
Ichtegem viert
Sint-Maarten

Alle info op www.ichtegem.be en www.gezinsbondichtegem.be en      Sint Maarten Ichtegem

∂
Zondag 3 november

14 uur, GC De Ster

SINT-MAARTENSFEEST
 Vrijdag 8 november
18.30 uur, Bruwierplein

BIETENSTOET 
vanaf 20 uur, Bruwierplein

VOLKSFEEST VOOR IEDEREEN
SMOEFELDORP

OPTREDEN
DE ZWARTE PIETENBAND ∂

Zondag 3, Sint-Maartensavond  
zaterdag 9 en zondag 10 november 

SINT EN PIET 
THUIS OP BEZOEK

n

Van zaterdag 19 oktober tot en met
donderdag 7 november

ETALAGE-ACTIE 
IN DE WINKELS

WEDSTRIJD VOOR 
DE KINDEREN

n

Zaterdag 9 november
13.15 uur, 14 uur en 14.45 uur, bibliotheek 

DE SINT LEEST VOOR 
n

Zaterdag 9 november
start tussen 8 en 15 uur, Sporthal

SINT-MAARTENS-
WANDELTOCHT

3-11 november 2019



HET HELE JAAR SINT-MAARTEN
Met dank aan het Sint-Maartenszomertje konden we de voorbije twee jaar  

rekenen op niet te koud en droog weer voor onze Bietenstoet en daardoor een  
massale opkomst. Het Sint-Maartensfeest was vorig jaar aan zijn 40ste editie toe, 
Sint en Piet gingen bij heel veel gezinnen thuis op bezoek en kwamen de voorbije 
twee jaar ook met veel succes voorlezen in de bibliotheek. Feest voor de kinderen, 
maar ook de oudere generaties genieten en feesten mee.

Eigenlijk behoort Sint-Maarten na al die jaren – en de laatste jaren meer dan ooit 
– tot het dna van de Ichtegemnaar. Wie in Ichtegem kind is geweest, vergeet Sint-
Maarten nooit. De liedjes, de uitgeholde bieten, de Sint op zijn witte schimmel… 
Je bent niet van Ichtegem als je het niet hebt meegemaakt. En ook de sociale media 
puilen rond 11 november uit van mensen die ‘Sinte-Maarten hebben gezien’. Als dat 
niet mooi is!

Opvallend is wel dat je buiten de Sint-Maartensperiode in Ichtegem geen tastbare 
verwijzing vindt naar de Goede Sint en zijn trouwe helpers. Geen straat, geen plein, al 
zeker geen standbeeld. Ook in de Sint-Michielskerk is Sint-Martinus in geen velden of  
wegen te bekennen. Ichtegem gaat in zijn trouw aan Sint-Maarten mee met  
Koekelare, waar Sint-Martinus wel overal merkbaar is.

We hebben enkele ideeën om daar de komende jaren verandering in te brengen. 
We zien wel hoever we raken, maar we hebben zo weer iets om van te dromen… 
En hopelijk kunnen we ervoor zorgen dat Sint-Maarten het jaar door een beetje in 
Ichtegem is. Maar het leukste blijven natuurlijk de echte Sint en Piet. En die gaan we 
straks weer vieren! Geniet ervan!



39ste BIETENSTOET
op vrijdag 8 november  
om 18.30 uur op het Bruwierplein

De vrijdagavond voor Sint-Maarten trekt de traditionele Bietenstoet door het 
dorpscentrum. Kinderen dragen naar aloude traditie een uitgeholde Sint-Maar-
tensbiet mee met brandend kaarsje erin. Afstand is ingekort en maximum 2 kilo-
meter.  Sint-Maarten rijdt mee op zijn schimmel en Zwarte Pieten delen picknicken 
uit! Vuurkunstenaars met een heus vuurdanseresje, een vuurspuwer, steltenlopers 
en de Zwarte Pietenband animeren de stoet. De politie zorgt voor onze veiligheid. 
Gratis deelname. Op het einde van de tocht kan iedereen zich warmen aan het  
Sint-Maartensvuur. Zorg voor warme kledij, stevig schoeisel en eventueel  
reflecterende stroken. Bij al te slecht weer gaat de stoet niet door, maar wel de  
wedstrijd ‘mooiste versierde biet’ en is er feest op het Bruwierplein.

