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Hallo , David
We hebben weer enkele laatste weetjes voor u. Veel leesplezier.

HERINRICHTING KRUISPUNTEN BEKEGEM
Naar aanleiding van de wegenwerken in Bekegem werden twee
kruispunten heringericht.
Op het kruispunt Zeeweg - Ossenweg - Bevrijdingsweg (aan de
Witte Molen) is de voorrangsregeling gewijzigd en is het kruispunt
volledig van markeringen met visuele versmallingen voorzien.
In het gedeelte van de Zeeweg tussen het kruispunt met de Bevrijdingsweg/Ossenweg en het kruispunt met de Watervallestraat/
Vaartstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd voor wagens.
Fietsers zullen nog steeds in beide richtingen kunnen rijden.
Op het kruispunt Watervallestraat - Zeeweg - Vaartstraat wordt
een verkeersremmer aangebracht in de Vaartstraat en er komen
eveneens twee wegversmallingen in de Watervallestraat.
Alle ingrepen kaderen in het verkeersveiliger maken van beide
kruispunten.

DORPSHUIS DE STER IS EEN SUCCES
Sinds begin dit jaar kan iedereen in het lokaal dienstencentrum
‘Dorpshuis De Ster’ - Engelstraat 54 - terecht. Of het nu is voor een leuke
babbel, een drankje, een warme maaltijd of gewoon om te ontspannen (er
staat immers een tapbiljart, een vogelpik, een sjoelbak en er zijn tientallen
gezelschapsspellen aanwezig), iedereen is er van harte welkom tussen
10u.00 en 17u.00.
Dat velen de weg naar het Dorpshuis al gevonden hebben is een feit. In
de maand juni werd de 1000ste maaltijd geserveerd en de daguitstap naar
Pairi Daiza was een groot succes.
Een tijdje terug werden ook een aantal petanque-terreinen aangelegd,
waar op zonnige dagen vaak een balletje op geworpen wordt.
Tenslotte kan het lokaal dienstencentrum ook steunen op een aantal trouwe vrijwilligers die een handje meehelpen. WIT wil bij deze dan ook de
betrokken personen van harte bedanken voor hun inzet.
Voor meer info, het reserveren van een warme maaltijd of om je aan te
bieden als vrijwilliger, kan je steeds terecht bij centrumleider Johan
Declerck op het telefoonnummer 051 57 59 09 of via
johan.declerck@ichtegem.be.

Blijf op de hoogte en volg ons via facebook,
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