem

VRIJDAG 19 OKTOBER

Markant E.I.B.

051 58 20 89 of

KAAS-EN WIJNAVOND

059 27 84 66

magda.missiaen@telenet.be

GBS ’t Mozaïek (Eernegem)

WOENSDAG 10 OKTOBER

JAN LEYERS: MOSLIMS IN EUROPA

KINDERFILMCLUB

Wellingen (De Haan) - 20 uur

30STE FIETSFEEST

De Ster - 14 tot 16 uur

Markant E.I.B. - 059 27 84 66

’t Wit Paard - 12 uur

www.gbsichtegem.be

Gezinsbond Ichtegem

leden € 2 - niet-leden € 3
kinderen van leden gratis

DAGUITSTAP MUZIKAAL FESTIVAL

0468 14 59 22 of

Gezinsbond Ichtegem

IN DE KEMPEN

www.gezinsbondichtegem.be

0473 54 11 53 of

S-Plus Eernegem - 059 29 06 38

www.gezinsbondichtegem.be

28STE GEZINSDROPPING

WOENSDAG 17 OKTOBER

markt Ichtegem - 19 uur

BOWLING

leden € 8 - niet-leden € 10

WIJNDEGUSTATIE

Koekelare (verzamelen

Gezinsbond Ichtegem

’t Kruispunt - 20 uur - € 15

Kasseileggersplein) - 19 uur

051 48 97 92 of

leden € 5 korting bij vertoon kaart

Femma Eernegem

www.gezinsbondichtegem.be

Gezinsbond Eernegem

0496 96 55 31 of

ingridmartens@telenet.be

annemiedulster@msn.com

ZATERDAG 20 OKTOBER

FOTOWEDSTRIJD START

DONDERDAG 18 OKTOBER

Inwandelen van de Nieuwe

60-JARIG BESTAAN OKRA

Vijverwegel, de Kruiswegel en de

De Vrede

Abdijwegel met lokale gids Jaak Knudde

OKRA Ichtegem - 051 58 14 20

De Vrede - 10 uur

VRIJDAG 12 OKTOBER

NIEUW WERKJAAR
’t Verschil - 20 uur
Fotoclub Bellebos
059 43 36 89 of 059 26 61 89

DAG VAN DE TRAGE WEG

dienst cultuur, toerisme en erfgoed
059 34 11 39
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ZONDAG 21 OKTOBER
3DE GROTE FANBAL MET GEGRILDE
BEENHAM DUO DANNY & MARLEEN
De Klokkenput - 12 uur
volw. € 20 - kind 4-12 jaar € 14
059 29 89 59 – 0495 25 06 82
ROMMELMARKT EN

ZATERDAG 27 OKTOBER

ZONDAG 28 OKTOBER

TWEEDEHANDSSPEELGOEDBEURS

BEKEGEM SPEELT MET VUUR

LAURENTIUSCONCERT:

’t Kruispunt - 8 tot 16 uur - gratis

Bekegem Speelt Met Vuur

PSALLENTES

vzw Kruispunt - 059 29 80 46

maakt er zoals elk jaar een

HILDEGARD VON BINGEN

spetterend volksfeest van. Na de

Psallentes behoort bij de absolute

eucharistieviering en de religieuze

top in Vlaanderen en is hoofdact

GARDEROBEPLANNING

ommegang wordt er dit jaar

op diverse internationale festivals

De Ster - 19 uur - € 5

een heus ‘Laurentiusvuurwerk’

van Oude Muziek in Nederland,

Femma Ichtegem i.s.m. LDC De Ster

afgestoken. Daarna kan iedereen

Frankrijk, Engeland en recent

051 58 20 89 of 051 57 59 09

genieten van heerlijke hapjes en

ook Canada. Het ensemble,

drankjes in het tentendorp bemand

gespecialiseerd in het gregoriaans,

door de lokale verenigingen.

legt zich o.l.v. Hendrik Vanden

MAANDAG 22 OKTOBER

DINSDAG 23 OKTOBER
VERBRUIKERSCLUB
De Ster - 20 uur
leden € 1,50 - niet-leden € 3
Gezinsbond Ichtegem
051 58 81 40 of
www.gezinsbondichtegem.be

WOENSDAG 24 OKTOBER
CREA
Brouwershove - 19.30 uur
Femma Eernegem
059 29 80 58 of
mireilleboey@hotmail.com

VRIJDAG 26 OKTOBER
KOFFIE MET TAART
De Ster - leden € 4 - niet-leden € 6
FedOS Groot-Ichtegem FV
inschrijven voor 19 oktober
0476 34 28 15

ZATERDAG 27 OKTOBER
DAGUITSTAP NAAR MUSICAL 40-45
Antwerpen
S-Plus Eernegem
059 29 06 38

Abeele toe op het repertoire
Voor de muziek zorgen dit keer

voor deze typisch Vlaams-

Barabas (ambiancefolk) en

Bourgondische devotie.

