Wo o rd va n d e vo o rz i t t e r
Goede Bondsvrienden,

lidmaatschap hebben gestort en op deze manier
onze grote gezinsvereniging helpen sterk houden,
sterk vooral in dienstverlening aan onze gezinnen!

Momenteel heerst Koning Winter over onze
contreien: een prachtig
sneeuwtapijt overdekt het
landschap: prachtig om
te zien, leuk voor de kinderen die sneeuwpoppen
maken, minder leuk voor
diegenen die op de weg
moeten… maar in de winter moet het nu eenmaal
winteren en in de zomer
‘zomeren’ en gelukkig
maar! Langzaam maar
zeker kruipen we – een
West-Vlaming kruipt zowat
overal – uit de winter, de
lente tegemoet.

Anderzijds ook een oprecht
woord van dank aan onze
bestuursleden-wijkcoördinatoren die de jaarlijkse
advertentieslag weer tot
een goed einde hebben
gebracht en op die manier
niet alleen Echo – 41ste
jaargang! – maar ook onze
werking voor een stuk mogelijk maken. Dankjewel
bestuursleden, dankjewel
adverteerders!

Een oprecht woord van
dank vooreerst aan jullie,
onze leden, die trouw hun

Ik verwelkom graag twee
nieuwe bestuursleden-vrijwilligers die hun schouders

onder onze
plaatselijke
bondswerking willen
zetten: Nadine Longueville uit de
Hogebos en Wouter Verbeke uit de Zr Clarastraat
zorgen voor het nieuwe
bloed in onze rangen. Ik
hoop dat ze spoedig hun
draai vinden binnen ons
bestuursteam! Van harte
welkom!
In deze Echo vind je
weer voor elk wat wils!
Maak je keuze en kom
maar eens af! Tot dan!
Willy Hosten,
voorzitter
Februari 2019

Je leest verder in deze Echo:
1. Voorwoord

7.		 Woodstock

2. Wel en Wee - Zwemmen

8.		 Fietsclub

3. Verbruikersclub - Workshop bakken

9.		 Fitness

4. Kinderkarnaval - Koken voor Kinderen

10. Kinderdans

5. Tweedehandsbeurs - Infoavond GPS

11. Kleuterdans

6. Paaseierenraap

12. Bestuursteam
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BONDS WEL EN WEE
Wij wensen volgende bondsgezinnen van harte proficiat
bij de geboorte van hun zoon of dochter!

Evy Philips, Veldstraat
Jef Piquet, Torhoutbaan
Kobe Vanhoutte, Vijfwegenstraat
Nora Vancaillie, Zuidstraat
Wist je dat de Gezinsbond bij elke geboorte een geschenkje aan de
ouders bezorgt.
Maar wij zijn niet altijd op de hoogte van de blijde gebeurtenis. Door
de wet op de privacy ontvangen wij geen geboortelijsten meer. Geef
ons daarom een seintje en we bezorgen de ouders het geschenkje.
Stuur een mailtje naar osteuxhilde@gmail.com met naam, adres en
geboortedatum.
Logo Gezinssport

Afdeling
GISTEL

GEZINSSPORT

- GEZINSBOND

Afdeling
ICHTEGEM

Afdeling
KOEKELARE

Op zaterdag 16 maart 2019 start onze eerste reeks zwemlessen 2019. Wie nog niet
ingeschreven is, kan bij Nico Wynthein informeren of er nog plaats is…

ZWEMLESSEN
•
•
•
•
•

De reeksen lopen gedurende 10 zaterdagen, ofwel van 10.30u tot 11.15u ofwel van
11.15u tot 12u. naar keuze.
De voorjaarsreeks start op zaterdag 16 maart en eindigt op zaterdag 1 juni. Geen les
op 13/04 en 20/04 (paasvakantie).
De najaarsreeks start op zaterdag 7 september en eindigt op zaterdag 16/11. Geen les
op 02/11 (herfstvakantie).
Afspraak aan het zwembad van Gistel. (met plonsbad en cafétaria).
Gediplomeerde lesgevers met ervaring begeleiden volgende categorieën:
WATERGEWENNING (vanaf 3 jaar); KLEUTERZWEMMEN; ZWEMMEN VOOR
BEGINNERS; ZWEMMEN VOOR GEVORDERDEN en een reeks VERVOLMAKING.

