Wo o rd va n d e vo o rz i t t e r
Goede Bondsvrienden
De vakantie zit erop, het
is weer werken en studeren geblazen! Maar goed
ook, want echt genieten
van vakantie kan maar na
geleverde inspanningen die
de behoefte aan ontspanning noodzakelijk maken.
Ik hoop dat je er echt van
genoten hebt en dat je ook
van elke werk-dag geniet.
Het lied van André Hazes jr
indachtig “Leef”!
Ook je Gezinsbond schakelt
weer een versnelling hoger.
We bieden je een variatie
aan activiteiten aan met
voor elk wat wils en hopen
je te mogen begroeten.
We nemen afscheid van
onze bestuursleden Luc en
Christa Debecker-Bolle
die naar Kortemark zijn verhuisd. Ze leidden twee seizoenen onze Bondsfietsclub
in goeie banen en nemen
afscheid op het Fietsfeest.
Een oprecht dankjewel
aan Christa en Luc voor de
geleverde inspanningen!

We danken ook Kathleen
Dingenen-Vandenberghe die een stap terug zet
als bestuurslid. We mogen
echter verder rekenen op
de medewerking van haar
echtgenoot Rob. Dankjewel,
Kathleen!
Ik ben heel blij dat we al
een opvolger hebben om
onze Fietsclub te coördineren: ons bestuurslid Yves
Maertens werd hiertoe
bereid gevonden. Met de
steun van onze bestuursleden Patrick Bogaert en
Freddy Deschryver, die nu al
meefietsen, zal Yves ongetwijfeld een waardig opvolger zijn en kunnen we met
een gerust hart volgend jaar
ons 32ste fietsseizoen aanvatten. Dankjewel, Yves!
Onze zwemclub is ondertussen weer van wal gestoken
met 118 zwemmers. Het
heeft heel wat voeten in de
aarde gehad om voldoende,
bekwame zwemleraren te
vinden, maar we zijn erin
geslaagd! Een highlight

wordt zeker
ons Kermisontbijt op
kermiszondag 6 okt.
Een hele opgave voor onze bestuursploeg, maar ongetwijfeld
een activiteit om handen
en vingers van af te likken!
Het aantal deelnemers is
beperkt en zich reppen de
boodschap! Met oprechte
dank aan Hilde Vandekerkhof die het ontbijt
coördineert!
Grasduin maar eventjes in
ons najaarsprogramma! Je
krijgt waar voor je geld en
vindt ongetwijfeld wel iets
wat je interesseert!
Willy Hosten, voorzitter.
september 2019
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BONDS WEL EN WEE
Wij begroeten graag onze nieuwe bondsgezinnen en
hopen hen spoedig op onze activiteiten te mogen begroeten.
Gezin Dennis, Stephanie en Chloe Debaere-Rottier, Ermietshoek
Gezin Nick, Cynthia en Nanou Priem-Denduyver

v

Wij wensen volgende bondsgezinnen van harte proficiat
bij de geboorte van hun zoon of dochter!
Lars Alluyn, Rondomstraat
Loena Jongbloet ,Zuidstraat
René Recour, Waterhoekstraat
Lieze Debrabandere, Veldstraat
Lio Bruneel, Melkerijstraat
Luna Decherf, Ringlaan
Leon Depoorter, Moerdijkstraat
Hanne Devriendt, Oostendesteenweg
Renee Van Praet, Vossebeek
Rosie Verplancke, Oostendesteenweg
Naomi Van Poppel, Kortemarkstraat
Warre Decoene kleinzoon en tweede kleinkind
van ons bestuursgezin Patrick en Micheline Verplancke-Hosten,
Macharius Grysonlaan.
Liam Bowé, Engelstraat
Alice Diopere, Keibergstraat
Enid Serruys, Waterhoekstraat
Warre Peene, Zuster Benitiastraat

v

We deelden in de rouw van onze bondsgezinnen:
Danny en Els Viaene-Verduyn, ons bestuursgezin Johan en Greetje Viaene-Van Maele, Stefaan en Els Viaene-Lievens, kinderen en kleinkinderen bij het afscheid van hun vader en opa
Maurice Viaene, echtgenoot van Maria Godyn op 23 juli 2019.
Maurice was vader van een kroostrijk gezin en werd 89 jaar.
Koen en Josianne Lanszweer-Devreker, Klaas en Charlotte, Lisa en Cédric Alluyn-Lanszweert
en Lars bij het afscheid van hun pa en opa Firmin Lanszweert
op 21 aug 2019. Hij werd 87 jaar.
Nelly Bertram en kinderen bij het overlijden van Frans Desseyn op 20 april.
Frans was een trouw lid van onze Fietsclub. Frans werd 81 jaar.
Sylvie Sinnaeve en kinderen bij het afscheid van haar levenspartner Herman Van de Ponseele
op 12 juni. Sylvie is een trouw lid van onze Fietsclub., Herman werd 86 jaar.
Herman Pollet en kinderen bij het heengaan van ons erebestuurslid Anna Verstraete op 23
juni. Anna was meer dan 20 jaar bestuurslid van onze Gezinsbond. Ze werd 86 jaar.
Karl Sioen-Wallyn en onze coördinator Fitnessclub Caroline bij het veel te vroege afscheid van
haar zus Jo Wallyn op 4 augustus. Jo werd slechts 64 jaar.
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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,
 speelgoed,

Vrije Toegang
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.
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Prijsdeling 15de Gezinsfietsfotozoektocht Bondgenoten
Op zondag 22 sept. 2019 om 10u. in Dorpshuis De Ster
Onze 14de Gezinsfietsfotozoektocht is opnieuw een succes gebleken en dat wordt
bekroond met de Prijsdeling! Iedere aanwezige deelnemer mag een waardevolle prijs
kiezen!
Bestuurslid Yves Maertens, die de zoektocht opstelde, zorgt voor een woordje uitleg
en projecteert de juiste antwoorden van de zoektocht.
Wie het wenst, kan ondertussen van een drankje genieten en we nemen een foto met
alle aanwezige winnaars!
Het Bondgenotenbestuur dankt alvast alle deelnemers en hoopt dat ze volgend jaar
opnieuw van de partij zijn!
Tot op zondag 22 september!

