
W o o r d  v a n  d e  v o o r z i t t e r

Je leest verder in deze Echo:

1. Voorwoord
2. Wel en Wee 
3. Kerstconcert
4.	 Koken	voor	kinderen	-	Kinderfilmclub
5.	 Verbruikersclub	+	Whiskytasting
6.	 Zwemlessen	voorjaar	2020
7.	 	 Fietsfeest	-	Prijsuitreiking	Fietszoektocht
8.	 	 21ste	Boomplanting

	9.	 Badminton
10.	 Minivoetbal
11.	 Volleybal
12.	 Bond	in	Beeld:	Kermisontbijt
13.	 Bond	in	Beeld:	St-Maartensfeest
 14. Bond in Beeld: Bietenstoet
	15.	 Bond	in	Beeld:	Boomplanting

16.	 Jaarprogramma	2020 

Goede Bondsvrienden

Nog	even	en	het	jaar	2019	zit	
erop!	Waar	is	de	tijd	dat	we	vol	
verwachting	het	jaar	2000	aan-
vatten?	De	tijd	vliegt	snel	… 

Ik	kan	met	heel	veel	voldoe-
ning	terugblikken	op	enkele	
topactiviteiten.	Vooreerst	ons	
kermisontbijt	op	kermiszon-
dag	met	230	deelnemers	was	
een	schot	in	de	roos!	Een	heel	
lekker	 ontbijt,	 grotendeels	
gesponsord	 door	 al	 onze	
plaatselijke bakkers en 
Colruyt	 via	 de	 Gezinsbond	
nationaal.	 Maar	 vooral	 ge-
slaagd	dankzij	de	grote	inzet	
van	een	sterk	bestuursteam	
dat	 onder	 leiding	 van	Hilde	
Vandekerkhof	voor	een	ont-
bijt	zorgde	om	u	tegen	te	zeg-
gen!	Dankjulliewel	allemaal!	 

Onze St.-Maartensviering 
was	ook	weer	top!	Een	blijde	
intrede	van	de	Sint,	waarbij	
de	stoet	helaas	letterlijk	in	het	
water	viel,	maar	een	heel	leuk	
kinderfeest	waarbij	de	kinde-
ren	optimaal	genoten	van	de	
circuskunsten	en	-fratsen	van	

de	Sven.	En	allen	mochten	
bij	 de	 Sint	 en	 zijn	 	 Zwarte	
Pieten	 aanschuiven	 voor	
een	 volle	 zak	 lekker	 snoep	
en	een	waardevol	geschenk!	
Ondertussen	 smulden	 de	
ouders	van	de	Sintwafels…	
en	dronken	een	glas.	

De	39ste Bietenstoet lokte 
heel	 veel	 volk	 en	was	 heel	
zeker	een	van	de	betere	edi-
ties:	een	schitterende	Sint	op	
zijn	schimmel,	steltenlopers,	
vuurartiesten,	 een	 heuse	
vuurdanseres,	 een	 Zwarte	
Pietenband,	…	en	een	smoe-
feldorp	om	van	te	watertan-
den…	 Dit	 jaar	 uitzonderlijk	
maar	 de	 kers	 op	 de	 taart:	
het vuurwerk!	 We	 kunnen	
nog	 even	 nagenieten	 van	
de	vele	foto’s	en	het	filmpje	
op	onze	website	ichtegem.
gezinsbond.be	 	Dankjullie-
wel,	 bestuursploeg	 en	 alle	

partners	die	
dit	feest	mo-
gelijk	maak-
ten!	 Inder-
daad,	 wie	
kind	 was	 of	
is	 in	 Ichtegem	 vergeet	
S i n t -Maa r t en 	 noo i t !	 

