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6-14 november 2020

Vrijdag 6 november

Zondag 8 november

19 - 20.30 uur

14 - 17 uur

RONDGANG SINT
TE PAARD

SINT EN PIET
BRENGEN CADEAUTJES!

Van zaterdag 17 oktober t.e.m
donderdag 5 november

ETALAGE-ACTIE IN DE WINKELS
WEDSTRIJD VOOR DE KINDEREN
Zaterdag 7 november
13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur, bibliotheek

DE SINT LEEST VOOR

Zaterdag 14 november
start tussen 8 en 15 uur, sporthal

SINT-MAARTENSWANDELTOCHT
Onder voorbehoud
Vooraf inschrijven verplicht

Alle info op www.ichtegem.be en ichtegem.gezinsbond.be en

Sint Maarten Ichtegem

VOORWOORD
Beste kinderen, mama’s en papa’s,
oma’s en opa’s, vrienden van de Sint,
Het wordt dit jaar geen Sint-Maartensfeest
zoals anders. We moeten samen opletten
voor het coronavirus en mogen daarom niet
te dicht bij elkaar komen.
Dat betekent niet dat we Ichtegem dit jaar
vergeten! Integendeel, we komen graag naar
Ichtegem op bezoek, al zal het toch een beetje anders zijn dit
jaar. Zonder echte Bietenstoet, maar ik rij wel op mijn paard
door het dorp en vraag jullie ook een biet te versieren.
Je kunt deelnemen aan de etalage-actie en ik lees graag voor
jullie voor in de bibliotheek. Op school komen we ook langs, als
de coronaregels niet verstrengen tenminste.
Jammer genoeg kunnen wij dit jaar niet bij jullie binnen op
bezoek. Ook al laat ik me elke dag testen op het coronavirus,
zoveel bubbels op één avond is van het goede te veel. Maar
we rijden jullie huisje zeker niet stilletjes voorbij. Zoals jullie
weten raken Sint en Piet overal binnen, door de schoorsteen of
gewoon door de deur.
Zet dus zeker jullie schoen op Sint-Maartensavond, liefst met
een wortel voor het paard, een pintje voor Piet en een druppel
voor mezelf. Alle flinke kinderen mogen ons verwachten, dat is
beloofd. We zullen handgel en mondmaskers gebruiken en alle
cadeautjes worden goed ontsmet.
Tot binnenkort,

Sint-Maarten

TOCH EVEN DIT
In deze coronatijden is het niet uitgesloten dat het programma op
het allerlaatste moment nog gewijzigd moet worden. Volg daarom het
laatste nieuws op onze Facebookpagina Sint-Maarten Ichtegem, op
ichtegem.gezinsbond.be en www.ichtegem.be.

RONDGANG SINT TE PAARD
op vrijdag 6 november
tussen 19 en 20.30 uur

Ook de traditionele Bietenstoet, die dit jaar aan zijn 40ste editie toe zou zijn geweest, is niet vrij van coronaperikelen. Toch
hebben we ons uiterste best gedaan om alle kinderen en hun
ouders een avond te bieden in Sint-Maartenssfeer, met de Sint
te paard, Pieten en bieten! Een feest rond het Sint-Maartensvuur en een smoefeldorp kunnen dit jaar spijtig genoeg niet
doorgaan.

Kinderen en hun ouders kunnen de
Sint staan opwachten langs het parcours, maar we vragen met aandrang
om dat in de eigen bubbel en met de
nodige afstand te doen. Kinderen die
een versierde en uitgeholde biet bij
zich hebben langs het traject, krijgen
van de Pieten een lekkere Sintkoek!
Bij regenweer gaat de rondgang van
Sint-Maarten te paard niet door.

De Sint legt het
volgende traject af:
De Pinne
Koekelarestraat
Engelstraat
Vossebeekwegel
Vossebeekstraat
Melkerijstraat
Tramstatie

WARME OPROEP!

Moerdijkstraat

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

Rubenslaan
Abdijstraat
Sint-Amandusstraat
Sint-Bertinuslaan
De Pinne

dank aan de Politie, Elektro Fernand Mattheus,

Wilfried Claeys en het gemeentebestuur voor de
medewerking !

