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Hallo , David
We hebben weer enkele laatste weetjes voor u. Veel leesplezier.
LAAT IK ME EVEN VOORSTELLEN…
Ik ben Hendrik D’Hulster en vervang sinds enkele weken in de gemeenteraad
Raf Muylle, die het wat rustiger aan wil doen. Ik was niet de eerste opvolger in
de rij waardoor de vraag om Raf op te volgen voor mij toch als een verrassing
over kwam. Een aantal WIT-leden konden of wensten het mandaat niet op te
nemen omwille van beroeps, familiale of persoonlijke redenen. Zo ben ik de 2de
Eernegemnaar (na OCMW-raadslid Katrien Fonteyne) die een mandaat voor
W.I.T. opneemt.
Ik ben nu nog actief in het onderwijs. Maar straks begint voor mij een wat
‘rustiger’ periode. Vanaf 1 september 2016 ga ik met pensioen. Dus vanaf dan
heb ik nog meer tijd om mij te engageren voor W.I.T. en te ‘Werken aan Iedereens Toekomst’.
Ik wil als gemeenteraadslid in de eerste plaats de prioriteiten van W.I.T. voor de tweede helft van de legislatuur
mee helpen realiseren. Die zijn onder andere de ontwikkeling van de site Bruwier en de aanleg van bedrijventerreinen en een nieuw containerpark. Ik ben een verwoed lezer, waardoor de uitbouw, vernieuwing en goede werking
van de bibliotheek me dan ook nauw aan het hart ligt. Als schepenen me om een raad vragen, ga ik daar graag op
in. Mijn interesses liggen vanuit mijn professionele bezigheid uiteraard ook nog in de onderwijs- en cultuurdossiers.
Wens je me te contacteren? Graag! Dat kan via mail op hendrik.dhulster@telenet.be, via telefoon op het nummer
059/29.04.04 of door een bezoekje bij me thuis (’s Gravendriesschelaan 55, 8480 Eernegem).
RENOVATIE SPORTHAL ICHTEGEM
De sporthal in de deelgemeente Ichtegem werd in 1976 gebouwd. Het gebouw
heeft dus de leeftijd van 40 jaar bereikt en is aan een renovatie toe. Het raamwerk werd recent vervangen voor een bedrag van € 19.600. Maar hier houdt
het niet bij op. Een verdere renovatie van de sporthal is momenteel in voorbereiding en hierbij zal ook de inspraak van de gebruikers in gehoord worden. Op
23 februari is er immers een overleg gepland waarin ze hun wensen voor de
toekomst kunnen overmaken aan het gemeentebestuur. Deze feedback zal
meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van dit dossier. In de periode
2017-2018 is in het budget alvast € 600.000 voorzien om de sporthal te moderniseren.
MIDDELKERKE KAN VOOR ONS DE POT OP!
De strijd is officieel begonnen. In de maand maart - de actiemaand tegen dikkedarmkanker - nemen wij Ichtegemnaars het op tegen Middelkerke. Met als uitdaging: ‘Welke gemeente kan de meeste zelfgemaakte blauwe lintjes
verzamelen?’
Help jij Ichtegem mee naar de overwinning? Wees creatief en maak zelf ook één of meerdere blauwe lintjes en bezorg ze aan het Sociaal Huis, in het gemeentehuis of in het Lokaal DienstenCentrum Dorpshuis De Ster. Ben je goed
in naaien, breien of haken? Ben je creatief met stof of bakklei? Of heb je de macraméknoop onder de knie? Het
maakt niet uit op welke manier de lintjes gemaakt zijn, als ze maar blauw zijn en minimum 10cm lang!
Afgelopen dinsdag 16 februari vond een infoavond omtrent dikkedarmkanker plaats, waarbij zowel in Middelkerke
als in Ichtegem het startschot voor deze uitdaging werd gegeven. Het blauwe lintje staat symbool voor de strijd tegen dikkedarmkanker. Tot 31 maart 2016 kunnen alle lintjes binnen gebracht worden bij het Sociaal Huis, het Gemeentehuis en Administratief Centrum of in Dorpshuis De Ster.
Met deze actie hoopt het Sociaal Huis het thema in onze gemeente in de kijker te zetten en vooral bespreekbaar te
maken.
Ben je zelf creatief en wil je zich voor dit goede doel inzetten, breng dan de blauwe lintjes binnen voor 31 maart.
Weet je iemand die creatief is en zich wil inzetten voor dit goede doel, stuur dan deze oproep gerust door.

Blijf op de hoogte en volg ons via facebook,
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