We	blikken	alweer	vooruit	
in	deze	Echo:	nieuw	is	de	
Whisky tasting en ons 
Kerstconcert	 op	 21	 de-
cember	dat	ons	volop	gaat	
onderdompelen	in	de	Kerst-
sfeer.	 Kom	mee	 genieten	
van	de	liederen,	de	muziek,	
de	sfeer,	een	glaasje,	het	
gezelschap,…	je	zal	het	je	
zeker	 niet	 beklagen	 want	
het	is	maar	eens	kerst	in	het	
jaar	…	tijd	om	eens	lekker	
romantisch	 te	 worden… 

Willy	Hosten
December	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 Devolder, Diksmuidebaan 
Gezin Joffrey, Kimberley, Ludovic, Roelandts - Laleman, Moerdijkstraat  

Gezin Ivan en Christine Kemel - Jonckheere, Vijver 
Gezin Patrick en Dorine Desmet - Hindryckx, Engelstraat  
Gezin Kelvin en Elise, Marieke Germonpré, Sint-Annawijk 

Gezin Murielle Rousseau, Zuster Clarastraat 
Gezin Joost, Kirsten en Jarno Deblauwe - Claeys, Ermietshoek 
Gezin Steffi, Arnaud en Hanne, Wille - Vande Walle, Zuidstraat  

Gezin Mario, Cindy en Joren, Goes - Van Den Fonteyne, Torhoutbaan 

Wij	wensen	volgende	bondsgezinnen	van	harte	proficiat	
bij	de	geboorte	van	hun	zoon	of	dochter!

 
Loeka Priem, Permekelaan  

Jules Wallyn, Hoefijzerstraat  
Sen Tanghe, Engelstraat 

Manou Bogaert, Veldstraat  
Ronin Kyndt, A. Coussensstraat  

 
We	deelden	in	de	rouw	van

Ons bestuursgezin Geert en Hilde Gabriel-Osteux en kinderen bij het afscheid van 
hun vader en opa Roger Gabriel, weduwnaar van Beatrice Vandenbroucke.  

Hij werd 83 jaar. We wensen hen veel sterkte!

2 Echo nr.4, oktober - november - december 2019ichtegem.gezinsbond.be



Heel graag dompelen we iedereen onder in de Kerstsfeer en nodigt het Bondsbestuur, 
samen met de Cultuurdienst van onze gemeente, iedereen uit tot een heel speciaal 
gebeuren: een niet alledaags Kerstconcert!
Van kop tot teen Kerst! Decor, muziek, kledij, sfeer,… de Kandoris muziekstijlen met 
een kerstrandje en zelfs veel meer dan dat! Speciale gospelsongs, originele kerstliedjes 
uit de Ierse traditie. Old style country songs uit de bergen van Amerika waar kerstmis 
gevierd wordt bij het kampvuur. Daarnaast ook originele dialectliedjes en een aantal 
bekende kerstliederen op een folky manier gebracht en absoluut meezingbaar! 
Voor sommigen een ongelooflijke openbaring, voor anderen een bezinning. Stilzitten 
was al moeilijk, maar wordt nu onmogelijk! Minstens 3 stemmen, 5 muzikanten, toffe 
en spontane bindteksten, heel wat instrumenten: banjo, gitaar, fluiten, accordeon, 
contrabas, mondharmonica, viool, … Kortom, een show die sneeuw doet smelten!
Na het concert biedt ons Gemeentebestuur een drankje aan!

Toegangskaarten: vooraf 10 euro, aan de deur 12 euro. Daarbovenop genieten Leden 
Gezinsbond 2 euro korting op hun Spaarkaart! Kinderen tot 12 jaar gratis.
Kaarten vooraf verkrijgbaar bij Patrick Bogaert, Dr. Bruwierlaan 10.
Je kan ook kaarten reserveren via ichtegem.gezinsbond.be Ze liggen dan klaar aan 
de deur!
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O n z e  K I N D E R F I L M C L U B  n o d i g t  a l l e  k i n d e r e n 
ui t  onze  lagere  scholen ui t  to t  volgende pracht ige  k inderf i lms:

Op woensdag 4 december: The  Star

Het verhaal volgt Bo, een kleine dappere ezel die verlangt naar een le-
ven dat uit meer bestaat dan de dagelijkse sleur in de dorpsmolen….