Deelnemen kost voor Bondsleden: 40 euro alles inbegrepen. Niet- leden betalen
55 euro. Korting 3 euro vanaf het tweede kind. Je Ziekenfonds betaalt hiervan een
gedeelte terug! Bezorg ons het invulformulier van je Ziekenfonds.
 INSCHRIJVEN KAN (voor zover er nog beschikbare plaatsen zijn) via
www.gezinsbondichtegem.be. Best vooraf informeren bij Nico Wynthein
051/489792 of 0475/523972 nico.fanny@skynet.be na 18u. !
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Telkens om 20u. in De Ster
Kostprijs:
leden Gezinsbond:
niet-leden:

1,50 euro
3,00 euro

Coördinator:
Hilde Vandekerkhof, Dr. Bruwierlaan 70 ( 051/58.81.40)

Dinsdag 19 februari

Kopen de klok rond

Het internet is één grote winkel, waar je van alles kan kopen. De e-commerce zit duidelijk in
de lift: je bestelling wordt aan huis geleverd, je hebt een grote keuze , soms vind je er lagere
prijzen…
Maar is kopen op het internet gevaarlijk? Wat zijn de voordelen? Hoe zie ik dat ik koop op een
geregistreerde website? Als ik koop op een Chinese website wanneer moet ik invoerrechten
betalen?
Maak ik best een paypalaccount aan? Zal er geen misbruik gemaakt worden van mijn betaalkaart? Wat als mijn bestelde trui niet de verwachte tint van blauw is?

Dinsdag 21 mei

Desserten

workshop brood bakken
Neem deel aan een workshop bakken! Nog slechts 2 plaatsen vrij !!!
Oud-Ichtegemnaar en bakker Ives Deprez organiseert workshops bakken in
zijn bakhuis in Aartrijke!

Nog slechts 2 plaatsen vrij!

Wat maken we ?
*Een bloembrood * een luxe vlechtbrood * Ciabatta gebakken in houtoven
De workshop duurt 3 1/2 uur.
Wat mag je verwachten?
Onthaal en kennismaking met aperitief en enkele lekkere hapjes
Je maakt je eigen producten en neemt die mee naar huis
Een recepten- en notitieboekje dat je kan meenemen op het einde
Drankjes, koffie tijdens de workshop
Wat breng je mee? Keukenhanddoek, schort, draagtas om je versgebakken
broodjes mee naar huis te nemen.
Kostprijs ? Verenigingenprijs: 45 euro pp (20 euro korting!), min 6 deelnemers, max 8 deelnemers. Inschrijven via www.gezinsbondichtegem.be en storten
op rekening BE51 0680 7144 4062 van Gezinsbond Ichtegem.
Wanneer ? donderdag 21 februari om 19.30u stipt
Waar? Bakhuis Mil&Mix, Hendrik Baekelandtlaan 12 Aartrijke
Parkeren kan naast Jonkhove, Aartrijksestraat 9. Ingang langs de linkerkant
van het huis, doorlopen in de tuin tot aan het bakhuis.
Info: Willy Hosten 0477/772076
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Verkiezing van prins en -prinses carnaval 2019
Op donderdag 7 maart tijdens de krokusvakantie …
verwachten we opnieuw alle bondskinderen en hun vriendjes op ons
15de Verkleed Kindercarnaval met

Carnavalprogramma voor kinderen van 3 tot 12 jaar:
Clown lollebol neemt ons mee op zijn piratenavontuur.
Theater, spel en dans wisselen elkaar af.
De jury kiest de kinderprins en –prinses carnaval 2019 !
Deelnemen, drankje inbegrepen, kost voor Bondskinderen en Leden van onze
Kinderfilmclub met lidkaart slechts 4 euro, niet-leden betalen 5 euro.
Begeleidende (groot)ouders genieten GRATIS toegang!
Info:Chris Dewaele 0474/343995 www.gezinsbondichtegem.be

Zin in een namiddagje KOKKERELLEN tijdens de paasvakantie ?!
Op DONDERDAG 18 APRIL 2019 steken we van 14u tot 16u30 –in de leskeuken van dorpshuis De
Ster- de handen uit de mouwen. We laten 20 kleine chefs (eerste tot zesde leerjaar) onder leiding
van Nele Bolle, lerares koken, een onvergetelijke namiddag beleven.