We vragen alle bewoners van het traject waar onze Bietenstoet voorbijkomt, een 
kaarsje of lichtje te plaatsen voor het raam of huis om hiermee de Sint in onze ge-
meente te verwelkomen! Oprechte dank voor de medewerking!

Traject: Bruwierplein - Engelstraat - Melkerijstraat -  Vossebeekstraat - Jules Vanhevel-
straat -  Ringlaan - Tramstatie - Hugo Verrieststraat - Engelstraat- Bruwierplein 

   Dank aan de Politie, 
     Elektro Fernand Mattheus, 
     Wilfried Claeys 
en het gemeentebestuur 
         voor de medewerking !

WEDSTRIJD MOOIST VERSIERDE BIET

Ieder kind dat een uitgeholde Sint-Maartensbiet meedraagt, krijgt een lekkere 
Sintkoek en neemt automatisch deel aan onze tombola en wedstrijd  ‘mooiste versier-
de biet’ met 20 leuke prijzen: tien voor de mooiste bieten, tien worden gewoon verloot 
onder de deelnemers met biet. Voor deze wedstrijd komen alleen de oorspronkelijke 
Sint-Maartensbieten in aanmerking! Geen pompoenen dus.

Om deel te kunnen nemen aan de tombola en wedstrijd moet de biet uitgehold 
zijn, beschikken over ogen, neus en mond, voorzien zijn van een brandend kaarsje of 
lichtje en meegedragen worden in de Bietenstoet.

Prijsuitreiking onmiddellijk na de Bietenstoet op het Bruwierplein.

Bij de volgende kindvriendelijke landbouwers kan je terecht voor een biet:

 - Luc Bonny, Oostendesteenweg 108 (na 18 uur)
 - Geert Carbonez, Rozendaalweg 25
 - Janis Vierstraete, A. Coussensstraat 22



VOLKSFEEST ROND HET  
SINT-MAARTENSVUUR

op vrijdag 8 november 
vanaf 19.30 uur op het Bruwierplein

Ook dit jaar bouwen we onmiddellijk na de Bietenstoet weer een feest rond het 
Sint-Maartensvuur.

Op het programma:

k SMOEFELDORP met lekkere drankjes en hapjes, verzorgd door 
de Ichtegemse verenigingen KSA-Bij Tijl en Lamme, Meisjeschiro, 
KLJ, KBK Ichtegem, Tramstatiecomité, Oudercomité Vrije Basis-
school De Schatkist, Vriendenkring Gemeenteschool De Bever en 
Gezinsbond.

k Prijsuitreiking wedstrijd ‘mooist versierde biet’ en etalagewedstrijd.

k Zangstonde met alle kinderen en Wilfried Declerck op accordeon.

k Vuurspektakel.

k Optreden van de Zwartepietenband.

k Prijsuitreiking wedstrijd ‘mooist versierde etalage’.

DIT FEEST IS ER VOOR IEDEREEN!!!



ETALAGE-ACTIE

Voor de elfde keer organiseren UNIZO en de Werkgroep Sint-Maarten een  
etalage-actie in handelszaken, scholen, de bibliotheek en de buitenschoolse kinder-
opvang De Kastaar. Daaraan wordt een fotozoektocht gekoppeld voor alle kinderen 
tot 14 jaar.