Wolfgang (coverband met zangeres

In Bekegem brengt Psallentes een

uit Bekegem). Tussenin zijn er

eigenzinnige interpretatie van het

vuuracts en optredens door de

oeuvre van de Duitse benedictijnse

West Coast Pipe Band.

abdis Hildegard von Bingen

Bekegemse ambiance

(1098-1179).

gegarandeerd!
start 18 uur stipt
markt Bekegem

Sint-Amanduskerk Bekegem

vanaf 18 uur - gratis

VVK € 10 - ADD € 12

059 34 11 46 - cultuur@ichtegem.be

tickets: onthaal AC Eernegem,
gemeentehuis Ichtegem, 0483 42 88 32
059 34 11 46 - cultuur@ichtegem.be

ZONDAG 28 OKTOBER
KINDERFILMAVOND
’t Gildhof
KVLV Eernegem - Bekegem
0485 70 49 28

MAANDAG 29 OKTOBER
WORKSHOP HANDLETTERING
De Kouter - 15 uur: volw. met kind
19 uur: enkel volw.
leden (+ kind) € 10 - niet-leden € 15
Best Pittig Ichtegem
bestpittigichtegem@gmail.com
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60 jaar getrouwd op 14 juni 2018:

60 jaar getrouwd op 26 juni 2018:

Roger Mostrey en Georgette Vanden Auweele uit Ichtegem.

Georges Jonckheere en Gabrielle Deceur uit Ichtegem.

50 jaar getrouwd op 10 mei 2018:

50 jaar getrouwd op 31 mei 2018:

Raphaël Decloedt en Maria Vandycke uit Eernegem.

Willy Vermander en Frieda Claeys uit Ichtegem.

50 jaar getrouwd op 9 juli 2018:

50 jaar getrouwd op 12 juli 2018:

Roland Crevits en Jacqueline Rosseel uit Ichtegem.

Valeer Decoster en Magda Ramon uit Ichtegem.

50 jaar getrouwd op 12 juli 2018:

50 jaar getrouwd op 19 juli 2018:

Felicien Kerckaert en Christelle Decorte uit Eernegem.

Daniël Mylle en Magda Viaene uit Eernegem.

WONEN IN ICHTEGEM

DIEFSTALPREVENTIE
Wist je dat er in België meer dan 150 woninginbraken per dag worden gepleegd?
Op 26 oktober 2018 vindt daarom de actiedag ‘1 dag niet’ plaats, om de burger te sensibiliseren
voor het belang van inbraakpreventie. Door eenvoudige maatregelen kun je immers goede
resultaten bekomen en inbrekers afschrikken. Je vindt ze op www.1dagniet.be.
Wist je trouwens dat je gratis beveiligingsadvies op maat kunt aanvragen via de diefstalpreventieadviseur
via www.besafe.be/nl/diefstal-brandpreventieadviseur. De adviseur komt dan bij jou langs!

VERKEERSVEILIGE SCHOOLOMGEVING

Wist je dat je via www.ichtegem.be schoolroutekaarten kunt vinden?
Hierop staat de meest aangewezen weg naar jouw school. Er zijn ook
speciale fietsstraten uitgestippeld. En er is nog meer! Aan elke
Ichtegemse schoolpoort vind je OCTOPUSSEN terug. Octopussen? Ja!
Deze paarse palen staan symbool voor een veilige en kindvriendelijke
woon-schoolomgeving. 30 kilometer per uur is hier de booschap!

GEMACHTIGDE
OPZICHTERS

Elk jaar worden er
cursussen
georganiseerd
om
geo
gemachtigd opzichter te
worden i.s.m. de lokale
politie. De volgende vinden
plaats op 26 september en
3 oktober 2018.

GAS-REGLEMENT
Tijdens de gemeenteraad van 5 juli 2018 werd
het GAS-reglement
goedgekeurd. Vanaf nu
kunnen er dus
gemeentelijke
administratieve sancties
worden uitgeschreven.
Elke inwoner ontvangt
hierover nog een
informatiebrochure.