Zie je het al een beetje zitten,

schrijf je dan vlug in via de website en stort op rekening BE51 0680 7144 4062 van Gezinsbond
Ichtegem met vermelding van Koken voor kinderen, naam, leerjaar en lidnummer.

Eenmaal

overgeschreven is je deelname verzekerd. Mocht het inschrijvingsaantal overschreden worden, dan
contacteren we jullie.
Deelname voor Bondsleden : € 6, niet-leden : € 8
Wat breng je mee ?
° een keukenschortje
° een keukenhanddoek
° 2-tal bewaardoosjes
Wat staat er op het menu ?
° wortelsoep
° ‘leggende kippetjes’
° bloemkool nuggets
° rijstwafels ‘kuiken’
° paastiramisu
° fruitspiesjes met poffertjes
Info : Nancy Versyck
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Gezinsbond Ichtegem nodigt uit

40ste Tweedehandsbeurs
Zaterdag 23 maart 2019 van 13u.30 tot 16u.30
in de Dorpshuis De Ster, Engelstraat 54, Ichtegem
 kinder-, tiener- en dameskledij,
 speelgoed,

40 standen

 kinderboeken,

Vrije Toegang

 baby- en kinderartikelen,

Gratis kinderoppas

 kinderfietsen,

Infostand Gezinsbond

 kinderwagens

Cafetaria

 en nog veel meer ...

Info: Cindy Matten, Melkerijstraat 21 Ichtegem, tel. 051/58 09 50 mattencindy@gmail.com
Inschrijven door storting op rekening BE51 0680 7144 4062 van Gezinsbond p/a
Panoramastraat 12 8480 Ichtegem.Voor reglement en voorwaarden zie www.gezinsbondichtegem.be
Volgende Tweedehandsbeurs op zaterdag 21 september 2019.

Zin om de mogelijkheden
van de GPS voor buitensport te leren kennen?
Dit kan op onze infoavond
op donderdag 4 april 2019
om 19u.
In Dorpshuis de Ster,
Engelstraat 54 !
Deelnemen kost 3 euro
voor Bondsleden, 5 euro
voor niet-leden.
Wil vooraf inschrijven via
www.gezinsbondichtegem.
be
Info:
Luc Debecker
0468 145922
Echo nr.1, januari - februari - maart 2019

Veel mensen zijn wel geïnteresseerd om te
starten met een buitensport- of trainings-GPS
maar weten niet goed hoe te beginnen. Wat
kan je (niet) doen met deze toestellen? Wat
heb je allemaal nodig? Wat moet je allemaal
weten? Welk toestel moet je
aankopen? Welke kaarten bestaan er? Waar kan ik activiteiten downloaden op het internet?
In deze infocursus proberen we
al deze vragen te beantwoorden. Deze cursus is geschikt
voor mensen die nog een toestel willen aanschaffen of die
er net een hebben gekocht of
gekregen.
Er is ook een korte inleiding
tot routeyou.
Gegeven door gps4all.
Deze avond wordt gegeven
door Wim Blomme van de GPS
Club West-Vlaanderen.
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35ste PAASEIERENRAAP !!!
Paaszaterdag 20 april 2019
om 10.30u. voor alle kleuters
en lagere schoolkinderen
in het kasteeldomein Rosendahl,
Moerdijkstraat
Opnieuw nodigen we al onze bondskinderen vanaf geboortejaar 2016 tot en met 2007
uit om op paaszaterdag in het prachtige kasteeldomein Rosendaal paaseieren te komen
zoeken! Maar ook de ouders en oudere kinderen zijn welkom op onze paasaperitief!
Hoe deelnemen?
Je kan bij voorkeur inschrijven via onze
website www.gezinsbondichtegem.be en
3 euro per gezin storten op rekening BE51
0680 7144 4062 van Gezinsbond Ichtegem
met vermelding van naam + paaseieren. Je
kan ook inschrijven bij onze penningmeester Nico Wynthein, Panoramastraat 12 tel.
051/48.97.92 Doe het voor maandag 15
april !
 We vragen je wel nauwkeurig in te
vullen wie meekomt! Vergeet ook niet het
geboortejaar in te vullen.
We zijn heel blij dat we opnieuw in het kasteeldomein paaseieren kunnen zoeken.
Oprechte dank aan de eigenaar! De kleuters zoeken per leeftijdsgroep in een afgebakend gedeelte van het bosje samen met
hun ouders. De lagere schoolkinderen komen zoeken in een ander deel van het bos,
zonder hulp van ouders of wie dan ook!
Bij al te slecht weer verwachten
we alle deelnemers op de overdekte speelplaats van Gemeenteschool De Bever, Engelstraat 52,
waar het aperitief wordt geschonken en de paaseieren uitgedeeld.