Onze KinderfIlmclub
stelt voor

Coördinator:
Sara Declercq
Moerdijkstraat 91
0473/54.11.53 saradeclercq@yahoo.com

NI E T VE R GE T E N :
Kinderen van Leden Gezinsbond vanaf het eerste leerjaar genieten GRATIS
TOEGANG voor de eerste film van de Kinderfilmclub op woensdag 2 oktober
2019 om 14u in de Ster op VERTOON VAN HUN BONDSLIDKAART !!!

Geschenkbon voor onze 7- en 12-jarigen!

Tot vorig jaar stuurden we een wenskaartje naar de kinderen uit onze bondsgezinnen die ofwel
hun Eerste Communie ofwel hun Vormsel ofwel hun Lentefeest vierden…
Tot onze spijt konden we wegens de strenge privacywetgeving de adressen niet meer verkrijgen
van onze feestelingen …
We lossen dit nu zo op: alle kinderen uit onze bondsgezinnen die ofwel 7 jaar zijn (geboortejaar
2012) ofwel 12 jaar (geboortejaar 2007) mogen een mooie, eigentijdse balpen met siliconentop
te gebruiken op tablets en smartphones, komen afhalen tegen onderstaande, goed ingevulde geschenkbon op ons zituur in Dorpshuis De Ster, Engelstraat 54 op zat 19 okt van 12.30u tot 12u
of tijdens ons St.-Maartensfeest op zondag 3 nov van 14u tot 17u in de Sporthal !
GESCHENKBON GOED voor een ALPHA RAINBOW SOFT TOUCH STYLUS PEN !
Naam ………………………………………................. Voornaam ……………………………
Adres ……………………………………………………………………………………….......
Geboortedatum ………………….................. Lidnummer Gezinsbond …………….................
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Het bestuursteam van Gezinsbond Ichtegem
nodigt je heel graag uit tot een

Gezond Kermisontbijt !
Op kermiszondag 6 oktober van 8u tot 10u
In Dorpshuis De Ster, Engelstraat 54
-

Een uitgebreid en heel lekker ontbijt !
Speel en knutselhoekje voor de kinderen!
Kleurwedstrijd in samenwerking met Cartoon Network voor kinderen
tot 12 jaar.
We verloten 2 wedstrijdpakketten onder de mooist gekleurde placemats.
Inschrijven via ichtegem.gezinsbond.be Aantal plaatsen beperkt.
Bij inschrijving vind je op onze website wat onze ontbijttafel schaft…
Oprechte dank aan de lokale bakkers en sponsors die hun medewerking verlenen.

Deelname: Leden 3 euro pp – 10 euro per gezin
		
Niet-leden: 5 euro pp – 15 euro per gezin
Inschrijvingen mogelijk tot en met woensdag 25 sept 2019,
tenzij eerder volzet!
Info: Hilde Vandekerkhof 051/588140
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7de Vormingsavond voor ouders
met jonge kinderen en opvoeders:
“Sociaal (v)aardig"
Op maandag 14 oktober 2019 om 19.30u. in Dorpshuis De Ster
in samenwerking met het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang en de Landelijke Kinderopvang
Kinderen hebben sociale vaardigheden nodig om vrienden te maken, met anderen te spelen…
We bespreken de sociale ontwikkeling van kinderen tussen 5 en 12 jaar.
Hoe ga je om met ruzies thuis? Hoe help je kinderen in hun conflicten met leeftijdsgenoten?
Hoe stimuleer je kinderen om respectvol met anderen om te gaan ?
We deden een beroep op Mieke Duthoo, een deskundige ter zake.
We voorzien een Vormingsattest voor wie dit wenst.
Toegang: 1 euro bij vooraf inschrijven via ichtegem.gezinsbond.be aan de deur betaal je 2 euro!
Info: Willy Hosten, Sportlaan 24 Ichtegem gsm 0477/772076

Dinsdag 15 oktober 2019 19u.30

‘tSchablier, Engelstraat 46
Ichtegem

Borstkanker, wat nu?
Uitleg door drie artsen van
de borstkliniek van
AZ Damiaan

Borstkanker is heel ingrijpend in het leven van een vrouw. Het ondergaan van
de ingreep of behandeling zorgt voor
heel wat vragen en onzekerheden. Wat
brengt de toekomst? Is er nog toekomst?
Iedereen kent misschien iemand in zijn of
haar omgeving die de strijd met borstkanker
aangaat of aanging. Omdat tijdig screenen
en emotioneel ondersteunen zo belangrijk
is, staat de maand oktober traditioneel in
het teken van borstkanker en sensibilisering. Daarom is het zo belangrijk dat
we allemaal samen onze schouders zetten onder preventie en bestrijding van de
meest voorkomende kanker bij vrouwen.
De behandeling van borstkanker is voor elke
patiënt verschillend en omvat verschillende
medische en paramedische disciplines.

