Wo o rd va n d e vo o rz i t t e r
Goede Bondsvrienden
We zijn ondertussen alweer
in de ‘blijde mei, jochei!’ en
een mooie zomer wenkt!
Zoals je verder kan lezen,
blijven we niet bij de pakken
zitten. We gaan de digitale
toer op met onze kinderoppasdienst met de enige
bedoeling onze leden-gezinnen nog beter van dienst
te zijn en we openen een
nieuwe website en sluiten
hierbij aan bij de uniforme
website van de Gezinsbond
in Vlaanderen met de enige
bedoeling nog meer info op
een nog gebruiksvriendelijker manier te kunnen presenteren. Wie niet vooruit
gaat, gaat achteruit! Dank
aan onze webmaster Chris
en onze kinderoppascoördinator Ann voor hun flexibiliteit en vooral hun inzet!
Straks vieren we met ons
bestuursteam 91 jaar Gezinsbond in Ichtegem met
onze traditionele bbq. Even

traditioneel, maar daarom niet minder gemeend,
zeggen we dank aan onze
bestuursleden-vrijwilligers
die al een zeker parcours
met ons hebben afgelegd:
Cindy Matten 10 jaar bestuurslid, actief vooral voor
onze 2dehandsbeurzen,
Nico Wynthein, onze onvolprezen penningmeester
en rots in het zwembad en
Patrick Devos, de man die
Ichtegem leerde badmintonnen en die de titel van ‘doener eerste klas’ krijgt om 15
jaar inzet, Ann Blomme,
kinderoppascoördinator bij
uitstek, Roger Dewulf, onze
onverdroten wegkapitein
van onze bondsfietsclub en
Freddy Deschryver, een
wijkcoördinator van wie de
liefde niet alleen door de
maag gaat, maar ook via de
fiets, om 20 jaar dienst en
tenslotte Yves Maertens, al
25 jaar actief als wijkcoördinator, bestuurslid van de
Bondgenoten en de man
die Ichtegem van bonds-

flyers voorziet! Onze
grote dank
aan allen, we
kunnen jullie
inzet nooit
genoeg waarderen!
Ik wens iedereen alvast
een deugddoende vakantie en graag tot ziens
op de verkenning van
oud-Ichtegem, de garageverkoop, fietszoektocht,
in Blankenberge, Kermisrommelmarkt, … je kiest
maar!
Willy HOSTEN,
voorzitter
mei 2019
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BONDS WEL EN WEE
Wij wensen volgende bondsgezinnen van harte proficiat
bij de geboorte van hun zoon of dochter!

Zoë Vanden Bussche, Zuster Clarastraat
Jef Piquet, Torhoutbaan
Kobe Vanhoutte, Vijfwegenstraat
Nora Vancaillie, Zuidstraat
Senne Candaele, Keibergstraat
Naud Depoorter M. Vanderbauwhedestraat
Mauro Bouckaert-Rondelez, Oude Oostendeweg
August Van De Putte Torhoutbaan
Alana Cuylle, Sint-Bertinuslaan

Omar Karzon, Engelstraat
Vic Carnier, Sint-Bertinuslaan
Marion Bossuyt, Koekelarestraat
Emile Ghysdael,Moerdijkstraat
Norah Kimpe, Vijfwegestraat
Achiel Vancaeyseele, Kortemarkstraat
Bruce Verhelst, Ringlaan
Hailey Schiettecatte, Engelstraat
Eden Labens, Torhoutbaan

Nieuw:
gratis
magazine voor grootouders !
Op de eerste dag van de zomer 21
juni verschijnt een fonkelnieuw, gratis
tijdschrift voor alle leden-grootouders die de moeite doen om zich in
te schrijven op dit nieuwe tijdschrift!
Je

kan

hiervoor

intekenen

via

w w w. g o e d g e z i n d . b e / g r o o t o u d e r s

Het blad is eerder toegespitst op grootouders met kleinkinderen, maar wie geen kleinkinderen heeft en het magazine toch
wenst, kan altijd terecht bij onze ledensecretaris Hilde Osteux!
Maak gebruik van dit interessant aanbod voor leden-grootouders! Doen!