Vanaf zaterdag 19 oktober worden etalages in de Sint-Maartenssfeer versierd. 
Rond dat moment wordt een wedstrijdformulier verspreid via de scholen en alle  
deelnemende zaken. Met je ingevulde wedstrijdformulier kan je terecht in de  
wedstrijdbus in de bib, Engelstraat 66. Dit jaar worden de etalages ingekleed in het 
thema ‘Sint-Maarten gaat op reis’ en zoeken we in elke etalage de vlag van een land.

De wedstrijd loopt tot en met donderdag 7 november, trekking en prijsuitreiking  
voor de kinderen op vrijdag 8 november op het Bruwierplein na de Bietenstoet.  
UNIZO en het gemeentebestuur trekken het aantal prijzen dit jaar op van 20 naar 
30! We loten ze uit alle juist ingevulde wedstrijdformulieren.

Voor de negende keer wordt ook de mooiste etalage bekroond. Een deskundige 
jury kiest er de mooiste vijf etalages uit. De prijsuitreiking voor de deelnemende  
zaken vindt ook plaats op vrijdag 9 november op het Bruwierplein.

Vorig jaar werd de mooiste etalage gemaakt door Flinstones IT. Optiek Devolder 
werd tweede, Electro Mattheus derde, bakkerij Steven & Cindy vierde en Gemeente-
school De Bever  vijfde.

         Dank aan alle 
        deelnemende zaken!! 



NAAR WELKE LANDEN GING SINT-MAARTEN ALLEMAAL OP REIS?

1. België 4. Duitsland3. Verenigde Staten2. Nederland

5. Verenigd Koninkrijk 8. Portugal7. Spanje6. Italië

9. Zweden 12. Schotland11. Griekenland10. Denemarken

13. Mexico 16. Rusland15. Oostenrijk14. Zwitserland



NAAR WELKE LANDEN GING SINT-MAARTEN ALLEMAAL OP REIS?

17. China 20. Zuid-Afrika19. Brazilië18. Frankrijk

21. Egypte 24. India23. IJsland22. Turkije

25. Japan 28. Cuba27. Lapland26. Marokko

D E E L N A M E  F O R M U L I E R

NAAM:
ADRES:
SCHOOL EN LEERJAAR:
GEBOORTEDATUM:

(Slechts één deelnameformulier per kind)



De Kastaar, Markt 4     nr__
Café-feestzaal De Somme, Markt 20   nr__
Slagerij Calleeuw, Markt 11    nr__
Dagbladhandel Sonja, Engelstraat 7   nr__
Patisserie Finesse, Engelstraat 18    nr__
Café Gilbert, Engelstraat 23    nr__
FD Computers, Engelstraat 26    nr__
Hairstudio Marijke, Engelstraat 42    nr__
Gemeenteschool De Bever, Engelstraat 52   nr__
Café Brouwershof, Engelstraat 56    nr__
Apotheek Bekaert, Engelstraat 62    nr__
Bibliotheek Ichtegem, Engelstraat 66   nr__
Elektro Mattheus, Engelstraat 97    nr__
Kapsalon Luc, Engelstraat 98    nr__
Flinstones IT, Engelstraat 120    nr__
Optiek Devolder, Engelstraat 131    nr__
Bakkerij Steven & Cindy, Engelstraat 228   nr__
Apotheek Beerlandt, Oostendesteenweg 9   nr__
Schoenen Luca, Oostendesteenweg 15   nr__
Vrije Basisschool De Engel, Zeemeeuwstraat 6  nr__
Bakkerij Gadeyne, Zuidstraat 50    nr__
Declerck Keukens & Elektro, Industriestraat 20  nr__
S& S Behang, Industriestraat 25    nr__
Keurslager Stijn en Leen, Hugo Verrieststraat 35  nr__
Kapsalon Josiane, Melkerijstraa 3t    nr__ 
Vrije Basisschool De Schatkist, Koekelarestraat 14  nr__
Bakkerij Lidou, Veldstraat 62    nr__
Kaderatelier, Diksmuidebaan 209    nr__