6

www.gezinsbondichtegem.be

Bij inschrijving ontvangt ieder kind
een deelnamekaartje dat recht
geeft op een drankje en een zak lekkere chocolade eieren. Eerst zoekt
iedereen zoveel mogelijk gekleurde
nepeieren in het bos. Als alle eieren
gevonden zijn, krijg je een drankje
en kan je bij de paashaas een zak
chocolade-eieren afhalen in ruil voor
je deelnamekaartje! De ouders en
oudere kinderen genieten tijdens het
zoeken van de jongere kinderen van
een paasaperitief !
De kinderen van eerste tot en met
zesde leerjaar zoeken om het meest
eieren. De winnaars per leeftijdsgroep, krijgen er een lekkere paashaas
bovenop! Breng een mandje mee om
de gevonden eieren in te leggen! Ook
laarzen kunnen goed van pas komen!

HET BONDSBESTUUR
WENST ALLE
BONDSGEZINNEN
EEN VREUGDEVOL
PAASFEEST !

Echo nr.1, januari - februari - maart 2019

Voor al wie houdt van de muziek van de jaren ’60-’70 !

Minifestival 50 jaar Woodstock:
Bob Dylan-tribute en Woodstock-tribute band

In 1969 vond het legendarische Woodstock-festival plaats in het
Amerikaanse dorpje Bethel. Precies 50 jaar later doet Bekegem
deze mijlpaal in de muziekgeschiedenis nog eens met glans over.
De Nederlandse Bob Dylan Jacques Mees opent het
minifestival met een meesterlijke ode aan de leadzanger van The Band. Mees lijkt als twee druppels water
op Dylan en klinkt ook exact als zijn origineel. Jacques brengt alle Dylan-klassiekers zoals het hoort:
alleen, op gitaar en mondharmonica. Kippenvel!!!
Daarna palmt de 60's coverband Louie Louie het buitenpodium
in voor een ongezien eerbetoon aan de vele bands die op Woodstock speelden. 50 jaar na datum blazen zij de psychedelische
muziek van Jimi Hendrix, CCR, Jefferson Airplane, The Band,
Joe Cocker, Santana, The Who, Janis Joplin en vele anderen
nieuw leven in met hun energieke, 4-stemmige performance.
Je mag een groep muzikanten verwachten die met overgave de muziek
brengen zoals dat hoort: dansbaar, uitzinnig, passioneel en professioneel.
Organisatie: dienst cultuur Ichtegem i.s.m. GOSA (Grootouder- en
Seniorenactie) Gezinsbond Bekegem - Eernegem - Ichtegem

Praktische informatie
Wanneer? za 27 april 2019 van 20 tot 23 uur
Prijs:

Basistarief: € 12 ; aan de deur: €14

Bondsleden genieten 2 euro korting op hun Spaarkaart!
Waar ?
OC De Kouter, Kouterstraat 6, 8480 Bekegem (Ichtegem)
Inschrijven: via www.gezinsbond.be , dan liggen je kaarten klaar aan de ingang
of bij Patrick Bogaert, Dr Bruwierlaan 10, gsm 0478 221210
Echo nr.1, januari - februari - maart 2019
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Recreatiesportclub

badminton, fietsen, fitness,
kinderdans, kleuterdans, minivoetbal,
volleybal, zwemmen-jeugd
www.gezinssport-ichtegem.be

Onze FIETSCLUB start, in samenwerking met Dorpshuis De Ster, haar
31ste fietsseizoen op woensdag 3 april 2019
Wekelijks op woensdag tussen april en oktober nodigen we opnieuw alle
fietsliefhebbers uit tegen 13u45 voor een aangename, ontspannende
fietswandeling van om en bij de 30 km tegen gezapig tempo.
We verzamelen aan het Dorpshuis De Ster, Engelstraat 54.
Iedereen mag deelnemen aan onze recreatieve fietstochten! Jong en minder jong.
Samen uit, samen terug thuis tegen ten laatste 17 uur.
Onderweg voorzien we een sanitaire en koffiestop met pannenkoeken of taart!
Gezelligheid is troef en ondertussen maken we de stramme spieren los en steken een frisse
neus op. De fietstochten gaan altijd door tenzij het pijpenstelen regent!
Elke tocht wordt deskundig voorbereid en begeleid door onze ervaren baankapiteins!







Gezinssport-Ichtegem is een erkende sportclub aangesloten bij Gezinssport Vlaanderen.
Zowel wie elektrisch fietst als wie het houdt bij zijn gewone fiets is welkom.
Het gemiddelde tempo bedraagt 15 km/u.
Alle leden van Gezinssport-Ichtegem worden aangesloten bij en verzekerd via de
sportverzekering van Gezinssport Vlaanderen.
Via de mutualiteiten kun je genieten van een belangrijke tussenkomst in het lidgeld.
Betalen van je lidgeld kan ook met de Doe Mee-bonnen uitgereikt door het OCMW.
We voorzien ook twee daguitstappen met rustpauzes in de voor- en namiddag en voor
’s middags een verzorgde warme maaltijd.

Het Gezinssportbestuur hecht veel belang aan de veiligheid van onze leden fietsers tijdens hun
fietstochten. Daarom schenken we eenmalig aan nieuwe leden GRATIS een oranje fluohesje.
Bedoeling is uiteraard om dit tijdens de wekelijkse fietstochten te dragen om de zichtbaarheid
in het verkeer te verhogen!
Deelnemen kan door aankoop van een voordelig jaarabonnement. Door deze formule betaal
je voor een volledig fietsseizoen eenmalig je bijdrage met inbegrip van lidgeld, deelname aan
de wekelijkse fietstochten, verzekering tegen ongevallen, lidmaatschap bij Gezinssport
Vlaanderen.
* Algemeen jaarlijks lidgeld : 25 euro
* Leden van de Gezinsbond krijgen vijf euro korting op het jaarlijks lidgeld.
Er wordt gefietst van woensdag 3 april 2019 tot en met woensdag 25 september 2019.
Alle leden met partner worden na het fietsseizoen uitgenodigd op ons 31ste Fietsfeest dat
doorgaat op vrijdag 18 oktober 2019 om 12 uur in feestzaal De Vrede in Ichtegem.
Voor meer inlichtingen over onze fietsclub kun je terecht bij de activiteitcoördinator:
Luc en Christa Debecker – Bolle
Jagersstraat 5 8480 Ichtegem
GSM: 0486 / 14 59 22
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Recreatiesportclub

badminton, fietsen, fitness,
kinderdans, kleuterdans, minivoetbal,
volleybal, zwemmen-jeugd
www.gezinssport-ichtegem.be

Fitnessclub BoFit
Na het succes van de vorige reeksen organiseert BoFiT opnieuw een lessenreeks fitness:
Onder begeleiding van een gediplomeerde lesgeefster kan je
deelnemen aan een waaier van bewegingsstijlen, zoals aerobic,
gymoefeningen
(BBB),
fittdance,
conditietraining,
relaxatieoefeningen, enz...