De bon is niet verschenen in het bonnenboekje van 2019.
U kan deze bon uitknippen en gebruiken bij Bloemsierkunst Desloover.
Nog goed nieuws binnen kort wordt ook “San Diego” een gezinsvriendelijke handelaar en
zal korting geven die je dan terecht komt in je online portemonnee.
San Diego bevindt zich in de Engelstraat 143A Ichtegem.
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De bon is niet verschenen in het bonnenboekje van 2019.
U kan deze bon uitknippen en gebruiken bij Bloemsierkunst Desloover.

Ook onze bondsafdeling gaat mee met zijn tijd!
Nieuw: onze Kinderoppasdienst gaat nu ook digitaal!
Onze plaatselijke kinderoppasdienst bestaat ruim 40 jaar (sedert 1978)
en wordt nu reeds 20 jaar gecoördineerd door Ann Blomme. Deze dienst
heeft ondertussen meer dan zijn goeie dienst bewezen! Wij sturen
een betrouwbare kinderoppas die ook verzekerd is tegen mogelijke
ongevallen. Gelukkig waren er nooit grote problemen of ongelukken!
Om onze leden nog beter te dienen, stappen we nu ook het digitaal tijdperk in! Hierdoor komen we tegemoet aan de vraag van
coördinatoren, kinderoppassers en ouders om de aanvragen sneller en op een zelf gekozen moment te kunnen doen en verwerken.
Gezinnen krijgen via ‘Mijn Gezinsbond’ toegang tot het digitale systeem om een kinderoppas aan te vragen. Ook voor gezinnen die
geen pc hebben, bestaat een oplossing. Zij kunnen terecht bij Ann.
Onze plaatselijke coördinator Ann blijft de spilfiguur: bij haar kan je terecht
met alle vragen en opmerkingen, zowel voor kinderoppassers als voor
onze gezinnen. Zij informeert de nieuwe babysitters over het babysitgebeuren en de digitale dienst vooraleer zij ze toevoegt aan ons babysittersbestand. We vinden het belangrijk dat Ann weet wie ze waarheen stuurt!
De grote troef van onze kinderoppasdienst blijft onze degelijke
verzekering! Wie digitaal werkt heeft geen prestatiebriefjes meer
nodig, maar werkt met ‘credits’ aangekocht via online banking.
Nu zal Ann eerst alle kinderoppassers contacteren en in het systeem
brengen en vanaf dan kunnen alle ouders digitaal hun kinderoppas aanvragen. Je zal merken dat het een heel gebruiksvriendelijk systeem is!
Wie echter bij het oude systeem wil blijven, kan dit ook.
Voor hen verandert er niks! Alle info bij Ann Blomme, Engelstraat 113 bus 101 tel 051/583071 ann.blomme@portima.be
Nog nieuw: onze website wordt ichtegem.gezinsbond.be
Onze webmaster Chris Dewaele heeft er maanden op gezwoegd en nu is het eindelijk zover: we schakelen over op een
uniforme website voor alle bondsafdelingen van Vlaanderen!
Je zal zien dat de nieuwe website heel gebruiksvriendelijk is
en heel fris oogt. Even aanpassen en je vindt er zo je weg in!
We gaan online op de dag voor het Gezin woensdag 15 mei maar
onze oude website blijft nog even online en verwijst je onmiddellijk
naar de nieuwe! Met bijzondere dank aan onze webmaster Chris!
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7de verkenning van oud-Ichtegem

“per huifkar naar de Klakmolen”

vrijdag 17 mei 2019 om 18.30u.
Afspraak: Oude roterij Christiaen, Ringlaan
Hotel de Flandre
Zuidstraat

Wil je nog meer vernemen over je eigen gemeente ? We trekken deze keer van de oude
roterij Christiaen naar de Klakmolen op de
grens met Aartrijke!
We vertrekken aan de oude roterij Christiaen
en vernemen er alles over de vlasbewerking
van weleer … Tjietens bus … de verduisterde
Brugse heirbaan …