Op woensdag 8 januari: Robinson  Crusoe

De papegaai dinsdag woont met een groepje dieren op een paradijselijk ei-
land. Na een woeste storm spoelt een vreemd wezen aan: Robinson Crusoe!

Er volgen nog prachtige filmnamiddagen  op de woensdagen 5 februari en 8 maart!

Deze filmnamiddagen gaan altijd door op woensdagnamiddag van 14u. tot 16u. 
in het Dorpshuis ‘DE STER’ Engelstraat 54 Ichtegem

Zie ook ichtegem.gezinsbond.be  of  www.crefi-ichtegem.be

Coördinator:
Sara	Declercq

Moerdijkstraat	91		
0473/54.11.53	saradeclercq@yahoo.com

Onze KinderfIlmclub
stelt voor

Oproep: Wie wil zich inzetten voor onze Kinderfilmclub?

Onze werkgroep Kinderfilmclub staat in voor de organisatie van zes kinderfilm-
namiddagen per jaar: drie in het voorjaar, drie in het najaar. Sara, Els, Mieke en 
Emmy doen dit al vele jaren! Ze zijn er in geslaagd een succesvolle kinderfilmclub 
uit te bouwen voor alle kinderen vanaf het eerste leerjaar. Tot op vandaag is dit een 
bloeiende club met gemiddeld zo’n 80 kinderen per filmnamiddag. Nu wensen zij 
echter vanaf september 2020 de fakkel door te geven aan nieuwe, jongere men-
sen. We ondersteunen hun vraag en helpen een 4-tal mensen (meer mag ook!) 
zoeken die bereid zijn op zes woensdagnamiddagen onze Kinderfilmclub verder 
in goede banen te leiden. Uiteraard zorgt de Gezinsbond voor de materiële en fi-
nanciële ondersteuning. De huidige werkgroep is bereid de nieuwe ploeg nog even 
te ondersteunen om een vlotte overgang mogelijk te maken. Het Bondsbestuur 
dankt heel oprecht de huidige werkgroep voor hun grote inzet gedurende 
vele jaren en de manier waarop ze meehelpen zoeken naar opvolging! Het 
is hun en onze bedoeling de Kinderfilmclub verder te laten groeien en bloeien!
Willen geïnteresseerden aan coördinator Sara saradeclercq@yahoo.com 

0473/541153 of aan bondsvoorzitter Willy Hosten 
willy.hosten24@gmail.com 0477/772076 een seintje geven.
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Telkens om 19u.30 in De Ster
Kostprijs:
 leden Gezinsbond: 1,50 euro
 niet-leden: 3 euro

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

Dinsdag 28 april  Onderwerp nog te bepalen

Dinsdag 26 mei      Onderwerp nog te bepalen

Dinsdag 27 oktober  Onderwerp nog te bepalen

Dinsdag 24 november  Onderwerp nog te bepalen

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 no-
dige uitleg op een aangename 
manier.
Deelnemen kost 35 euro voor 
Bondsleden, 40 euro voor 
niet-leden.
Ondertussen zijn er al een 25-tal whiskyproevers en er kunnen 
er nog enkele bij!  Het wordt ongetwijfeld een gezellige winter-
avond! Inschrijven kan via ichtegem.gezinsbond.be 
Info: Willy Hosten  0477/772076
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GEZINSSPORT - GEZINSBOND

Ook in 2020	organiseren	wij	een	voorjaarsreeks zwemlessen	voor	de	jeugd:

• 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	 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 inschrijven via

Ichtegem.gezinsbond.be

Nieuwe deelnemers kunnen - voor zover er nog plaats is - inschrijven via 
ichtegem.gezinsbond.be  of  bij Nico Wynthein, Panoramastraat 12 tel 051/489792 
nico.fanny@skynet.be

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 pas definitief als het deelnamebedrag gestort is.	 We	 sturen	 GEEN	
bevestigingen	 als	 de	 inschrijving	 ok	 is,	 omdat	 we	 niet	 over	 een	 secretaresse	 beschikken!	
Geen nieuws	=	goed	nieuws!		We	verwittigen	alleen	als	er	GEEN	plaats	meer	is	!

