
ichtegem viert
5-13 november 2021

Vrijdag 5 november
18.30 uur, Bruwierplein 

BIETENSTOET
Vanaf 20 uur, Bruwierplein 

VOLKSFEEST VOOR 
IEDEREEN
SMOEFELDORP
OPTREDEN DE TOÂPE GERAAPTE

Zaterdag 6, zondag 7 en 
Sint-Maartensavond dinsdag 10 november

SINT EN PIET OP HUISBEZOEK

Zaterdag 6 november
13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur, bibliotheek 

DE SINT LEEST VOOR

Van zaterdag 16 oktober t.e.m 
donderdag 4 november

ETALAGE-ACTIE IN DE WINKELS
WEDSTRIJD VOOR DE KINDEREN 

Zaterdag 13 november
start tussen 7 en 15 uur, sporthal

SINT-MAARTENSWANDELTOCHT

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

Zondag 7 november
14 uur, GC De Ster

SINT-MAARTENSFEEST



Vorig jaar was het maar een stille Sint-Maarten. 
Het coronavirus verplichtte ons om het feest 
helemaal op de huiskring terug te plooien en 
van een volksfeest was geen sprake. Gelukkig 
konden kinderen – kleine en minder kleine – 
de belevenissen van Sint en Piet volgen via de 
mooie filmpjesreeks ‘Ruus Buus Buus’, die ook 
nu nog altijd op het internet te zien is. Aan 
de etalage-actie namen meer kinderen deel 
dan de vorige jaren. En hoewel er geen Bietenstoet is geweest 
en de Sint zelfs zijn rondgang te paard niet mocht houden, waren er 
toch mensen die op eigen houtje op Bietenstoet trokken. De Sint-
Maartenstraditie kan slapen, maar helemaal verdwijnen doet ze niet.

Dit jaar hopen we er weer een Sint-Maarten als vanouds van te kunnen 
maken. We hopen dat heel veel kinderen weer meedoen aan de etala-
ge-actie en dat kinderen, ouders en grootouders op vrijdag 5 novem-
ber massaal afzakken naar de 40ste Bietenstoet en weer zingen en 
springen op het volksfeest daarna. Als kinderen ook weer met velen 
een biet uitsnijden en versieren, wordt het weer de meest sprookjes-
achtige avond van het jaar in Ichtegem!

Maar het Sint-Maartensprogramma bevat nog veel meer leuks: het 
Sint-Maartenfeest van de Gezinsbond met clowns Urkie en Purkie is 
aan zijn 42ste editie toe, Sint komt weer voorlezen in de bib en gaat 
samen met Piet op huisbezoek. De Sint-Maartensliedjes worden weer 
gezongen in onze scholen en je kan na alle feestelijkheden nog op 
Sint-Maartenswandeltocht. Doe mee en geniet ervan!

Sint-Maarten



dank  aan  de  Politie,  Elektro  Fernand  Mattheus,  
Wilfried  Claeys  en  het  gemeentebestuur  voor  de  

medewerking !

40ste BIETENSTOET

op vrijdag 5 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 uit-
geholde Sint-Maartensbiet mee met brandend kaarsje erin. De afstand 
is ingekort en maximum 3 kilometer. Sint-Maarten rijdt mee op zijn 
schimmel en de Pieten delen picknicken uit! Vuurkunstenaars zorgen 
voor enkele vurige interventies onderweg en de muziekband De Toâpe 
Geraapte animeert de stoet. Deelname is gratis. 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 ‘mooi-
ste versierde biet’ en is er feest op het Bruwierplein.

Bruwierplein

Engelstraat

Melkerijstraat

Vossebeekstraat 

Jules Vanhevelstraat 

Ringlaan 

Tramstatie

Sint-Bertinuslaan

De Pinne 

Koekelarestraat 

Engelstraat

Bruwierplein

De Sint legt het
volgende traject af:

WARME OPROEP!

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 
gemeente te verwelkomen! 
Oprechte dank voor de medewerking!



VOLKSFEEST ROND HET SINT-MAARTENSVUUR

op vrijdag 5 november
vanaf 20 uur op het Bruwierplein

Ook dit keer bouwen we onmiddellijk na de Bietenstoet op het Bru-
wierplein weer een feest rond het Sint-Maartensvuur. 