We komen voorbij de sites waar ooit de Santmolen, de stenen molen van Decock en de Engelmolen
stonden… voorbije glorie!
We volgen de grillige grens tussen Ichtegem en Eernegem gevormd door de Engelbeek! Voorbij ‘In de krul
en de krinkel, bakkerij en winkel’
We komen voorbij een kappelletje dat herinnert aan de verdwenen St.-Medarduskapel aan de Mitswege…
We trekken naar een hoger gelegen gebied aan de Heuvelstraat en de Grensweg met Wijnendale en de
hoeve waar in wo2 verzetslieden zich schuilhielden… dankzij gezinsvriendelijke landbouwers mogen we
door hun ‘hof’ met de huifkar!
We bezoeken het ‘Hof ter groene meersen’ van Daniël Gadeyne dat een schat aan oude werktuigen en
gereedschap herbergt… hier kunnen we ook een streekbiertje proeven!
We bereiken de Klakmolen en duiken in zijn geschiedenis…
We keren terug via de woning van burgemeester Jozef Buyssens, burgemeester voor en na wo2 … een
bewogen geschiedenis van een rechtlijnig man!
We houden nog even halt aan het voormalig station, aan de voormalige ‘rampe’ waar de tram over de
spoorweg ging en de tragische ontploffing in mei 1918 waarbij zes meisjes het leven lieten!
Tenslotte komen we te weten dat het geen haar scheelde over de Zedelgemse industrie Claeys bevond
zich in Ichtegem ! Ook een nieuwjaarsbrief uit 1795 – één van de oudste in Vlaanderen- van Pieter Claeys
komt ter sprake!
Onze 4 gidsen-heemkundigen zijn weer
van de partij van de partij: Magda
Missiaen, Jaak Knudde , Hannes en
Willy Hosten die je er graag alles over
vertellen.
Accordeonist Wilfried Declerck zorgt
opnieuw voor de muzikale animatie
onderweg!
We hebben 4 huifkarren met elk een
gids, goed voor maximum 80 plaatsen!
We eindigen waar we startten aan de
oude roterij.
Deelnemen kost slechts 10 euro voor Bondsleden, niet-leden betalen 15 euro! Vooraf inschrijven en
betalen is een must! Dit kan via ichtegem.gezinsbond.be Doe het zo snel mogelijk want het aantal
plaatsen is beperkt. Info: Willy Hosten, Sportlaan 24 gsm 0477/772076
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Vrijdag 17 mei

''Wat moet ik nu geloven dokter''

Op vrijdag 17 mei om 19.30 in zaal Zilverlink te
Roeselare (Meensesteenweg 412) is er een voordracht georganiseerd door de provinciale werkgroep
consumenten van de gezinsbond nl. "Wat moet
ik nu geloven dokter", door Prof. Dr. Hendrik
Cammu (gynaecoloog en hoogleraar aan de VUB).
Kostprijs € 10 (drankje inbegrepen).
We vinden een gezonde voeding en goed bewegen
steeds belangrijker, maar verliezen de weg in het
aantal nieuwe en soms tegenstrijdige onderzoeken
over voeding en beweging. Wat moeten we nu geloven? Wat is echt gezond?
Hendrik Cammu legt op een wetenschappelijk onderbouwde maar toegankelijke manier uit wat de
rol is van voeding voor onze gezondheid en onze levensverwachting. De ‘waarheid’ over voeding,
beweging en gezondheid is heel genuanceerd en vaak een kwestie van gezond verstand. Met mate
en gevarieerd eten blijft veruit het belangrijkste voedingsadvies.

Telkens om 20u. in De Ster
Kostprijs:
leden Gezinsbond:
niet-leden:

1,50 euro
3 euro

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

Dinsdag 21 mei

Desserten

Een maaltijd is niet compleet zonder toetje! Een heerlijk dessert is namelijk de finishing touch van
elke maaltijd. Dat kan gaan van een gezonde fruitsla tot een waar caloriebommetje.
Op deze avond leren we originele, vernieuwende desserten klaar te maken ... en dat hoeft niet
altijd ingewikkeld te zijn.