Op deze info-avond komen drie artsen van de borstkliniek van AZ Damiaan Oostende
ons uitleg geven over de diagnose en de behandeling van borstkanker.
Dr. Sofie Depuydt zal uitleg geven over de operatie .
Dr. Isabelle Spoormans zal uitleg geven over de medicamenteuze behandeling nadien.
Dr. Lore Budiharto zal uitleg geven over de borstreconstructie na borstkanker.
Achteraf wordt een receptie met Cava en belegde broodjes aangeboden door CM-kern Ichtegem.
Organisatie:

CM. Hoe gaat het met u?

6

CM-Kern Ichtegem en
Koekelare in
samenwerking met
Samana, KVLV,
Gezinsbond en Femma.

Hierom graag inschrijven voor 8 oktober ‘19 via mail naar
inschrijvingen.oostende@cm.be of via de website van de Gezinsbond
ichtegem.gezinsbond.be
Je inschrijving is pas definitief na betaling van € 5 op rekeningnummer
BE39 0682 4140 3119.

www.gezinsbondichtegem.be
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29ste GEZINSDROPPING
vrijdag 18 oktober 2019 om 19 uur op de Markt!
Onze jaarlijkse gezinsdropping is een klassieker geworden. Wie er nog nooit bij was,
moet het zeker eens proberen: een fikse avondwandeling met vrienden omgeven door
een vleugje geheimzinnigheid en achteraf het relaas in geuren en kleuren! Wie er wel al
bij was, neemt zeker opnieuw deel! Elk jaar vetrekken we met een volle bus nachtelijke
avonturiers…
De formule is ondertussen gekend: we starten per autocar om 19 uur op de Markt.
De autocar zet ons af per 4 of 5 groepen naar keuze op punt X. Elke groep krijgt
een blinde kaart waarop punt Y aangeduid staat. En iedereen gaat op stap, langs
donkere, avondlijke, rustige wegen naar punt Y (of is het punt Z …??!!). Daar kan
iets gedronken en/of gegeten worden.Dit jaar kan je kiezen uit twee formules:
Gewone formule: je zoekt met een blinde kaart punt Y
Nieuwe formule: je krijgt een blinde kaart maar ook enkele leuke opdrachten die je naar
punt Y brengen!
Laat weten bij inschrijving welke formule je kiest ?
Om vlotter bediend te worden bij aankomst, vragen we hen die iets wensen te eten bij aankomst,
vooraf hun keuze te bepalen en te betalen bij inschrijving.
Wil hiervoor inschrijven via ichtegem.gezinsbond.be of bij Nico Wynthein 051/48 97 92
Deze keer is de keuze iets beperkter:
Alleen soep		

€ 4,00

Alleen een broodjesmaaltijd met 6 soorten beleg naar keuze € 10,00
De broodjesmaaltijd met soep		

€ 12,00

Let wel: niemand is verplicht, je kan ook gewoon iets drinken.

Ieder groepje krijgt ook een telefoonnummer mee voor het geval je compleet misloopt.
Dan komt de autocar je ophalen, maar tot nog toe was dit zelden het geval! Omstreeks 1
uur zijn we allen weer veilig en wel terug op de Ichtegemse markt.
Zorg voor stevig schoeisel, warme, eventueel regenkledij, reflecterende stroken als
’t kan en een zaklamp.
Iedereen kan mee, het is absoluut geen wedstrijd, maar een fijne activiteit voor het hele
gezin!
Inschrijven kan bij voorkeur via ichtegem.gezinsbond.be of bij onze penningmeester Nico
Wynthein tel. 051/48 97 92
De deelnameprijs blijft goedkoop: € 8 voor leden, € 10 voor niet-leden.
Wacht niet te lang om in te schrijven, want eens de autocar vol … kan
er niemand meer bij en 56 is wel een maximum!
Echo nr.3, juli - augustus - september 2019
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K O RT I N G S K A A RT E N
Coödinator: Patrick Bogaert, Dr Bruwierlaan 10 tel. 051/58 07 21
Opnieuw organiseren we een zituur waarop onze Bondsleden hun kortingskaarten op
het openbaar vervoer kunnen vernieuwen of voor het eerst aanvragen. Wil zoveel
mogelijk gebruik maken van dit zituur. Bedankt voor je medewerking !
Er is maar één zitdag. Op die dag kan je spoorkaarten aanvragen, de aangevraagde kaarten worden dan thuisbezorgd, je moet ze dus niet zelf
afhalen. Nog een gratis service voor onze leden!
Wie voor het eerst kortingskaarten aanvraagt, dient vooraf op het gemeentehuis (in Ichtegem) een gezinssamenstelling te vragen en dit formulier mee te brengen naar de
zitdag. Dit is kosteloos, maar wij mogen dit niet zelf doen
omwille van de wet op de privacy. Wie vroeger al kortingskaarten bij ons aanvroeg,
MOET DIT NIET MEER DOEN. Hij of zij wordt persoonlijk verwittigd dat zijn of haar
kaarten dienen vernieuwd.

Wie heeft recht op deze verminderingskaarten ?

* Alle gezinnen die minstens 3 kinderen in leven hebben of gehad hebben.
° In dit geval hebben de ouders levenslang recht op deze verminderingskaarten.
° De kinderen hebben hierop recht tot en met hun 25ste jaar indien ze nog
ten laste zijn (= kinderbijslag genieten).
° Voor de kinderen geboren in 2002 en later moet dit NIET bewezen worden.
° Voor de kinderen geboren van 1995 tot en met 2001 is een kinderbijslagattest of een
studie-attest vereist. Dat krijg je gratis op school.

Kaarttypes !

Sedert 2007 zijn er vier kaarttypes, formaat bankkaart:
° Kaart 6-12 jaar: geldig tot 31 december van het jaar waarin het kind 12 jaar wordt.
° Kaart 12-18 jaar: geldig tot 31 december van het jaar waarin de jongere 18 wordt.
° Kaart ouders levenslang recht: telkens in een vaste periode van 5 jaar geldig
° Kaart tijdelijk recht: één jaar geldig tot 31 december.