POLITIONELE ACTIES

De politie houdt een oogje in het zeil
en beloont iedereen die zich veilig en
duurzaam naar school verplaatst met
een leuk gadget!

Op vrijdag 21
september wordt de
schoolgaande jeugd
aangemoedigd om
zich duurzaam en
veilig naar school te
verplaatsen. En hoe
kan dat beter dan al
STRAPPEND?
Strappen betekent
stap en trap.

INVOERING ZONE 30
Tijdens de gemeenteraad van 7 juni 2018 werd een aanvullend reglement voor de invoering van zone 30 in alle schoolomgevingen en in verschillende wijken en straten in
de 3 deelgemeentenin van Ichtegem, goedgekeurd. Het volledige reglement kan je
nalezen via www.ichtegem.be. Op de plaatsen van de invoering komt VICTOR VEILIG en
ook verkeersborden F4a en F4b. Victor valt onmiddellijk op en geeft de zone 30 aan.
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WONEN IN ICHTEGEM

EANDIS EN INFRAX
VORMEN VANAF
1 JULI FLUVIUS

ADVIES DUURZAAM
(VER)BOUWEN EN WONEN
Ben je van plan om binnenkort te bouwen of

Vlaanderen telt op dit moment

te renoveren? Dan informeer je vooraf zeker

11 distributienetbeheerders

ook over de praktische kant van je project.

die de elektriciteits- en

Hoe wil je verwarmen, verlichten, isoleren,

aardgasnetwerken uitbaten en

ventileren,…? Welke bouwstoffen ga je

openbare dienstverplichtingen

kiezen? Goed geïnformeerd beginnen aan je

vervullen. Tot voor kort waren

bouwproject kan je achteraf veel tijd, geld

die verdeeld onder Eandis

en kopzorgen besparen.

en Infrax. Vanaf 1 juli komt
er 1 nieuwe netbeheerder

Daarom biedt de provincie aan de kandidaat

Fluvius. Naast elektriciteit

(ver)bouwer de mogelijkheid om deskundig

en gas zal deze netbeheerder

en onafhankelijk advies in te winnen via

in sommige gemeenten ook

Acasus. De kostprijs van het bouwadvies is

verantwoordelijk zijn voor de

afhankelijk of de adviseur bij je thuis komt of

riolen en/of teledistributie.

niet. Kleine vragen kan je gratis stellen via telefoon of mail. Bij een huisbezoek betaal

De echte start wordt genomen

je 50 euro; bij bouwadvies op kantoor in Veurne betaal je 25 euro.

in 2019. Vanaf dan zal je ook
Fluvius in het straatbeeld zien
verschijnen.

058 77 90 13 - dubo@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/energie-en-wonen/bouwadvies

www.fluvius.be

INFOAVOND SOCIALE MEDIA

HET NIEUWE EPC VANAF 2019
Vanaf januari 2019 krijgt het EPC een nieuw jasje.
Het EPC blijft verplicht bij het te koop en te huur
stellen van woningen, appartementen, ... Aan het
toepassingsgebied verandert dus niets. Wel zal het
EPC er helemaal anders uitzien en bevat het nieuwe
informatie. Zo wordt het EPC een stuk visueler
gemaakt, het kengetal wordt uitgebreid met een label
en de aanbevelingen worden een pak concreter.
Heb je nog een geldig EPC (van voor 1 januari 2019), dan
volstaat dit EPC en hoef je geen nieuw EPC te laten
opmaken als je je woning te koop of te huur aanbiedt.
www.energiesparen.be/epc
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De Ster
Engelstraat 54
Ichtegem

20/09/2018
19.30 uur

www.veiligonline.be

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
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JIJ WAS ERBIJ!

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

JUMBO RUN
Op 18 augustus 2018 kwam de
Jumbo Run naar Ichtegem! 150
motoren met zijspan bezorgden
de kinderen, jongeren, bewoners
van het Dominiek Savio Instituut
in Gits een onvergetelijke dag!
Bedankt aan alle inwoners die op
straat kwamen om de karavaan
toe te wuiven en die afzakten
naar de Bruggestraat voor een
namiddag vol animatie, met
dank aan de vele vrijwilligers en
verenigingen die ons hielpen om
deze mooie dag te organiseren!

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