KOKEN VOOR MANNEN
Na een bijzonder geslaagde eerste sessie ‘koken voor mannen’ verleden jaar, vragen onze koks in
spé naar meer!
We bedienen hen op hun wenken en organiseren een 2de sessie van 4 kookavonden. Op de laatste
avond worden de dames uitgenodigd om de kookkunsten van hun partner te beoordelen!
Koken voor mannen wordt deze keer geleid door beroepschef Joeri Vandaele. Op elke kookavond
wordt een lekkere, volle maaltijd bereid en gegeten.
We plannen een eerste kookavond op woensdag 19 juni, verder op woensdag 11 september,
woensdag 9 oktober, woensdag 29 november met partner, telkens om 19u.30 in het Da Vinci
Atheneum aan de Ringlaan in Koekelare. Er zijn 3 parkings waar je je wagen kwijt kan.
Deelnemen kost voor de 4 kookavonden, alles inbegrepen, € 80 per persoon voor leden, niet leden
betalen € 95.
Breng mee: snijplank, mesje, mengkom, houten of plastiek lepel, keukenschort, handdoek, bord,
bestek en glas voor de maaltijd.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 15! Wacht dus niet langer om in te schrijven. Dit kan via het
inschrijfstrookje dat je vindt bij de uitleg van deze activiteit op www.gezinsbondichtegem.be en vanaf
15 mei op onze nieuwe website ichtegem.gezinsbond.be Je bent pas definitief ingeschreven na betaling van het deelnamebedrag op BE51 0680 7144 4062 van Gezinsbond Ichtegem met vermelding
‘Koken voor mannen’ en eventueel je lidnummer.
Info: Patrick Bogaert, Dr Bruwierlaan 10, 0478/22 12 10
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10de ICHTEGEMSE

G A R A G E VERKOOP
Zaterdag
25 mei '19
van 9u.
tot 16.30u.

Onze jaarlijkse garageverkoop is altijd opnieuw een succes! Dit jaar willen we dit initiatief dan
ook herhalen en onze Garageverkoop verder uitbouwen! We nodigen ook alle belangstellende
verkopers en kopers uit opnieuw deel te nemen!
Wat? Particulieren verkopen in hun garage allerhande tweedehandsartikelen: meubels, tuingerei, schilderijen, bedden, kasten, elektro-toestellen, snuisterijen, auto’s, caravans, tuinhuisjes,
veranda’s, serres, aanhangwagens,…. Kortom alles wat verkoopbaar is maar te groot of te
gecompliceerd om op onze Tweedehandsbeurs van de hand te doen. Echter geen stocks
van winkels!
Je hoeft niets te verhuizen: alles mag in eigen garage blijven.
De Gezinsbond biedt een gratis infoblad aan met alle deelnemende garages. Geïnteresseerde kopers kunnen GRATIS tussen 9u.- 14u. dit blad ophalen bij ons bestuursgezin Kathleen
en Rob Dingenen, Moerdijkstraat 69, Ichtegem.
De deelnemende garages zullen ook op onze website te vinden zijn vanaf de vrijdagavond..
Onze deelnemende garages herken je aan hun bondsaffiche ‘deelnemer Garageverkoop’
en de bondsballonnen.
Geïnteresseerde verkopers melden ten laatste op zaterdag 18 mei 2019, maar liefst veel
vroeger, hun deelname en betalen binnen de week na inschrijving 8 euro, Bondsleden
6 euro op rekening BE51 0680 7144 4062 van Gezinsbond Ichtegem met de vermelding “
garageverkoop” en eventueel lidnummer Gezinsbond. Wie later komt, kan wel deelnemen,
maar kunnen we niet meer vermelden op het deelnemersblad. Je inschrijving is pas
geldig na ontvangst van je betaling.
Je kan inschrijven via ichtegem.gezinsbond.be
Deelnemers ontvangen een affiche ‘Deelnemer Garageverkoop’ en enkele ballonnen om hun
garage gemakkelijk vindbaar te maken.
Info: Willy Hosten, Sportlaan 24 8480 Ichtegem 0477/772076
6
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15de Fotofietszoektocht van de Bondgenoten
Deelnemen kan van 15 juni tot en met 15 sept. 2019
Al voor de 15de keer mogen we de fiets op om langs enkele mooie wegen Ichtegem
te ontdekken. Vanaf 15 juni tot 15 september kan iedereen die houdt van Ichtegem
en zijn geheimen op speurtocht trekken.
Deelnameformulieren zijn te verkrijgen bij Dagbladhandel Sonja Verduyn, Engelstraat
en bij Dagbladhandel Heidi, Torhoutbaan.
Deelnemen kost slechts 3euro per formulier! En dat voor een middag fiets- en zoekplezier! Wie tijdig zijn ingevuld deelnameformulier inlevert, ontvangt een mooie prijs
tijdens de prijzenuitdeling op zondag 22 september 2019 om 10u. in De Ster.