De kaarten voor de kinderen moeten dus NIET MEER JAARLIJKS hernieuwd worden
° Kostprijs per gezin, het aantal kaarten speelt geen rol, bedraagt 6 euro administratiekosten. Graag Pasmunt.
° Deze service is uiteraard alleen voor Bondsleden!
Bondsleden die dit wensen, kunnen ook hun nieuwe lidkaart-spaarkaart 2019 met bonnenboek rechtstreeks vernieuwen bij onze ledensecretaris Hilde!
Dit bespaart ons wat werk en jij kan onmiddellijk over je lidkaart en bonnenboek beschikken!
De jaarbijdrage per gezin bedraagt 41 euro!
Onze zitdag gaat door in het Dorpshuis De Ster, Engelstraat 54, van 10.30u. tot 12u.

op zaterdag 19 oktober ‘19 om 10.30u.
Wie de goedkoopste prijs voor zijn reis wil berekenen, raadpleegt best eerst www.nmbs.be website
- “Hoeveel kost je reis?”
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Telkens om 19u.30 in De Ster
Kostprijs:
leden Gezinsbond: 1,50 euro
niet-leden:
3,00 euro

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

Graag inschrijven door te mailen naar hilde@desp.be zodat we een idee
hebben voor hoeveel personen we ingrediënten nodig hebben.

Dinsdag 22 oktober

Eén groente, veel mogelijkheden

We herkennen het allemaal: je koopt een pompoen die je niet volledig nodig hebt
voor het recept, een bloemkool is toch veel te groot voor jou alleen, de courgetteoogst is dit jaar goed gelukt of je gewoon ook wel eens iets anders klaarmaken met
die vertrouwde kool. Hoe kunnen we seizoensgroenten verwerken tot verschillende
heerlijke gerechtjes? In deze kookles zetten we twee groenten van het seizoen
centraal en verwerken we deze in verschillende gerechtjes. Zo maak je bijvoorbeeld
met pompoen een heerlijke soep, een wafeltje of een smakelijke chili.

Dinsdag 26 november

Ovenschotels

Een hartverwarmende ovenschotel kan soelaas brengen. Ideaal voor tijdens de
koudere herfst- en wintermaanden. Het grote voordeel aan een ovenschotel is dat
je alles perfect op voorhand kan maken en wanneer de honger komt, je de ovenschotel enkel nog in de oven hoeft te schuiven. Ondertussen kan jij aperitieven
of iets anders nuttigs doen. Ook ideaal als je bezoek hebt! Zorg voor een mooie
ovenschotel die je zo op tafel kan zetten. Gezelligheid troef!

Zin in een avondje ... whisky tasting?
Dit kan! Op vrijdag 6 december 2019 om 19.30u
in de foyer van Dorpshuis De Ster !
Onder leiding van Michiel Mestdagh proeven we 6 whisky’s die ons uitgebreid laten
kennis maken met single malt in al zijn facetten: whisky gerijpt op een bourbonvat,
op een sherryvat of geturfde whisky …
Michiel is een deskundige ter zake en laat ons niet alleen proeven maar geeft ook
de nodige uitleg op een aangename manier.
Deelnemen kost 35 euro voor Bondsleden, 40 euro voor niet-leden.
Het aantal deelnemers is beperkt!
Inschrijven kan via ichtegem.gezinsbond.be tot en met 1 december.
Info: Willy Hosten 0477/772076
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www.gezinsbondichtegem.be

9

Recreatiesportclub

badminton, fietsen, fitness, minivoetbal,
volleybal, zwemmen-jeugd

OPENDEUR DAGEN

Gezinssport-Ichtegem neemt dit jaar opnieuw deel aan de Maand van de Sportclub,
een initiatief van Sport Vlaanderen i.s.m. de gemeentelijke sportdienst,
en opent haar deuren op 17; 18; 19 en 20 september 2019.
Sportliefhebbers (niet leden) kunnen gratis deelnemen aan de trainingen en initiatielessen
van onze sportactiviteiten Badminton, Minivoetbal en Volleybal.
Wij nodigen alle sportliefhebbers uit op:
initiatie badminton
17 september • 19.30-21.30 uur

initiatie minivoetbal
19 september •

initiatie volleybal
18 september •

18 september • 20-22.30 uur

18-20.30 uur •

20.30-22 uur •

20 september • 20-22 uur
sporthal Ichtegem • vanaf 16 jaar

sporthal Ichtegem •
vanaf 16 jaar •

sporthal Ichtegem •
vanaf 16 jaar •

Ervaren recreatieve clubspelers geven initiatie.
 Wij voorzien GRATIS voor alle deelnemers een drankje + hapje.
 Nieuwe deelnemers krijgen een handige Gezinssportattentie.
 Dit jaar verloot Gezinssport in totaal vijf sponsen handdoeken
onder de nieuwe deelnemers die lid worden van één
van de vermelde Gezinssport sportactiviteiten.
Zij dienen hiervoor een deelnameformulier in te vullen en af te geven
aan de clubverantwoordelijke.

Voor meer info kan je terecht bij de voorzitter:
Macharius Grysonstraat 14 8480 Ichtegem.
GSM: 0473 / 69 49 44 of veho@telenet.be

PATRICK VERPLANCKE
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Recreatiesportclub
badminton, fitness, minivoetbal, volleybal,
zwemmen-jeugd

FIETSEN
DE GEZINSSPORT FIETSCLUB NODIGT UIT:
Traditiegetrouw besluiten we een geslaagd fietsseizoen – het éénendertigste – met een
spetterend Fietsfeest!
De fietsers en hun partner en geïnteresseerde Bondsleden worden verwacht op
vrijdag 18 oktober 2019 om 12u in Salons De Vrede Moerdijkstraat 94 te Ichtegem.