DOE MEE AAN DE 
SINT-MAARTENS-ETALAGE-ACTIE 

EN WIN MOOIE PRIJZEN 

WEDSTRIJD VOOR ALLE KINDEREN TOT 14 JAAR

Op pagina’s 6-7 vind je de vlaggen van alle landen waar Sint en Piet al op reis zijn 
geweest. Plaats de juiste vlag bij de juiste winkel en werp je deelnameformulier ten 
laatste op donderdag 7 november in de wedstrijdbus in de bibliotheek, Engelstraat 
66. Prijsuitreiking op vrijdag 8 november op het Bruwierplein na de Bietenstoet. Om 
in de prijzen te kunnen vallen, moet je op de prijsuitreiking aanwezig zijn.

Deze etalages werden speciaal versierd voor Sint-Maarten en Zwarte Piet:



41ste SINT-MAARTENSFEEST

op zondag 3 november
om 14 uur aan GC De Ster

Om 14 uur komt de Sint met zijn Zwarte Pieten aangereden per koets, begeleid 
door de fanfare De Ware Vrienden. Wie mee opstapt in de Sint-Maartensstoet, krijgt 
een ballon en een tombolabiljet en maakt kans op een leuke prijs. Trekking tijdens 
de pauze. In stoet gaan we naar de sporthal voor een spetterende Circusshow met 
De Sven en gratis suikerspin voor elk kind. Daarna volgt nog een jongleerworkshop 
waarbij elk kind kan leren jongleren.  

Ouders en grootouders kunnen ondertussen genieten van een lekkere Sintwafel, 
koffie of drankje naar keuze en een gezellige babbel. Je steunt hiermee ons gratis 
kinderfeest.

Na de jongleerworkshop krijgt elk kind een zak snoep uit handen van Zwarte 
Piet. Kinderen van Bondsleden krijgen er nog een waardevol geschenk bovenop mits 
afgifte van hun geschenkbon. Gelegenheid om foto’s te nemen bij Sint en Piet.  Einde 
omstreeks 17 uur. Gezinsbond Ichtegem biedt dit kinderfeest GRATIS aan!

GESCHENKBONNEN

Alle kinderen uit onze bondsgezinnen geboren vanaf 2018 tot en met 2008 krijgen  
van Zwarte Piet op het einde van het Sint-Maartensfeest een leuk geschenk in ruil 
voor een geschenkbon. Voorwaarde is wel dat het kind zelf zijn geschenk komt  
afhalen.

De geschenkbonnen kunnen aangevraagd worden 

- Bij voorkeur via ichtegem.gezinsbond.be en VOOR 20 OKTOBER.  
De geschenkbonnen liggen dan klaar aan de drankbonnenstand op het Sint-
Maartensfeest in de sporthal.

-  Bij Bondsvoorzitter Willy Hosten, Sportlaan 24 – 0477 77 20 76.



WORKSHOP BIET SNIJDEN

We voorzien opnieuw GRATIS workshops op woensdag 6 novem-
ber om 14 en om 15 uur op de speelplaats van de Gemeenteschool  
onder leiding van Bondsbestuursleden. Wij zorgen voor een gedeeltelijk uitgeholde  
biet. Je kind moet alleen materiaal meebrengen om die verder uit te hollen en uit 
te snijden. Kleuters moeten vergezeld zijn van een begeleid(st)er.  Inschrijven 
ten laatste op maandag 4 november, maar liefst veel vroeger, via ichtegem.gezins-
bond.be of bij  Willy Hosten, Sportlaan 24 – 0477 77 20 76. Het aantal deelnemers 
is beperkt en Bondsleden genieten voorrang.

DE SINT SPORTIEF

15de SINT-MAARTENSTOCHT 

Loopclub Presto organiseert op zaterdag 9 november voor de 15de keer de Sint-
Maartenstocht, een wandeltocht met keuze uit afstanden van 4, 8, 12, 17, 20 of 24 
km. De tocht van 4 km is toegankelijk met kinderwagens.