ETALAGE-ACTIE
van zaterdag 17 oktober
tot donderdag 5 november

Voor de twaalfde keer organiseren UNIZO en
de Werkgroep Sint-Maarten een etalage-actie in handelszaken, scholen, de bibliotheek,
de buitenschoolse kinderopvang De Kastaar
en woonzorgcentrum Hof Demeersseman.
Daaraan wordt een zoektocht gekoppeld voor
alle kinderen tot 14 jaar.
Vanaf zaterdag 17 oktober worden etalages
in de Sint-Maartenssfeer versierd. Dit jaar
worden de etalages ingekleed in het thema
‘Piet leert Vlaamse spreekwoorden’ en zoeken we in elke etalage een tekening die een
spreekwoord voorstelt.
De wedstrijdformulieren worden vanaf 17
oktober bedeeld in de plaatselijke basisscholen en zijn te vinden bij alle deelnemers.
Het ingevulde wedstrijdformulier gooi je ten
laatste op donderdag 5 november in de brievenbus van de bibliotheek, Engelstraat 66.
UNIZO en het gemeentebestuur trakteren
samen 30 mooie prijzen die we loten uit alle
juist ingevulde wedstrijdformulieren.
De winnaars worden bekend gemaakt via een
filmpje dat vanaf zondag 8 november te zien
zal zijn op de Facebookpagina Sint-Maarten
Ichtegem en op ichtegem.gezinsbond.be en
op de website en sociale media van de gemeente Ichtegem.

Voor de tiende keer wordt ook de mooiste
etalage bekroond. Een deskundige jury kiest
er de mooiste vijf etalages uit. Winnaars maken we bekend via hetzelfde filmpje.
Vorig jaar werd de mooiste etalage gemaakt
door Optiek Devolder. Op de tweede plaats
eindigde bakkerij Steven & Cindy, op drie
kapsalon Luc, op vier Gemeenteschool De
Bever en een gedeelde vijfde plaats ging
naar café De Somme en Flintstones IT. Café
Gilbert, bakkerij Gadeyne en de apotheken
Bekaert en Beerlandt verdienden een eervolle
vermelding.

Dank aan alle deelnemende zaken !

WEDSTRIJD MOOIST VERSIERDE BIET
op zaterdag 7 november
van 9 tot 12 uur

Ook dit jaar organiseren we een wedstrijd ‘mooist
versierde biet’, maar noodgedwongen een beetje
anders dan andere jaren. Alle kinderen kunnen
hun versierde Sint-Maartensbiet binnenbrengen
op zaterdag 7 november van 9 tot 12 uur aan huis
Dekeyser, Koekelarestraat 2.
Bestuursleden van de Gezinsbond ontfermen zich
over de bieten en geven ze elk een nummertje.
Over de middag zal de jury beslissen welke tien
bieten de mooiste zijn. Zij krijgen een mooie prijs, daarnaast
worden nog tien prijzen verloot onder de deelnemers met biet.
De bieten kunnen worden afgehaald op dezelfde zaterdag 7 november van 13 tot 16 uur. Tot die tijd worden ze ook bewaakt.
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 en
voorzien zijn van een kaarsje of lichtje.
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
De winnaars worden bekendgemaakt op zondag 8 november
via een filmpje op de Facebookpagina Sint-Maarten Ichtegem,
op ichtegem.gezinsbond.be en op de website en sociale media
van de gemeente Ichtegem.
Prijzen af te halen op woensdag 11 november van 14 tot 14.30
uur (mooiste bieten) en van 14.30 tot 15 uur (tombolatrekking)
in GC De Ster, Engelstraat 54.

SINT EN PIET BRENGEN CADEAUTJES
op zondag 8 november
van 14 tot 17 uur

Het Sint-Maartensfeest van de Gezinsbond – dat aan zijn
42ste editie toe zou zijn – kan door de coronamaatregelen niet
doorgaan. Sint en Piet gaan wel op ronde om alle kinderen van
leden van de Gezinsbond een mooi cadeau en een zak snoep te
bezorgen. Dat is helemaal gratis.
Sint en Piet komen niet binnen. Ze zetten de cadeaus en het
snoepgoed aan de deur, bellen aan en zwaaien even naar de
lieve kinderen, natuurlijk op veilige afstand.
De geschenken zijn er voor alle kinderen van Bondsgezinnen
geboren vanaf 2019 tot en met 2009. Je moet de geschenken
alleen VOOR 25 OKTOBER aanvragen via ichtegem.gezinsbond.be of bij Bondsvoorzitter Willy Hosten, Sportlaan 24 –
0477 77 20 76.