Op het menu staan:






Franse schuimwijn of fruitsap – versnaperingen en
vier hapjes
Grootmoeder’s groentensoep
Kalkoenfilet met Archiducsaus – dagverse groenten
– aardappelkroketten
Koffie met gebak
Eén consumptie inbegrepen

Deelnemen kost 45 euro per persoon voor de leden van de fietsclub,
niet leden van de fietsclub betalen 50 euro.
Wil zo spoedig mogelijk en zeker voor vrijdag 11 oktober 2019 inschrijven bij de
activiteitcoördinator: Luc Debecker Groenteweg 3 8610 Kortemark (0468/ 14 59 22)
 Wil onderstaand inschrijfstrookje invullen en samen met het geld afgeven a.u.b.
INSCHRIJFSTROOKJE FIETSFEEST (graag terug voor 11 oktober 2019)
Naam:………………………………………………… Telefoon:…………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………………
schrijft in voor het fietsfeest van 18 oktober 2019 met (aantal) …………….. personen
en betaalt hierbij ……………. euro.
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Recreatiesportclub

badminton, fietsen, minivoetbal, volleybal,
zwemmen-jeugd

FITNESS
Na het succes van de vorige reeksen start de Gezinssport fitnessclub
BOFIT op donderdag 26 september, van 20.15u tot 21.15u, haar
23ste recreatief fitnessseizoen voor dames vanaf 16 jaar. Een seizoen
loopt over drie reeksen met in totaal 27 lessen. Mogelijkheid om in te
schrijven per reeks of met een voordelig seizoenabonnement.
Onder begeleiding van een gediplomeerde lesgeefster worden voor de
deelnemers (max. 30) volgende bewegingsvormen afwisselend
georganiseerd: aerobic, gymoefeningen (BBB), fitt-dance, hip hop,
turn- en relaxatieoefeningen.





Gezinssport - Ichtegem is een erkende sportclub aangesloten bij Gezinssport
Vlaanderen. Alle leden van Gezinssport - Ichtegem worden aangesloten bij en
verzekerd via Gezinssport Vlaanderen.
Een GRATIS drankje tijdens de lessen zorgt voor de nodige verfrissing.
Leden van de fitnessclub kunnen door tussenkomst van hun mutualiteit een belangrijk
deel van hun lidgeld terugbetaald krijgen (info bij de activiteitcoördinator).

Periode

Van 26/09/19 tot en met
05/12/19 = 10 lessen
Van 16/01/20 tot en met
26/03/20 = 10 lessen
Van 23/04/20 tot en met
11/06/20 = 7 lessen

KALENDER 2019 - 2020

Niet op

31/10
27/02
21/05

Plaats

Polyvalente zaal sporthal
Keibergstraat Ichtegem
Polyvalente zaal sporthal
Keibergstraat Ichtegem
Polyvalente zaal sporthal
Keibergstraat Ichtegem

Extra’s

Sint – Maartensgeschenken
Paasattenties
Zomergeschenkjes

SPORTEN BIJ BOFIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN!

Haal maximaal financieel voordeel uit je lidmaatschap en kies voor de voordelige
jaarabonnementen: met deze formule betaal je voor een volledig fitnessseizoen
(27 lessen) eenmalig je bijdrage met inbegrip van lidgeld, huur turnzaal,
verzekering, Gezinssport Vlaanderen lidmaatschap, drankje tijdens de wedstrijden,
Sint-Maarten- en Paasattenties, zomergeschenkjes, enz…
 slechts 65,00 euro voor Gezinsbondleden en 75,00 euro voor niet leden.
 Betaling kan, in overleg met de activiteitcoördinator, per overschrijving op
rekeningnummer: BE65 8538 5960 1096 van Gezinssport met vermelding:
BOFIT + naam
Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan bij de BOFIT - activiteitcoördinator:
Caroline WALLYN Koekelarestraat 48 8480 Ichtegem.  051/ 58 13 26

www.gezinssport-ichtegem.be
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Recreatiesportclub

badminton, fietsen, fitness, minivoetbal,
volleybal, zwemmen-jeugd

KALENDER 2019 - NJ
ORGANISATIES
 Zwemplezier voor het hele gezin:
Op vrijdag 27 september, van 17u tot 21u, organiseert Gezinssport i.s.m. Gezinsbond een
GRATIS zwemavond voor leden in het zwembad de Alk te Wingene.


Fietsfeest:
Het jaarlijkse feest van onze fietsclub gaat door op vrijdag 18 oktober om 12u
in feestzaal De Vrede Moerdijkstraat te Ichtegem.



Maand van de Sportclub
Gezinssport neemt ook dit jaar deel aan de organisatie ‘Maand van de Sportclub’ en opent haar
deuren op 17; 18; 19 en 20 september in de sporthal te Ichtegem.

REEKSEN
 Zwemlessen - jeugd:
10- delige lessenreeks, startend met watergewenning vanaf 3 jaar en lopend over
kleuterzwemmen, zwemmen voor beginners en gevorderden tot de reeks vervolmaking. Alles gaat
door in het zwembad van Gistel, van 10.30u tot 11.15u ofwel van 11.15u tot 12u.
Start op zaterdag 7 september. Einde op 16/11. Geen les op 2/11.
Deelnameprijs = 40 euro voor Gezinsbondleden, niet leden betalen 55 euro.