Volgende	najaarsreeks	start	op	zat.	5	sept	2020 en eindigt	op	zat.	7	nov	2020.

ZWEMLESSEN

Afdeling
GISTEL

Afdeling
ICHTEGEM

Afdeling
KOEKELARE

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.
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Fietsclub nam afscheid
van Christa en Luc

Naar jaarlijkse gewoonte werd een succesvol fietsseizoen afgesloten met een lekker etentje en gezellig samenzijn, deze keer op vrijdag 18 
oktober in Salons De Vrede. Bondsvoorzitter Willy Hosten nam met gemengde gevoelens het woord. Enerzijds werd afscheid genomen 
van Luc en Christa Debecker-Bolle die naar Kortemark verhuisden en twee fietsseizoenen in goede banen leidden, anderzijds was hij blij 
dat bestuurslid Yves Maertens bereid werd gevonden om het 32ste Fietsseizoen volgend jaar te coördineren. Gelukkig kan hij een beroep 
doen op zijn wegkapiteins Patrick Bogaert, Freddy Deschryver, Wilfried Christiaen, Gilbert Maeschaele en Roger Dewulf. De toekomst is dus 
verzekerd! Luc en Christa werden uitvoerig bedankt voor hun inzet en de wens werd geopperd om allemaal een aantal vrienden mee te 
brengen zodat de Fietsclub volgend seizoen wat nieuw bloed krijgt en dat een aantal jongere senioren de bonte bende komen aanvullen. 
Tenslotte meldde Gezinssportvoorzitter Patrick Verpancke dat iedereen nog eentje mocht drinken op een geslaagd 31ste Fietsseizoen!

Geslaagde 15de Gezinsfietsfotozoektocht van de Bondgenoten
De 15de editie van de Gezinsfietsfo-
tozoektocht is andermaal een succes 
geworden met niet minder dan 132 
deelnemers, waarvan er uiteindelijk 
86 hun deelnameformulier indienden. 
Delphine Allemeersch uit Ichtegem 
reed een foutloos parcours  en kon alle 
vragen -ook de schiftingsvraag- juist 
beantwoorden! Volgende deelnemers 
eindigden ex aequo op een tweede 
plaats: Ella Penel (Kortemark), Philip 
Delarue (Ichtegem), Chris Buffel (Eer-
negem), Ines en Charlotte Tequnissen 
(Gistel), Rob De Vries (Ruddervoorde) 
en Filip Dekeyser (Ichtegem). Bestuurs-
lid Yves Maertens die de zoektocht  
voor de recreatieve minivoetbalclub 
‘De Bondgenoten’ van Gezinssport 
Ichtegem opstelt, genoot opnieuw 

van de reacties bij het presenteren van de juiste antwoorden aan de talrijk opgekomen deelnemers die allen 
met een leuke prijs werden bedacht. Op naar de 16de uitgave!