, 16 jaar of ouder en zin om te recreatief te voetballen? Altijd welkom!
Kom eens een kijkje nemen, elke donderdag van 18u.tot 20.30u. in de sporthal

Zin in een boeiende, rust brengende avond?

“Rust in je huis, ruimte in je hoofd”
met Nele Colle
Op donderdag 12 september 2019 om 20u
in Dorpshuis De Ster,
in samenwerking met de Bibliotheek
Gratis inschrijven kan vanaf 1 juli via
www.ichtegem.be > digitaal loket > inschrijven lezing Nele Colle opruimcoach
Je blijft maar opruimen ?
Je komt niet tot rust in je eigen huis?
Overvolle kasten, maar hoe begin je eraan?
Je wil meer tijd om te doen wat jij wil?

Hoe doe ik afstand van mijn spullen?
Waar kan ik ermee heen?
En hoe hou ik het opgeruimd?

Een interactieve avond over ontspullen, opruimen en organiseren en hoe dat leidt tot een
eenvoudiger en duurzaam leven. Over een leven van meer met minder. Na deze avond
ga je naar huis met veel zin en praktische, duurzame tips om opnieuw rust en overzicht
te creëren waar het even zoek was.
Echo nr.2, april - mei - juni 2019
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11 d e Z o m e r s e S t a d s w a n d e l i n g

Belle epoquewandeling
in BLANKENBERGE
op zaterdag 6 juli 2019 om 19u.
aan de 'letters Blankenberge'
op het Stationsplein
Leden 2,5 euro (toegang bezoek Belle Epoquecentrum),
niet-leden 5 euro.
We bieden de gids gratis aan! Vooraf inschrijven
graag via ichtegem.gezinsbond.be
Na Brugge (3x), Oostende, Ieper, Roeselare, Diksmuide, Veurne, Kortrijk, Torhout … is het nu
de beurt aan Blankenberge, een kuststad met allures!
Een gediplomeerde stadsgids toont ons alle mooie hoekjes en vertelt ons leuke verhalen over
de stad! We bezoeken ook het Belle Epoquecentrum.
We vertrekken aan de Letters ‘Blankenberge’ op het Stationsplein.
Parkeren kan gratis in de binnenstad of betalend in de parkeertoren op het Stationsplein.
Voor wie dat wenst, praten we achteraf nog even bij op een gezellig zomerterrasje.
We hopen opnieuw een mooie groep geïnteresseerden te mogen begroeten, waaronder de
“diehards” die er al elk jaar bij zijn !
Wil inschrijven via onze website voor woensdag 3 juli 2019, maar liefst veel vroeger.
Info: Willy Hosten, Sportlaan 24 gsm 0477/772076
Zie ook: www.belle.epoque.blankenberge.be
8
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Gezinsbond Ichtegem

8ste KERMISROMMELMARKT
op ZONDAG 21 JULI 2019
Vrije toegang van 8.30u. tot 18u.

in het verkeersvrije centrum van Ichtegem
inlichtingen: Willy Hosten, Sportlaan 24,
Ichtegem 0477/77 20 76. Alle info ook op:
ichtegem.gezinsbond.be
Doorlopend zonneterras met bar, ook sangriabar voor het Gemeentehuis op het Bruwierplein!. Springkasteel voor de kinderen.
Gratis huifkartochten met Tom Cordier van de Stal Panorama
tussen 11u en 17u.

Inschrijven:
VOORAF: 1 euro per lopende meter, met een minimum van 6
meter. Leden Gezinsbond 1 euro korting op totaalprijs. Auto
bij standplaats.
‘Vooraf’ betekent dat het deelnamebedrag op onze
rekening staat of betaald is bij onze penningmeester ten laatste op donderdag 18 juli 2019. Vanaf
19 juli gelden de tarieven ‘betaling de dag zelf’ !
DE DAG ZELF: 2 euro per lopende meter met een minimum
van 6 meter, ook voor leden Gezinsbond. Auto bij standplaats.
Het bedrag stort je voor 17 juli 2019 op rekening BE57 8601
0170 9835 van Gezinsbond 8480 Ichtegem met vermelding
Rommelmarkt en eventueel je lidnummer Gezinsbond.
Bij voorkeur inschrijven via onze website of bij Willy Hosten,
Sportlaan 24 8480 Ichtegem
GRATIS STANDPLAATS VOOR:
• Beoefenaars van ambachten, handwerk en (amateur-)kunstenaars
• Kinderen die alleen kindergerei verkopen (speelgoed, poppen, boeken, ….)
Standen worden door ons toegewezen en kunnen ingenomen worden tussen
7u. en 8.30u. Niet vroeger! We willen de rust van de wijkbewoners garanderen! Om 8.30u. begint de Kermisrommelmarkt.
Alleen het bestuur van de Gezinsbond wijst de DRANK- en EETSTANDEN toe.
Echo nr.2, april - mei - juni 2019
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GEZINSSPORT - GEZINSBOND
Afdeling
GISTEL