Inschrijven kan tussen 8 en 15 uur in de sporthal, Keibergstraat. Verwacht wordt 
dat je voor 17 uur aankomt. Deelnemen kost 1,10 euro voor leden van Wandelsport 
Vlaanderen, 1,50 euro voor niet-leden. De Sint brengt voor elke deelnemer een  
suikerwafel en picknicken. Elk uur is er een gratis tombolatrekking en wandelaars 
met hond krijgen een gratis hondensnack..

Info: 0494 07 98 95 - info@prestorun.be.



SINT-MAARTEN  
THUIS OP BEZOEK

op zondag 3 november vanaf 18 uur
op zaterdag 9 november vanaf 16 uur
op Sint-Maartensavond zaterdag 10 november vanaf 16 uur
op de feestdag van Sint-Maarten, maandag 11 november, vanaf 16 uur  
      (bij voldoende belangstelling) 

Bondsgezinnen - ook grootouders - die het wensen, kunnen Sint-Maarten en 
Zwarte Piet thuis uitnodigen. Veel gezinnen maken er een gezellig familiefeestje van, 
want de komst van Sint en Piet is voor elk kind een unieke gebeurtenis. De Goed-
heiligman komt de kinderen aanmoedigen, niet bang maken!

Wil dit bezoek bij voorkeur aanvragen via ichtegem.gezinsbond.be. Deelnemen 
kost slechts 5 euro per gezin. Lid zijn van de Bond is wel een voorwaarde, maar 
iedereen kan natuurlijk lid worden. Het uur waarop Sint en Piet komen, wordt voor-
af per mail meegedeeld.

Info: Willy Hosten, Sportlaan 24, Ichtegem – 0477 77 20 26.



DE SINT LEEST VOOR

Na het succes van vorige jaren komt Sint-Maarten, vergezeld van Zwarte Piet, 
op bezoek in de bibliotheek om er hun leukste avonturen voor te lezen uit zijn grote 
boek! Ieder kind krijgt ook een zakje lekkers mee naar huis.

Op zaterdag 9 november leest de Sint voor:

 13.15-13.45 uur: voor peuters en eerste kleuterklas
 14-14.30 uur: voor tweede en derde kleuter
 14.45-15.15 uur: voor eerste, tweede en derde leerjaar.

De toegang is gratis.
Wel voor 3 november inschrijven via bibliotheek@ichtegem.be. 

DE SINT OP SCHOOL EN OP CD 

In Vrije Basisschool De Schatkist – centrum en Engel - en Gemeente-
school De Bever worden al bijna tien jaar de aloude West-Vlaamse Sint-
Maartensliedjes weer aangeleerd: Ruus Buus Buus, Sinte-Maartensavond, Moeder, ‘k heb 
Sinte-Maarten gezien en Sint-Maarten reed door sneeuw en wind.

Op de vrijdag voor de herfstvakantie komt accordeonist Wilfried Declerck de 
liedjes inzingen met alle kinderen in de drie scholen. Na de Bietenstoet is er op de 
Markt een zangstonde waar de kinderen uit volle borst meezingen. 

Een cd met onze Sint-Maartensliedjes – 14 tracks in totaal -  is te koop voor 5 
euro op zondag 3 november op het Sint-Maartensfeest, op vrijdag 8 november in het 
Bondskraampje van het smoefeldorp, bij Bondsvoorzitter Willy Hosten, Sportlaan 
24, en bij kapsalon Luc, sponsor van de cd.

   Bijzondere dank 
  aan het Sint-Martinusinstituut Koekelare 
  voor de promotie van Sint-Maarten 
    in de Ichtegemse basisscholen, 
  aan accordeonist Wilfried Declerck 
en aan iedereen die meewerkte aan de Sint-cd!!