Fitness BoFiT:
Fitness 10-delige reeks voor dames vanaf 16 jaar. Start op maandag 26 september tot en met
maandag 5 december (geen les op 31/10). De reeks gaat door van 20.15u tot 21.15u in de
polyvalente zaal van de sporthal Keibergstraat te Ichtegem.

JAARACTIVITEITEN
 Minivoetbal de Bondgenoten:
Elke donderdagavond, het hele jaar door, van 18u tot 19.40u (jeugd) en van 19.40u tot 20.30u
(heren) in de sporthal - Keibergstraat te Ichtegem.
Jaarabonnement = 25 euro voor Gezinsbondleden, niet leden betalen 35 euro.


Volleybal BOVO:
Elke woensdagavond, het hele jaar door, van 20u tot 22.30u voor dames en heren gemengd
(vanaf 16 jaar), in de sporthal - Keibergstraat te Ichtegem.
Jaarabonnement = 35 euro voor Gezinsbondleden, niet leden betalen 40 euro.



Badminton:
Elke dinsdagavond van 19.30u tot 21.30u en elke vrijdagavond van 20u tot 22u voor dames en
heren gemengd (vanaf 16 jaar), in de sporthal - Keibergstraat te Ichtegem.
Jaarabonnement = 50 euro voor Gezinsbondleden, niet leden betalen 55 euro.



Fietsen:
Elke woensdagnamiddag tot einde september ontspannende fietstochten onder leiding van onze
ervaren baankapiteins. Start om 13.45u aan coc De Ster – Engelstraat te Ichtegem.
Voor meer info kun je terecht bij de Gezinssport - voorzitter:
Patrick Verplancke M. Grysonstraat 14 8480 Ichtegem
GSM: 0473/ 69 49 44 of é-mail: veho@telenet.be
www.gezinssport-ichtegem.be
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SintMaartensviering
2019

					

Alle kinderen, ouders en
grootouders zijn welkom op onze
jaarlijkse, grootse St.-Maartensviering !

• 41ste St.-Maartensfeest op zondag 3 nov. om 14u. aan de Ster.
• 39ste Bietenstoet en Volksfeest op vrijdag 8 nov. om 18.30u. op het Bruwierplein
• St.-Maarten en Zwarte Piet thuis op bezoek  op zondag 3 nov. vanaf 18u., op St.-Maartensavond  
zondag 10 nov. vanaf 16u. * Bij voldoende vraag wil de Sint ook op zijn verjaardag maandag 11 nov.
vanaf 16u. langskomen!

41ste St.-Maartensfeest
op zondag 3 nov. ‘19 om 14u. aan De Ster.
Om 14u. komt St.-Maarten met zijn Zwarte Pieten aangereden per koets, begeleid door de fanfare De Ware Vrienden.
Wie mee opstapt in de St.-Maartensstoet, krijgt een ballon en een tombolabiljet en maakt kans op een leuke prijs!
Trekking gedurende de pauze. In stoet gaan we naar de Sporthal voor een spetterende Circusshow met De Sven en
gratis suikerspin voor elk kind. Daarna volgt nog een jongleerworkshop waarbij elk kind kan leren jongleren! 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 meespeelshow krijgt elk kind een zak snoep uit handen van Zwarte 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 17u. Gezinsbond Ichtegem biedt dit kinderfeest GRATIS aan !

39ste Bietenstoet
op vrijdag 8 nov. ‘19 om 18u.30. op het Bruwierplein
in samenwerking met UNIZO, het St.-Maartenscomité en het Gemeentebestuur

De vrijdagavond voor St.-Maarten trekt onze traditionele Bietenstoet door het dorpscentrum. Kinderen dragen naar aloude
traditie een uitgeholde St.-Maartensbiet mee met brandend kaarsje erin. Afstand maximum 2 kilometer. St.-Maarten rijdt
mee op zijn schimmel en Zwarte Pieten delen picknicken uit! Fanfare St.-Cecilia, steltenlopers, de Zwarte Pietenbende en
vuurkunstenaars met een heus vuurdanseresje, animeren de stoet. De Politie zorgt voor onze veiligheid! Gratis deelname!
Op het einde van de tocht kan iedereen zich warmen aan het St.-Maartensvuur. Daar gaat ook nog een vuurspektakel
door. Zorg voor warme kledij, stevig schoeisel en eventueel reflecterende stroken. Bij al te slecht weer gaat de stoet niet
door maar wel de wedstrijd ‘mooiste biet’.
Na de stoet kan je terecht in één van de vele stalletjes van het Smuldorp. We hopen je ook aan de smulstand van onze
Gezinsbond te mogen verwelkomen! Bij ons kan je lekkere frietjes en een Keyte van de plaatselijke brouwerij Strubbe
proeven! Onze Bietenstoet wordt opnieuw gevolgd door een waar Volksfeest met een live groep die voor de muzikale
ambiance zorgt!
Dank aan de Werkgroep St.-Maarten, de Politie, Elektro Fernand Mattheus, Wilfried Claeys en het Gemeentebestuur voor de medewerking !

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!
Traject van de Bietenstoet: Bruwierplein - Engelstraat - Melkerijstraat - Vossebeekstraat - Halte aan het Vossebeekplein - Jules Vanhevelstraat - Ringlaan - St.-Bertinuslaan - De Pinne - Koekelarestraat - Engelstraat - Bruwierplein
14
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Wedstrijd mooiste biet en etalagewedstrijd UNIZO
Ieder kind dat tijdens de Bietenstoet een uitgeholde St-Maartensbiet meedraagt, krijgt een lekkere Sintkoek en neemt
automatisch deel aan onze tombola en wedstrijd ‘mooiste biet’ met 20 leuke prijzen: 10 voor de mooiste bieten, 10
worden gewoon verloot onder de deelnemers met biet! Voor deze wedstrijd komen alleen de oorspronkelijke St.-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
- meegedragen worden in de Bietenstoet
Sorry, maar andere bieten komen NIET in aanmerking voor een prijs.
Ook de prijzen van de bieten- en etalagewedstrijd van UNIZO worden op het einde van de Bietenstoet op het Bruwierplein uitgereikt!