   Op het programma:

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

Prijsuitreiking wedstrijd ‘mooist versierde biet’ en etalagewedstrijd.

Zangstonde met alle kinderen en Wilfried Declerck op accordeon.

Vuurspektakel.

Optreden van de Toâpe Geraapte, een orkest dat dweilt met de kraan 
open, liederen speelt die elke vrouw charmeren en een lekkere show 
verkoopt met rondwandelende halve garen!

Prijsuitreiking wedstrijd ‘mooist versierde etalage’.

DIT  IS  EEN  FEEST   VOOR  IEDEREEN !



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 versierde 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) 0486 48 63 82

    Pascal Masschaele, Korenstraat 35 0473 73 48 49

    Tom Staelens, Ruidenbergstraat 30 0486 17 17 84

WORKSHOP BIET SNIJDEN

We voorzien opnieuw GRATIS workshops op woensdag 3 november 
om 14 en om 15 uur op de speelplaats van Gemeenteschool De Bever 
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. Vooraf inschrijven via ichtegem.gezinsbond.be of bij 
Willy Hosten, Sportlaan 24 – 0477 77 20 76. Het aantal deelnemers is 
beperkt en Bondsleden genieten voorrang.



42ste SINT-MAARTENSFEEST

Om 14 uur komt de Sint met zijn Pieten 
aangereden per koets, begeleid door de 
fanfare De Ware Vrienden. Wie mee stapt 
in de Sint-Maartensstoet, krijgt een ballon 
en een tombolabiljet en maakt kans op een 
leuke prijs! Trekking in de pauze. In stoet 
gaan we naar de sporthal. Daar treden 
de dansers van Dansstudio Timeless uit 

Ichtegem op, speciaal voor de Sint, en leren ze iedereen die het wil ook 
een dansje aan! Daarna volgt een spetterende meespeelshow met de 
prettig gestoorde broertjes Urkie en Purkie. 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 show krijgt elk kind een zak snoep uit handen van 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 ! Met een speciaal woord van dank aan 
Dansstudio Timeless voor hun medewerking!

GESCHENKBONNEN

Alle kinderen uit onze Bondsgezinnen geboren vanaf 2019 tot en 
met 2009 krijgen 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 25 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.

op zondag 7 november
om 14 uur aan GC De Ster



SINT-MAARTEN THUIS OP BEZOEK

Bondsgezinnen - ook grootouders - die het wensen, kunnen Sint-
Maarten en 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 Goedheiligman komt de kinderen aanmoedigen, 
niet bang maken!

We vragen om dit bezoek bij voorkeur aan te vragen via ichtegem.
gezinsbond.be en voor 25 oktober. Deelnemen kost slechts 10 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 vooraf 
per mail meegedeeld

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

Op zaterdag 6 november vanaf 16 uur 
Op zondag 7 november vanaf 18 uur

Op Sint-Maartensavond woensdag 10 november vanaf 16 uur
Op de feestdag van Sint-Maarten, donderdag 11 november, 

vanaf 16 uur (bij voldoende belangstelling)

DE SINT LEEST VOOR

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 6 november
tussen 13.30 en 16 uur

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

OP ZATERDAG 6 NOVEMBER LEEST DE SINT VOOR

De toegang is gratis, wel voor 3 november inschrijven via 
https://ichtegem.bibliotheek.be.



ETALAGE-ACTIE

Voor de 13de keer organiseren UNIZO en de Werkgroep Sint-
Maarten een etalage-actie in handelszaken, scholen, de bibliotheek, 
woonzorgcentrum Hof Demeersseman en de buitenschoolse 
kinderopvang De Kastaar. Daaraan wordt een fotozoektocht gekoppeld 
voor alle kinderen tot 14 jaar.

Vanaf zaterdag 16 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 in Disneyland’ en zoeken we in elke etalage een 
Disneyfilm.