Afdeling
ICHTEGEM

Afdeling
KOEKELARE

Ook in 2019 organiseren wij nog een najaarsreeks zwemlessen voor de jeugd:

ZWEMLESSEN
•
•
•
•
•
•

De reeks loopt gedurende 10 zaterdagen, ofwel van 10.30u tot 11.15u ofwel van 11.15u
tot 12u, naar keuze.
De najaarsreeks start op zaterdag 7 sept. 2019 en eindigt op zaterdag 16 november.
Geen les op 2 november (herfstvakantie)
Afspraak aan het zwembad van Gistel met cafetaria.
Gediplomeerde lesgevers met ervaring begeleiden volgende categorieën:
WATERGEWENNING (vanaf 3 jaar); KLEUTERZWEMMEN; ZWEMMEN VOOR
BEGINNERS; ZWEMMEN VOOR GEVORDERDEN en een reeks VERVOLMAKING.
Tijdens onze zwemuren beschikken wij over het alleengebruik van het zwembad!
Alle testen gaan door tijdens de voorlaatste zwemles. Tijdens de laatste les voorzien we een
zweminstuif voor alle deelnemers!
De deelnemers van de reeks Gevorderden kunnen een ISB-afstandsbrevet behalen,
deelnemers Vervolmaking kunnen het B-brevet of het ISB-survivalbrevet behalen. Voor de
reeksen watergewenning en kleuterzwemmen gebruiken we de GSF-brevetten.

De deelnameprijs, met toegang zwembad, lesgever, lidmaatschap en verzekering
Gezinssport Vlaanderen, brevet en een attentie tegen afgifte van de
aanwezigheidskaart bij het afsluiten van de reeks bedraagt voor Bondsleden slechts
40 euro. Niet-leden betalen 55 euro. Korting van 3 euro vanaf het tweede kind.
Alle Ziekenfondsen betalen een gedeelte van het deelnamebedrag terug! Bezorg ons
jouw aanvraagformulier.
INSCHRIJVEN:
Wie nu al deelneemt aan onze zwemlessen, kan vooraf inschrijven via
www.gezinsbondichtegem.be of tijdens de laatste zwemles van onze
voorjaarsreeks op 1 juni.
Nieuwe deelnemers kunnen ten vroegste inschrijven op zat. 1 juni vanaf 10u. in
het zwembad ofwel digitaal vanaf 13u. Achteraf kan het nog - voor zover er nog
plaats is - bij Nico Wynthein, Panoramastraat 12 tel 051/489792
nico.fanny@skynet.be of via onze website.
Bevestig je inschrijving door het deelnamebedrag onmiddellijk over te schrijven op
BE57 8601 0170 9835 van Gezinsbond 8480 Ichtegem. Vermeld naam kind +
lidnummer a.u.b. Je inschrijving is definitief als het deelnamebedrag voor 1 juli 2019
gestort is. Na deze datum wordt jouw plaats weer open gesteld.
Volgende voorjaarsreeks start op zat. 7 maart 2020 en eindigt op zat. 23 mei. Geen les
tijdens de paasvakantie op 11 en 18 april.
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ichtegem.gezinsbond.be

Echo nr.2, april - mei - juni 2019

Gezinsbond Ichtegem nodigt uit

41ste Tweedehandsbeurs
Zaterdag 21 september 2019 van 13u.30 tot 16u.30
in de Sporthal, Keibergstraat, Ichtegem

 kinder-, tiener- en dameskledij,

Vrije Toegang

 speelgoed,

Gratis kinderoppas

 kinderboeken,

Infostand Gezinsbond

 baby- en kinderartikelen,

Cafetaria

 kinderfietsen,
 kinderwagens

Info: Cindy Matten, Melkerijstraat 21 Ichtegem, tel. 051/58 09 50
Rekening Gezinsbond Ichtegem BE51 0680 7144 4062
ichtegem.gezinsbond.be