WORKSHOP BIET SNIJDEN
op woensdag 4 november
om 14 en 15 uur

We voorzien opnieuw GRATIS workshops op woensdag 4
november 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 2 november via
ichtegem.gezinsbond.be of bij Willy Hosten, Sportlaan
24 – 0477 77 20 76. Het aantal deelnemers is beperkt en
Bondsleden genieten voorrang.

SINT-MAARTEN DIT JAAR NIET THUIS OP BEZOEK
Door de coronamaatregelen kunnen Sint en Piet – tot hun
grote spijt – dit jaar niet thuis op bezoek komen. Alle snoep en
cadeautjes worden dit jaar geleverd via de schouw. Maar laat je
zeker niet tegenhouden om er – binnen je bubbel – een gezellige en lekkere avond van te maken op 10 november. Het is maar
één keer per jaar Sinte-Maartensavond!

DE SINT SPORTIEF
ONDER VOORBEHOUD
op zaterdag 14 november
tussen 8 en 15 uur

16DE SINT-MAARTENSTOCHT
Loopclub Presto organiseert normaliter op zaterdag 14 november voor de 16de keer de Sint-Maartenstocht, een wandeltocht
met keuze uit afstanden van 4, 7, 11, 15 en 20 km. De tocht van
4 km is toegankelijk met kinderwagens en wheelers.
Deelnemen kost 1,50 euro voor leden van Wandelsport Vlaanderen, 2 euro voor niet-leden. De Sint brengt voor elke deelnemer een suikerwafel en picknicken. Wandelaars met hond
krijgen een gratis hondensnack en er is een tombola.

Door de coronamaatregelen was bij het ter perse gaan nog
niet beslist of de Sint-Maartenstocht kan doorgaan en onder
welke voorwaarden. Als de wandeltocht doorgaat, zal vooraf
inschrijven verplicht zijn. Inschrijven ter plaatse zal niet
mogelijk zijn. Wie graag wil wandelen, houdt dus best de
website van loopclub Presto in de gaten: www.prestorun.be.
Meer info: info@prestorun.be

DE SINT LEEST VOOR
op zaterdag 7 november
tussen 13.30 en 16 uur

Na het succes van vorige jaren
komt Sint-Maarten, vergezeld
van 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 7 NOVEMBER LEEST DE SINT VOOR
13.30-14 uur: eerste, tweede en derde leerjaar
14.30-15 uur: tweede en derde kleuter
15.30-16 uur: peuters en eerste kleuter
De toegang is gratis, wel voor 2 november inschrijven via
https://ichtegem.bibliotheek.be. Door de coronamaatregelen
mag per kind maar één ouder aansluiten om mee te luisteren
(mondmasker verplicht).

DE SINT OP SCHOOL EN CD

In Vrije Basisschool De Schatkist – centrum en Engel - en
Gemeenteschool De Bever worden al ruim 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. Dat kan ook dit jaar weer – op veilige afstand.

Een cd met onze Sint-Maartensliedjes – 14 tracks in
totaal - is te koop voor 5
euro bij Bondsvoorzitter
Willy Hosten, Sportlaan 24,
en bij kapsalon Luc, sponsor
van de cd.

€5

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 !

RUUS BUUS BUUS
dinsdag 27 oktober, 3 november & 10 november
telkens om 17 uur
ichteg

em viert

EXCLUSIEVE FILMPJES
OVER SINT EN PIET

Waar wonen Sint en Piet als ze elk jaar naar onze streken
komen? Waarom hangt er een Romeins uniform in de

kleerkast van de Sint? Wie test elk jaar de kwaliteit van
de bietenoogst? Waarom gaan Sint en Piet elk jaar weer
cadeautjes uitdelen aan de kinderen ?

Nog zoveel vragen over leven en werk van Sint-Maarten zijn
onbeantwoord. Daarom vroegen de Werkgroep Sint-Maarten
en We Koed Be Heroes aan Sint-Maarten of ze enkele keren bij
hen mochten gaan filmen. Zo maakten ze ‘Ruus Buus Buus’,
een reeks filmpjes met exclusieve beelden over Sint en Piet.
Op dinsdag 27 oktober om 17 uur verschijnt het eerste filmpje.
Dinsdag 3 en dinsdag 10 november volgt telkens nog een filmpje.
Benieuwd? Hou de Facebookpagina Sint-Maarten Ichtegem en
de webpagina ichtegem.gezinsbond.be goed in de gaten! Je zal
ze ook kunnen vinden op de website en sociale media van de
gemeente Ichtegem of bekijk ze via
.com/WeKoedBeHeroes
Dank aan iedereen die aan de fif ilmpjes meewerkte !