De wedstrijd loopt tot en met donderdag 4 november, trekking 
en prijsuitreiking voor de kinderen op vrijdag 5 november op het 
Bruwierplein na de Bietenstoet. UNIZO en het gemeentebestuur 
trakteren samen 30 mooie prijzen, die we loten uit alle juist ingevulde 
wedstrijdformulieren.

van zaterdag 17 oktober 
tot donderdag 5 november



Kinderen die het willen, mogen ook een groepje vormen en een scène 
uit een van de Disneyfilms naspelen of een liedje uit de film zingen. 
Post je filmpje met #sintfie op de Facebookpagina Sint-Maarten 
Ichtegem. Door het filmpje in te sturen, ben je akkoord dat het 
gedeeld wordt op deze Facebookpagina. Vermeld duidelijk de naam 
van de makers. Het mooiste filmpje wordt beloond met een prijs en we 
loten er nog één extra winnaar uit. Prijsuitreiking op het volksfeest 
na de Bietenstoet op het Bruwierplein.

Voor de elfde 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 5 november op 
het Bruwierplein.

Vorig jaar werd de mooiste etalage gemaakt door Gemeenteschool 
De Bever. Optiek Devolder werd tweede, de bibliotheek derde, café-
feestzaal De Somme vierde en Flinstones IT en Hof Demeersseman 
vijfde. Eervolle vermeldingen gingen naar bakkerij Gadeyne, Vrije 
Basisschool De Schatkist, Electro Mattheus en café Brouwershof.

Dank  aan  alle  deelnemende  zaken!

NIEUW! SINTERACTIEVE WEDSTRIJD #sintfie



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. Op de vrijdag 
voor de herfstvakantie komt 
accordeonist Wilfried Declerck 
de liedjes inzingen met alle 
kinderen in de drie scholen. Op 
het volksfeest na de Bietenstoet 
houdt hij ook een zangstonde met 
alle kinderen.

DE SINT OP SCHOOL EN 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 !

Een cd met onze Sint-
Maartensliedjes – 14 tracks 
in totaal - is te koop voor 5 
euro op vrijdag 5 november in 
het Bondskraampje van het 
smoefeldorp, op het Sint-
Maartensfeest op zondag 7 
november in de sporthal, bij 
Bondsvoorzitter Willy Hosten, 
Sportlaan 24, en bij kapsalon 
Luc, sponsor van de cd.

€5



DE SINT SPORTIEF

16DE SINT-MAARTENSTOCHT

Loopclub Presto organiseert op zaterdag 13 november voor de 16de 
keer de Sint-Maartenstocht, een wandeltocht met keuze uit afstanden 
van 5, 8, 10, 12, 15 en 19 km. De tocht van 4 km is toegankelijk met 
kinderwagens en wheelers.

Inschrijven kan tussen 7 en 15 uur in de sporthal, Keibergstraat (19 
km tot 13 uur). Deelnemen kost 1,50 euro voor leden van Wandelsport 
Vlaanderen, 2,50 euro voor niet-leden. De Sint brengt voor elke 
deelnemer een suikerwafel en picknicken mee. Elk uur is er een gratis 
tombolatrekking.

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

op zaterdag 13 november
tussen 8 en 15 uur



De Werkgroep Sint-Maarten en We Koed Be Heroes mochten enkele 
keren gaan filmen in het vakantiehuis van Sint en Piet. Zo kwamen 
we van alles te weten over het leven en werk van deze heel speciale 
persoonlijkheden. Het resultaat is de reeks ‘Ruus Buus Buus’, 
Je kan die van vorig jaar nog bekijken via
Zeker doen!

En voor alle kindjes die branden 
van verlangen naar onze 
komst: met deze prachtige 
aftelkalender kan je perfect 
bijhouden hoeveel nachtjes je 
nog moet slapen voor er iets te 
doen is!
Kinderen kregen deze kalender 
in de Ichtegemse scholen, maar 
mocht je er toch geen hebben, 
kan je er nog een afhalen in de 
bib (zolang de voorraad strekt).

RUUS BUUS BUUS

.com/WeKoedBeHeroes

Dank  aan  iedereen  die  aan  de fif ilmpjes   meewerkte !

EXCLUSIEVE FILMPJES 
OVER SINT EN PIET

ichtegem viert

DE GROTE AFTELKALENDER
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