ZWEMPLEZIER VOOR HET HELE GEZIN

in
Recreatie zwembad De Alk
Beernemstraat 23 8750 Wingene
(051/65.04.40)

GEZINSBOND ICHTEGEM organiseert opnieuw voor Ichtegemse Gezinsbondsleden (*) op vrijdag 27 september 2019 van 17u. tot 21u, in het zwembad De Alk
(Wingene) haar 15de gratis zwemavond voor het hele gezin.
Dit zwembad biedt onder meer volgende troeven: brede familieglijbaan, stroomversnelling,
gratis Whirlpool, individuele stoombaden, afzonderlijk kinderbad, enz…. Onze keuze viel
op dit zwembad omdat het heel kind- en gezinsvriendelijk is.
Onze leden kunnen **gratis
digitaal inschrijven via www.gezinsbondichtegem.be
of telefonisch bij onze penningmeester Nico Wynthein tel 051/48 97 92
Aan de kassa van het zwembad zal een deelnemerslijst liggen en het volstaat daar je naam
op te geven, je geniet gratis toegang als je tijdig ingeschreven bent!
* Aanbod geldig voor de eerste honderd inschrijvingen.
Echo nr.2, april - mei - juni 2019

** zoveel als er eigen gezinsleden zijn
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Recreatiesportclub

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

Onze FIETSCLUB organiseert dit fietsseizoen
twee daguitstappen
De eerste daguitstap 2019 gaat door op
woensdag 29 mei.
We verzamelen aan het Dorpshuis De Ster
Engelstraat 54 te Ichtegem om 9 uur.
De daguitstap van mei gaat naar Lampernisse:
We fietsen vanaf het Dorpshuis De Ster via Diksmuide en houden er een tussenstop in
café De Polderbloem (Diksmuide) met drank naar keuze.
Tegen de middag zijn we voor een lekker middagmaal in restaurant Zannekin te Lampernisse.
Op het menu staan: soep; varkensgebraad met kroketjes en groentjes; koffie.
Na de middag zetten we onze fietstocht verder naar Keiem voor een tweede tussenstop in
’t Kakelend Kippenmuseum (Keiem), waar we kunnen genieten van pannenkoeken met koffie.
Vervolgens rijden we terug naar het Dorpshuis De Ster in Ichtegem (aankomst rond 17.30u).
Deze fietstocht wordt zoals altijd deskundig voorbereid en begeleid door onze baankapiteins.
De bezemwagen van de Wielertoeristen ‘Blijf Jong’ vergezelt ons tijdens de volledige
fietstocht. Alle deelnemers worden verzekerd tegen ongevallen via de sportverzekering van
Gezinssport Vlaanderen.
Deelnemen kan aan de democratische prijs van 13 euro (middagmenu excl. dranken).
We verwachten al onze trouwe fietsgenoten, maar natuurlijk zijn ook vrienden en nieuwe
fietsers heel welkom.

Vooraf inschrijven en betalen kan tot woensdag 15 mei 2019
Voor meer info, inschrijving en betaling kun je terecht bij de activiteitcoördinator:
Luc en Christa Debecker – Bolle
Jagersstraat 5 8480 Ichtegem
GSM: 0468 / 14 59 22

Word nu lid van de Gezinssport fietsclub en ontdek onze troeven:
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Voordelige jaarabonnementen met korting voor leden Gezinsbond en
welkomstgeschenk voor nieuwe leden.
Zowel wie elektrisch fietst als wie het houdt bij zijn gewone fiets is welkom.
Het gemiddelde tempo bedraagt 15 km/u.
Alle leden van de fietsclub 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.
ichtegem.gezinsbond.be
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Recreatiesportclub
badminton, fietsen, fitness, kinderdans,
kleuterdans, minivoetbal, volleybal,
jeugdzwemmen
www.gezinssport-ichtegem.be