Op de foto: de winnaars met samensteller Yves Maertens en bondsvoorzitter Willy Hosten.
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BOOMplanting21ste 2019
Voor de 21ste keer werden alle ouders die 
een zoon of dochter mochten verwelkomen 
tussen 1 okt 2018 en 1 nov 2019 uitgenodigd 
naar Dorpshuis De Ster op zaterdag 16 nov 
tegen 10.30u ter gelegenheid van de Dag 
van de Natuur. Zoals altijd werden ze harte-
lijk begroet door Coördinator Lysianne Sabbe 
en bondsvoorzitter Willy Hosten, samen met 
bestuursleden van de Gezinsbond. Gemeen-
tehostessen en bestuursleden zorgden voor 
een kop koffie of een glas chocomelk of fruit-
sap aangeboden door het Gemeentebestuur. 
En de lieve Sint-Maarten had nog een grote 
speculaas voorzien voor elk gezin. Willy Hos-
ten verwelkomde alle aanwezigen namens het 
Bondsbestuur, hij wees op de mooie traditie om 
een boom te planten voor elk nieuw leven. Na-
mens het Gemeentebestuur zette milieuschepen 
Celesta Muylle in naam van de burgemeester 
een boompje op rond de betekenis van ’een 
boom planten’. Zoals de Gezinsbond met zijn 
leden-gezinnen meegroeit, zo belichtte Celesta 
het thema ‘boom’ in een mensenleven: een 
boom van een vent, de appel valt niet ver van de boom, door het bos de bomen niet meer zien, 
een boom groeit niet door aan zijn takken te trekken maar door zijn wortels water te geven, …. 
Na de koffie werd iedereen uitgenodigd voor de groepsfoto en het planten van één sym-
bolische boom voor Dorpshuis De Ster, naast die van verleden jaar. Traditiegetrouw viel de 
eer te beurt aan het jongste kindje, deze keer was dat Sen Tanghe, zoontje van Robbe en 
onze milieuambtenaar Marlies. Daarna kreeg elk gezin de kans om zich te laten fotogra-
feren bij die boom. De foto wordt door onze wijkverantwoordelijken gratis thuis bezorgd! 
Iedereen kon zijn gekozen boom gratis afhalen bij de mensen van de Technische dienst 
van de Gemeente. Favoriet was duidelijk de appelaar, voor de notelaar en de hazelaar! 
Tenslotte werd nog op het nieuwe leven getoost met een gratis jenevertje, aangeboden door de 
Gezinsbond. Een mooie traditie die we nog lang hopen verder te zetten en waarvan de aanwezigen 
heel zeker genoten hebben! Alleen de opkomst zou nog veel beter kunnen: 16 gezinnen op de 47 
geboortes in de deelgemeente Ichtegem is niet bijster veel… maar de boer, hij ploegde voort….! 
 

Senne Candaele 27-nov-18
Marion Bossuyt 17-jan-19
Reneé Van Praet 07-mei-19
Leon Depoorter 03-jun-19
Luna Decherf 11-jun-19
Loeka Priem 11-jul-19
Liya Verhelst 12-jul-19
Fien Lermitte 18-jul-19
Rosie Verplancke 21-jul-19
Naomé Van Poppel 23-jul-19
Rayne Denblijden 24-jul-19
Alice Diopére 18-aug-19
Warre Peene 21-aug-19
Hanne Rabaey 29-aug-19
Manou Noémie Bogaert 09-okt-19
Sen Tanghe 24-okt-19

zaterdag 16 november
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Dinsdag 3 september 2019,	 van	 19.30u tot 
21.30u,	 en	 vrijdag 6 september 2019,	 van	
20u	 tot	 22u,	 in	 de	 sporthal	 Keibergstraat	 te	
Ichtegem, startte de	 Gezinssport	
badmintonclub	 haar	 twaalfde recreatieve	
sportseizoen. 
 
Er wordt het hele jaar door gespeeld, behalve 
wanneer de sporthal niet vrij is, zelfde uren en 
plaats. 
  

 
Een	aantal	spetterende initiatieven nodigen badmintonliefhebbers uit om lid te worden … 
 
 Wij	nodigen	dames	en	heren	gemengd	vanaf	16	jaar	uit	om	in	een	

ontspannen sfeer	wekelijks	deel	te	nemen	aan	de clubwedstrijden. 
 

 Wij	beschikken	over	7	badmintonvelden.	Afhankelijk	van	het	aantal	
leden	kan	er	enkel- of	dubbelspel	gespeeld	worden. 
 

 Gezinssport	– Ichtegem	is	een	erkende	sportclub	aangesloten	bij	
Gezinssport	Vlaanderen.	 
 

 Alle	leden	van	Gezinssport	– Ichtegem	worden	aangesloten	bij	en	
verzekerd via	Gezinssport	Vlaanderen.  
 

 Tijdens	de	wedstrijden	staat	er	voor	de	leden	gratis	drinkwater	ter	
beschikking.	Regelmatig	voorzien	wij	ledenattenties. 
 