 De reeks bestaat uit 7 lessen en gaat door op
donderdagavond van 20.15 uur tot 21.15 uur.
 Afspraak aan de polyvalente zaal van de sporthal Keibergstraat
te Ichtegem.
 De reeks start op donderdag 25 april 2019 en eindigt
op donderdag 13 juni 2019. (geen les op 30 mei)
DEELNAME:
De deelnameprijs, inclusief huur
polyvalente zaal, lesgeefster,
verzekering, lidmaatschap
Gezinssport Vlaanderen, een
drankje na de lessen,
Eindeseizoen attentie, enz…,
bedraagt voor Bondsleden slechts
24,50 euro,
niet - leden = 28 euro.
Losse kledij en sportschoenen
worden aanbevolen.
De groep wordt beperkt tot max. 30
deelnemers.

GEZIEN HET VERWACHTE SUCCES IS VOORAF INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK.
DIT KAN BIJ DE ACTIVITEITCOÖRDINATOR:
CAROLINE WALLYN
Koekelarestraat 48 8480 Ichtegem.  051/ 58 13 26

Echo nr.1, januari - februari - maart 2019

www.gezinsbondichtegem.be

9

Recreatiesportclub

badminton, fietsen, fitness,
kinderdans, kleuterdans, minivoetbal,
volleybal, zwemmen-jeugd
www.gezinssport-ichtegem.be
Na het succes van vorige reeksen organiseert Gezinssport een nieuwe lessenreeks:

Kinderdans
Ben jij tussen 5 en 12 jaar en
hou je van supertoffe dansbewegingen
op bekende muziek?
Wil je kunnen dansen zoals in de
muziekclips?











De start van de nieuwe tweedelige jeugdlessenreeks is, bij voldoende belangstelling,
voorzien voor woensdag 13 maart 2019:
van 15u tot 16u (3de kleuter + 1ste leerjaar) (10 lessen)
en van 16u tot 17u (2de leerjaar tot en met 6de leerjaar) (10 lessen).
Laatste les met optreden gaat door op zaterdag 01/06/2019
(geen lessen op 10 en 17/04; 01/05).
De lessen worden opnieuw gegeven door juf Faye.
De lessen gaan door in de turnzaal van de Vrije Basisschool DE SCHATKIST
Koekelarestraat 14 te Ichtegem (iedere woensdag behalve als de turnzaal niet vrij is).
Sportieve kledij en sportschoenen worden aanbevolen.
Gezinssport - Ichtegem is een erkende sportclub aangesloten bij Gezinssport Vlaanderen.
Leden kunnen door tussenkomst van hun mutualiteit een belangrijk deel van het lidgeld
terugbetaald krijgen.
Alle leden worden aangesloten bij en verzekerd via Gezinssport Vlaanderen.
Na de lessen krijgen de kinderen een drankje aangeboden.
De eerste les is een kennismakingsles. Na deze les kan, in overleg met de lesgeefster,
het lidmaatschap gestopt en het lidgeld terugbetaald worden.
De groep (meisjes en jongens) wordt beperkt tot 25 deelnemers.

 Deelnemen aan de tiendelige lessenreeks kan door het betalen van 45 euro lidgeld met
inbegrip van lesgeefster, huur turnzaal, verzekering, Gezinssport Vlaanderen lidmaatschap,
drankje na de lessen, enz…
 Tweede en volgende inschrijvingen binnen hetzelfde gezin krijgen een korting van vijf euro
op het lidgeld.
 Leden van de Gezinsbond krijgen op vertoon van hun lidkaart bijkomend vijf euro korting!
 Betaling kan, na bevestiging van de inschrijving, per overschrijving op rekeningnummer:
BE65 8538 5960 1096 van Gezinssport - Ichtegem met vermelding: Dans + naam

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan bij de voorzitter:
Macharius Grysonstraat 14 8480 Ichtegem.
 0473 / 69 49 44 of veho@telenet.be

PATRICK VERPLANCKE
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Recreatiesportclub

badminton, fietsen, fitness,
kinderdans, kleuterdans, minivoetbal,
volleybal, zwemmen-jeugd
www.gezinssport-ichtegem.be

K L E U T E R D A N S
Doelgroep:
Schoolgaande kleuters tot en met de tweede kleuterklas die het leuk vinden om
samen met juf Faye en andere kindjes te dansen en bewegen.