‘BEST’ label voor
Gezinssport – Ichtegem
jeugdsportwerking 2018
Gezinssport Ichtegem heeft zich met haar
jeugdsportwerking in 2018 opnieuw
kandidaat gesteld voor het Gezinssport
Vlaanderen Jeugdsportproject ‘van Basic tot
Best’.
Op basis van het behalen van een aantal
kwaliteits-criteria kun je als sportclub
punten scoren die resulteren in het behalen
van
een
kwaliteitslabel
van
BASIC – EXPERT – SUPER – TOP –
tot BEST.
De kwaliteitscriteria zijn onder andere:
gekwalificeerde lesgevers actief in de club;
jeugdsport gerelateerde bijscholingen en
opleidingen gevolgd door de aangesloten
clublesgevers;
bevordering
van
de
sportparticipatie van jeugdleden; toeleiding van specifieke doelgroepen; ethisch verantwoord
sporten
in
de
jeugdsport;
bestuurskader
en
strategische
planning.

KLEUTERDANS

en

KINDERDANS

Niet minder dan 34 kinderen nemen deel aan de Gezinssport voorjaarsreeksen Kleuterdans
en Kinderdans 2019. Onder leiding van juf Faye dansen zij elke woensdagnamiddag, behalve
tijdens de Paasvakantie, 10 weken lang in de turnzaal van de VBS De Schatkist.
 Tijdens de laatste les, op zaterdag 1 juni 2019, gaan zij samen in de turnzaal
een live optreden voor de ouders en familie presenteren.
 Alle aanwezigen trakteren wij na het optreden met een lekker ijsje van de ijskar.
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Recreatiesportclub

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

Onze FIETSCLUB organiseert dit fietsseizoen
twee daguitstappen
De tweede daguitstap 2019 gaat door op
woensdag 31 juli
We verzamelen aan het Dorpshuis De Ster
Engelstraat 54 te Ichtegem om 9 uur.
De daguitstap van juli gaat naar Wingene:
We fietsen vanaf het Dorpshuis De Ster via Ruddervoorde en houden er een tussenstop in
café De Molenhoeve (Ruddervoorde) met drank naar keuze.
Tegen de middag zijn we voor een lekker middagmaal in restaurant Wildenburg te Wingene.
Op het menu staan: tomatensoep met balletjes; stoofvlees met frietjes en groentjes; ijsje.
Na de middag zetten we onze fietstocht verder naar Veldegem voor een tweede tussenstop in
tea-room Devaux (Veldegem) met drank naar keuze.
Vervolgens rijden we terug naar het Dorpshuis De Ster in Ichtegem (aankomst rond 17.30u).
Deze fietstocht wordt zoals altijd deskundig voorbereid en begeleid door onze baankapiteins.
De bezemwagen van de Wielertoeristen ‘Blijf Jong’ vergezelt ons tijdens de volledige
fietstocht. Alle deelnemers worden verzekerd tegen ongevallen via de sportverzekering van
Gezinssport Vlaanderen.
Deelnemen kan aan de democratische prijs van 13 euro (middagmenu excl. dranken).
We verwachten al onze trouwe fietsgenoten, maar natuurlijk zijn ook vrienden en nieuwe
fietsers heel welkom.

Vooraf inschrijven en betalen kan tot woensdag 16 juli 2019
Voor meer info, inschrijving en betaling kun je terecht bij de activiteitcoördinator:
Luc en Christa Debecker – Bolle
Jagersstraat 5 8480 Ichtegem
GSM: 0468 / 14 59 22

Word lid van de Gezinssport fietsclub en ontdek onze troeven:
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Voordelige jaarabonnementen met korting voor leden Gezinsbond en
welkomstgeschenk voor nieuwe leden.
Zowel wie elektrisch fietst als wie het houdt bij zijn gewone fiets is welkom.
Het gemiddelde tempo bedraagt 15 km/u.
Alle leden van de fietsclub 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.
ichtegem.gezinsbond.be
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De Bond in beeld

O m a l l e fo to ' s te z i e n , s u r f j e n a a r
https://ichtegem.gezinsbond.be/fotos

KINDERCARNAVAL
7 maart 2019
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De Bond in beeld

O m a l l e fo to ' s te z i e n , s u r f j e n a a r
https://ichtegem.gezinsbond.be/fotos

PAASEIERENRAAP
20 april 2019
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