 Via	de	mutualiteiten	is	er	een	belangrijke	tussenkomst	in	de	
lidgelden	voorzien. 
 

 De	sportclub	levert	de	shuttles.	De	leden	brengen	rackets	mee. 
 
 
Voor een jaarabonnement  2019 of verlenging bestaand abonnement, met inbegrip van 
het lidmaatschap, huur sporthal, verzekering, drinkwater, gebruik shuttles, 
ledenattenties, gebruik douches, enz…, betaal je slechts 55,00 euro. 
 

   Leden van de Gezinsbond krijgen vijf euro korting! 
 

 
 
 
 
             
 
 

Voor meer info en inlichtingen kan je terecht bij de activiteitcoördinator: 
 

Patrick DEVOS    Zuidstraat	91		8480	Ichtegem					  051/	58	33	88 
 

www.gezinssport-ichtegem.be  
 

 

                                                                                Recreatiesportclub  
                                                       fietsen, fitness, minivoetbal, volleybal,  

                                                         zwemmen-jeugd 

                       BBBAAADDDMMMIIINNNTTTOOONNN   
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Op	donderdag	5 september 2019 startte minivoetbalclub	 
‘de Bondgenoten’ haar 33ste recreatief	sportseizoen.	Wekelijks	komen	de 
leden	samen	op	donderdagavond in	de	sporthal	Keibergstraat	te	
Ichtegem,	behalve	als	de	sporthal	gesloten	is. 
 
Ben	je	16 jaar	of ouder	en	heb	je	een	voorliefde	voor	het	minivoetbal- of 
zaalvoetbalspel,	dan	is	onze	sportclub	iets	voor	jou!	 
 
Om	het	spelcomfort	 te	garanderen	spelen	we	met	maximum	zes	spelers	tegen	
zes. 
 
Voor	alle	deelnemers	is	er	gratis drinkwater voorzien	tijdens	de wedstrijden.	 
 

 
 Alle leden worden verzekerd via	de	sportverzekering	

van	Gezinssport	Vlaanderen. 
 Regelmatig	worden	de	leden	verwend	met	attenties,	

zoals	bij	Sint-Maarten, Nieuwjaar, Pasen, enz… 
 Tijdens	de	zomervakantie	organiseert	de	club	een	

fotofietszoekwedstrijd waarbij	mooie	prijzen	kunnen	
gewonnen	worden. 

 De	sportclub	organiseert	zelf	of	neemt	deel	aan	
vriendschappelijke	minivoetbalwedstrijden	in	de	streek. 

 Via	de	mutualiteiten	is	er	een	belangrijke	tussenkomst	
in	de	lidgelden	voorzien. 
 

 
 
 
 
 
 

SPORTEN BIJ DE BONDGENOTEN HOEFT NIET DUUR TE ZIJN! 
 
Nieuwe	leden	of	leden	die	hun	lidmaatschap	voor	2019 verlengen	kiezen	voor	de	voordelige	
jaarabonnementen.  Door	 deze	 formule	 betaal	 je	 voor	 een	 volledig	 minivoetbalseizoen	
eenmalig je	bijdrage	met	 inbegrip	van	lidgeld,	huur	sporthal,	verzekering,	deelname	aan	de	
wedstrijden,	gebruik	van	de	douches,	drankje	tijdens	de	wedstrijden,	attenties: 

  Algemeen	jaarlijks	lidgeld	:	35,00 euro  
 Leden van de Gezinsbond  krijgen tien euro korting op het jaarlijks lidgeld.  

 
  
Voor	 meer	 inlichtingen	 over	 onze	 minivoetbalclub	 kun	 je	 terecht	 bij	 de	 clubcoördinator: 
 

Johan VIAENE    Vlasbloemstraat 3   8480 Ichtegem     0485/ 69 56 28 
       

www.gezinssport-ichtegem.be  
 

                                                                                     Recreatiesportclub  
                                                                badminton, fietsen, fitness, volleybal,   

                                                              zwemmen-jeugd 
                                                                                

                                                                MMMIIINNNIIIVVVOOOEEETTTBBBAAALLL  

 

Er wordt gespeeld iedere donderdagavond in de sporthal - Ichtegem 
  van 18u tot 19.15u (jeugd) of 

 van 19.15u tot 20.30u 
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Woensdag 4 september 2019, van	20.30u tot	22u, startte 
de	Gezinssport-Ichtegem	volleybalclub BOVO haar	 
23ste  recreatief	sportseizoen.  
 