Workshop Biet snijden op woensdag 6 november 2019
We voorzien opnieuw een GRATIS workshop op woensdag 6 november om 14u. en om 15u. op de speelplaats van de
Gemeenteschool "De Bever" onder leiding van bondsbestuursleden. Wij zorgen voor een gedeeltelijk uitgeholde biet. Je
kind moet alleen materiaal mee brengen 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!
Wie niet naar de workshop komt, kan een biet halen bij volgende kindvriendelijke landbouwers:
Luc Bonny, Oostendestwg 108 (na 18u.)
Geert Carbonez, Rozendaalweg 25
Janis Vierstraete, Arthur Coussensstr 22

St.-Maarten thuis op bezoek!
Bondsgezinnen - ook grootouders - die het wensen, kunnen St.-Maarten en Zwarte 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
Goede man komt de kinderen aanmoedigen, niet bang maken!
De Sint gaat op stap op op zondag 3 nov. vanaf 18u., op zaterdag 9 november en op St.-Maartensavond zondag
10 november, telkens vanaf 16u. **Bij voldoende vraag wil de Sint ook op zijn verjaardag maandag 11 november
vanaf 16u. langskomen !!! **
Het uur waarop hij komt, wordt vooraf per mail meegedeeld. Wil dit bezoek aanvragen via onze website www.gezinsbondichtegem.be. Deelnemen kost slechts € 5 per gezin. Lid zijn van de Bond is wel een voorwaarde, maar iedereen kan
natuurlijk lid worden! Info: Willy Hosten, Sportlaan 24, Ichtegem tel. 0477/772076.

Geschenkbonnen
Alle kinderen uit onze bondsgezinnen geboren vanaf 2018 tot en met 2008 krijgen op het einde van het St.-Maartensfeest
een leuk geschenk in ruil voor een geschenkbon. Voorwaarde is wel dat het kind zelf zijn geschenk komt afhalen. Alleen
in geval van ziekte mag een ander gezinslid - geen buren of vrienden - het geschenk afhalen !!!
Wie z’n geschenkbonnen na de zitdag van zaterdag 19 oktober aanvraagt, krijgt een bon voor een ‘troostgeschenk’
Vraag dus je geschenkbonnen aan via ichtegem.gezinsbond.be voor 20 oktober !!! Je geschenkbonnen liggen
dan klaar aan de drankbonnenstand in de sporthal op ons St.-Maartensfeest.
Het bezoek van Sint en Piet thuis vraag je bij voorkeur ook aan voor 20 oktober via onze website.
Wie over geen internet beschikt, kan terecht bij voorzitter Willy Hosten, Sportlaan 24 tel 0477/77 20 76.
Wie in Ichtegem school loopt, krijgt het bezoek van de Zwarte pieten van de Sint op school! Ze komen elk kind persoonlijk
uitnodigen om deel te nemen aan onze St.-Maartensviering en bezorgen elk kind ook de programmabrochure ‘Ichtegem
viert Sint-Maarten!’ Deze brochure is ook verkrijgbaar bij de voorzitter.
En traditioneel komt troubadour Wilfried Declerck de vrijdag voor de herfstvakantie met zijn accordeon de St.-Maartens-liederen inoefenen!
Oprechte dank aan Wilfried Declerck en SMIK Koekelare voor de medewerking!

St-Maartenscd !!!
We verkopen ook tegen slechts 5 euro een leuke St.-Maartenscd ‘Ichtegem zingt St.-Maarten’. Heel interessant om de
liedjes die troubadour Wilfried op school komt aanleren de vrijdag voor de herfstvakantie, thuis nog eens in te oefenen!
Deze cd met 14 liedjes is verkrijgbaar op de Bietenstoet en op ons St.-Maartensfeest aan de bondsstand, ook bij voorzitter
Willy Hosten
willy.hosten24@gmail.com
Echo nr.3, juli - augustus - september 2019
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Zaterdag 16 nov. '19
21ste Boomplanting

dorpshuis De Ster 10u.30

Dag van de natuur

Graag nodigen we al onze gezinnen die er
sedert 1 oktober 2018 een baby bij kregen uit
tot onze 21ste Boomplanting ter gelegenheid
van de Dag van de Natuur op zaterdag 17
november aanstaande. We doen een beroep
op jullie medewerking: enerzijds willen we
onze omgeving groener en gezonder maken
voor onze kinderen en anderzijds een heel
oude traditie verder zetten door elke geboorte
te vereeuwigen met een boom. We planten
bomen aan voor alle kinderen geboren sedert
1 oktober 2018 in de deelgemeente Ichtegem.
Je hebt de keuze tussen een hazelaar
(struik), notelaar, zomereik of appelboom
om zelf aan te planten in je tuin of bij familie
of vrienden.
Momenteel weten we nog niet of er ook op
het openbaar domein kan aangeplant worden. Dat delen we mee in een persoonlijk
schrijven.
Het programma, dat volledig gratis aangeboden wordt door de Bond dankzij de
medewerking van het Gemeentebestuur,
ziet eruit als volgt:

10.30 uur onthaal met koffie, chocomelk of fruitsap aangeboden door het
Gemeentebestuur in De Ster, Engelstraat 54.
·

verwelkoming door bondsvoorzitter Willy Hosten.