De start van de nieuwe tiendelige
jeugdlessenreeks KLEUTERDANS is voorzien
voor: woensdag 13 maart 2019
van 14u tot 14u45.



De laatste les met optreden gaat door op
zaterdag 1 juni 2019.



Geen les op 10 en 17/04; 01/05.
 De lessen, onder leiding van juf Faye, gaan door in de turnzaal van de Vrije
Basisschool DE SCHATKIST Koekelarestraat 14 te Ichtegem
(telkens op woensdagnamiddag behalve als de turnzaal niet vrij is).
 Sportieve kledij en sportschoenen worden aanbevolen.
 Gezinssport - Ichtegem is een erkende sportclub aangesloten bij
Gezinssport Vlaanderen. Leden kunnen door tussenkomst van hun mutualiteit een
belangrijk deel van het lidgeld terugbetaald krijgen.
 Alle leden worden aangesloten bij en verzekerd via Gezinssport Vlaanderen.
 Na de lessen krijgen de kinderen een drankje aangeboden.
 De eerste les is een kennismakingsles. Na deze les kan, in overleg met de lesgeefster,
het lidmaatschap gestopt en het lidgeld terugbetaald worden.
 De groep (meisjes en jongens) wordt beperkt tot 16 deelnemers.

 Deelnemen aan de tiendelige lessenreeks kan door het betalen van 45 euro lidgeld met
inbegrip van lesgeefster, huur turnzaal, verzekering, Gezinssport Vlaanderen lidmaatschap, drankje na de lessen, enz…
 Tweede en volgende inschrijvingen binnen hetzelfde gezin krijgen een korting van vijf euro
op het lidgeld.
 Leden van de Gezinsbond krijgen op vertoon van hun lidkaart bijkomend vijf euro korting!
 Betaling kan per overschrijving op rekeningnummer: BE65 8538 5960 1096
van Gezinssport - Ichtegem met vermelding: Dans + naam
Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan bij de voorzitter:
Macharius Grysonstraat 14 8480 Ichtegem.
 0473 / 69 49 44 of veho@telenet.be

PATRICK VERPLANCKE
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Gezinsbond-bestuursteam anno 2019
Naam

Adres

Telefoon

Functie(s) (bestuurslid sedert …)

Willy Hosten
willy.hosten24@gmail.com

Sportlaan 24

051/58.97.66
0477/77.20.76

Patrick Bogaert
bogaertnauwynck@telenet.be

Dr. Bruwierlaan 10

051/58.07.21
0478/22.12.10

Voorzitter / Sociaal cultureel werk (1978)
Voorzitter Minivoetbalclub ‘Bondgenoten’
Vice-Voorzitter (2014)
Kortingskaarten / GSM kaarten
Wijkcoördinator (1997)

Panoramastraat 12

051/48.97.92

Nico Wynthein
nico.fanny@skynet.be
Frank Despiegelaere
frank@desp.be
Hilde Vandekerkhof
hilde@desp.be
Hilde Osteux
osteuxhilde@gmail.com
Ann Blomme
ann.blomme@portima.be
Lena Borra
carlos.vierstraete@skynet.be
Thomas Bert
t.bert@telenet.be
Robrecht Claeys
robrecht.claeys@telenet.be
Anje Crevits
anjecrevits@telenet.be
Luc Debecker
luc@debeckerbolle.be
Christa Bolle
christabolle@hotmail.com
Sara Declercq
saradeclercq@yahoo.com
Karien Dejonghe
karien.dejonghe@telenet.be
Freddy Deschryver
freddy.deschryver@telenet.be
Patrick Devos
patrick.devos@hogent.be
Chris Dewaele
chris.dewaele@sint-rembert.be
Rob Dingenen
Kathleen Vandenberghe
dingenenkathleen@hotmail.com
Marc Dobbels
marcdobbels1@gmail.com
Hilde Gheleyns
hilde.gheleyns@telenet.be
Nadine Longueville
longueville.nadine@telenet.be
Yves Maertens
yves.maertens@telenet.be
Cindy Matten
mattencindy@gmail.com
Raf Muylle
rafael.muylle@telenet.be
Lysianne Sabbe
lsabbe@skynet.be
Stijn Samyn
samingsje@yahoo.com
Nicole Vergote
rikhollevoet@skynet.be
Glenn Velle
glennvelle@telenet.be
Wouter Verbeke
wouter.joline@gmail.com
Patrick Verplancke
veho@telenet.be
Nancy Versyck
versyck.nancy@telenet.be
Johan Viaene
johan.viaene6@telenet.be

Penningmeester (2004)
Secretaris (1993)

Dr. Bruwierlaan 70

051/58.81.40

Engelstraat 129

0497/42.20.84

Ledenadministratie / Geboortegeschenken
Gezinsspaarkaart / Jonge Gezinnen (2000)

Engelstraat 113 b 0101

051/58.30.71

Kinderoppasdienst (1999)

Diksmuidebaan 202

051/58.96.88

Bestuurslid (1985)

Engelstraat 109

051/58.88.93

Wijkcoördinator (2000)

Koekelarestraat 40

0497/20.83.87

Wijkcoördinator / Facebook (2014)

Waterhoekstraat 30

0499/18.22.12

Wijkcoördinator (2014)

Jagersstraat 5

0468/14.59.22
0478/38.22.40

Consumentenwerking (1991)

Coördinatoren Bondsfietsclub (2018)

Moerdijkstraat 91

0473/54.11.53

Coördinator Kinderfilmclub (2016)

Keibergstraat 32

051/58.31.20

Wijkcoördinator (2002)

Pieter Breugellaan 35

0474/20.09.51

Wijkcoördinator (1999)

Zuidstraat 91

051/58.33.88

Wijkcoördinator
Coördinator badminton (2004)

Panoramastraat 29 C

051/74.73.66

Webmaster / Kinderactiviteiten (2006)

Moerdijkstraat 69

0496/75.58.23

Wijkcoördinator (2012)
Bestuurslid (2012)

Zuidstraat 41

051/58.89.53

Wijkcoördinator (2011)

Vossebeekstraat 39

051/58.35.83

Wijkcoördinator (2007)

Hogebos 11

0479/39.42.61

Bestuurslid (2019)

Engelstraat 198

051/58.19.82
0473/98.37.86

Wijkcoördinator (1994)
Bestuurslid Minivoetbalclub ‘Bondgenoten’

Melkerijstraat 21

051/58.09.50

Tweedehandsbeurzen (2009)

Koekelarestraat 18

051/58.82.90

Wijkcoördinator (1992)

A. Coussensstraat 138

051/58.24.61

Bestuurslid (1997)

Priorijstraat 4

0479/82.71.84

Wijkcoördinator / Coördinator rommelmarkt
(2014)

Veldstraat 44

051/58.11.34

Wijkcoördinator (1988)

Jagersstraat 2a

0485/16.33.86

Bestuurslid (2016)

Zr. Clarastraat 1

0474/83.73.92

Bestuurslid (2019)

M. Grysonstraat 14

0473/69.49.44

Fonteinstraat 6

051/58.12.96

Vlasbloemstraat 3

0485/69.56.28

Voorzitter / Penningmeester Gezinssport
Sportraad (1993)
Wijkcoördinator / Koken voor Kinderen
(2008)
Coördinator
Minivoetbalclub ‘Bondgenoten’ (1997)

Ere-secretaris: Willy Mattheus, postuum Antoin Blomme 2017
Ere-penningmeester: Wilfried Dewanckele
Ere-bestuursleden: Claudine Mattheus-David, Lieve Muylle-Vancraeynest, Robert Blomme, Anna Pollet-Verstraete, Roger Dewulf,
Robert Vermeulen, Antoon Calus, postuum André Vanden Bussche 2005, Guido Borra, postuum ere-vaandeldrager 2015
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