·

korte toespraak door burgemeester Jan Bekaert en/of milieuschepen
Celesta Muylle

·

overhandiging van de gratis naamplaatjes en een Boomdiploom

·

vertrek naar de plantsite en/of bedelen van de gekozen boom

·

gratis herinneringsfoto per gezin met de kinderen bij ‘hun’ boom

·

gratis borreltje op de gezondheid van kinderen en ouders!

Ongetwijfeld willen jullie er ook bij zijn met je kinderen. De
deelname is volledig kosteloos!
We vragen je alleen zo spoedig mogelijk in te schrijven via
ichtegem.gezinsbond.be Doe het zeker voor 10 november
2019. Indien we op het openbaar domein kunnen planten,
zorgen we voor een aantal schoppen ter plekke, maar wie
er zelf eentje kan meebrengen, zijn we heel dankbaar.
Laarzen kunnen goed van pas komen. We hopen oprecht
dat jullie er ook bij zijn !
16
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Opnieuw zin in een avondje
gezelschapsspellen?

Info: Yves Maertens
Engelstraat 198 Ichtegem
tel. 0473/98 37 86

We verwachten je opnieuw of voor het eerst met het hele gezin
op vrijdag 29 november 2019 vanaf 19u. in Dorpshuis De Ster, Engelstraat 54
Nu het gezelschapsspel weer zijn intrede heeft gedaan in onze gezinnen…
en we de waarde van het samen spelen weer ontdekken…
Met de koude, gezellige dagen in het vooruitzicht
nodigen we opnieuw allen die hun tv eens kunnen missen uit voor

een gezellig avondje
gezelschapsspellen op onze
9de Gezelschapsspellenavond

Bart Hillewaert uit Torhout wil onze deskundige begeleider zijn en brengt zelf een aantal gekende
en minder gekende spellen mee, maar je mag natuurlijk ook je eigen gezelschapsspel meebrengen!
Voor de prijs hoef je het echt niet te laten: bondsleden spelen gratis en niet-leden betalen 1 euro
(zegge en schrijve één euro) deelnamegeld.
En wie het wenst, kan ondertussen van een drankje genieten.

KOKEN VOOR
KINDEREN
Zin in een namiddagje KOKKERELLEN tijdens de kerstvakantie ?!
Op MAANDAG 23 DECEMBER 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. Eénmaal
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
° een 2-tal bewaardoosjes
Wat staat er op het menu ?
° Kerstdrankje
° Sterrensoep
° Rendierburgertjes
° Dessertbuffet van tiramisu,
pannenkoeken en zanddeegsterretjes
Info : Nancy Versyck
Echo nr.3, juli - augustus - september 2019
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GEZINSSPORT - GEZINSBOND
Afdeling
GISTEL

Afdeling
ICHTEGEM

Afdeling
KOEKELARE

Ook in 2020 organiseren wij een voorjaarsreeks 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 voorjaarsreeks start op zaterdag 7 maart 2020 en eindigt op zaterdag 23 mei. Geen les op
11 en 18 april (Paasvakantie)
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
Ichtegem.gezinsbond.be of tijdens de laatste zwemles van onze najaarsreeks op 16
november.
Nieuwe deelnemers kunnen ten vroegste inschrijven op zat. 16 november 2019 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 20 december 2019 gestort is. Na deze
datum wordt jouw plaats weer open gesteld.
Volgende najaarsreeks start op zat. 5 sept 2020 en eindigt op zat. 7 nov 2020.
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De Bond in beeld

VEEL MEER FOTO'S ZIJN TE
VINDEN OP ONZE WEBSITE

Tijdens de traditionele verjaardagsbarbecue van Gezinsbond Ichtegem, deze keer in de Wijnendale Wandeling, werden enkele bestuursleden speciaal in de kijker gezet.
Voorzitter Willy Hosten dankte en huldigde voor zoveel inzet, vooreerst Cindy Matten die al
10 jaar de Tweedehandsbeurs onder haar vleugels neemt.
Ze ontving een gepersonaliseerd beeldje van Terra Flama. Patrick Devos die zijn volk leert
badmintonnen en penningmeester Nico Wynthein die ook de zwemlessen in goeie banen
leidt, ontvingen het bronzen bondsereteken om 15 jaar inzet. Ann Blomme die al 20 jaar de
kinderoppasdienst coördineert, Freddy Deschryver, wijkcoördinator en baankapitein van de
Bondsfietsclub en Roger Dewulf, tot voor kort coördinator van de Bondsfietsclub, kunnen
voortaan een gepersonaliseerd cartoon van O'sekoer in hun woning ophangen om hun 20 jaar
activiteit. Tenslotte ontving Yves Maertens, bestuurslid van de minivoetbalclub 'De Bondgenoten'
en al 15 jaar organisator van de Gezinsfietsfotozoektocht vier speciaal ontworpen bondsmokken
waarop zijn kwaliteiten beschreven staan. Tenslotte ontpopte webmaster Chris Dewaele zich
tot een onvolprezen quiz-master die met een leuke bondskwis en dito praktische proeven de
ambiance in de tent bracht.

Garageverkoop - zaterdag 25 mei
Echo nr.3, juli - augustus - september 2019

www.gezinsbondichtegem.be

19

De Bond in beeld

VEEL MEER FOTO'S ZIJN TE
VINDEN OP ONZE WEBSITE

Verkenning Oud-Ichtegem "Per huifkar naar de klakmolen" - 17 mei 2019

Kermisrommelmarkt 15 juli

Koken voor mannen (deel 2) - 11 september
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