De	 clubwedstrijden	 worden	 gespeeld	 in de sporthal	
Keibergstraat te	 Ichtegem,	 iedere	 woensdagavond	 zelfde	
uren	 en	 zelfde	 plaats	 (behalve	 wanneer	 de	 sporthal	 niet	
beschikbaar	is). 
 
De	 club	 staat	 open	 voor	 jongens	 en	 meisjes	 gemengd	
vanaf	16	jaar. 
 

 Voor	alle	deelnemers	is	er	gratis drinkwater voorzien	tijdens	de	wedstrijden.	 
 Gezinssport-Ichtegem	is	een	erkende	sportclub	aangesloten	bij 

Gezinssport	Vlaanderen. 
 Alle leden van	Gezinssport-Ichtegem	worden aangesloten	bij	en verzekerd via	de	

sportverzekering	van	Gezinssport	Vlaanderen.  
 
 
SPORTEN BIJ BOVO HOEFT NIET DUUR TE ZIJN! 
 
Nieuwe	leden	of	leden	die hun	lidmaatschap	voor 2019 verlengen	kiezen	voor	de	voordelige	
jaarabonnementen.  Door	 deze	 formule	 betaal	 je	 voor	 een	 volledig	 volleybalseizoen	
eenmalig je	bijdrage	met	 inbegrip	van	lidgeld,	huur	sporthal,	verzekering,	deelname	aan	de	
wedstrijden,	gebruik	van	de	douches,	drankje	tijdens	de	wedstrijden,	attenties,	en	deelname	
aan	de	nevenactiviteiten: 

 Algemeen jaarlijks lidgeld :   40,00 euro  

 Leden van de Gezinsbond  krijgen vijf euro korting op het jaarlijks lidgeld.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Voor	meer	inlichtingen	over	onze	volleybalclub	kun	je	terecht	bij de BOVO  - coördinator: 
Danny VIAENE    Moerdijkstraat 43  8480 Ichtegem     0486/ 61 82 80 

of	bij: 
Ivan CARDON   Veldstraat 91  8480 Ichtegem     050/ 22 32 39 

                                                                                     Recreatiesportclub  
                                                                badminton, fietsen, fitness, minivoetbal,  

                                                                 zwemmen-jeugd 
                                                                                

                                                                 VVVOOOLLLLLLEEEYYYBBBAAALLL   

meer	op 
www.gezinssport-ichtegem.be  
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De Bond in beeld
Kermisontbijt

Om alle foto's te zien, surf je naar 
i c h t e g e m . g e z i n s b o n d . b e / f o t o s
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De Bond in beeld
Sint-Maartensfeest 3 november

Om alle foto's te zien, surf je naar 
i c h t e g e m . g e z i n s b o n d . b e / f o t o s

13Echo nr.4, oktober - november - december 2019 ichtegem.gezinsbond.be



De Bond in beeld
Bietenstoet
8 november

Om alle foto's te zien, surf je naar 
i c h t e g e m . g e z i n s b o n d . b e / f o t o s
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De Bond in beeld

Boomplanting
16 november

Om alle foto's te zien, surf je naar 
i c h t e g e m . g e z i n s b o n d . b e / f o t o s
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J A A R P R O G R A M M A   2 0 2 0
Dag Datum Uur Activiteit Plaats
don 2	jan 18u. Start	wekelijkse	minivoetbalwedstrijden Sporthal
vrij 3	jan 20u.	 Start	wekelijkse	badmintonwedstrijden Sporthal
din 7	jan 19.30u. Start	wekelijkse	badmintonwedstrijden Sporthal
woe 8	jan 14u. Kinderfilmclub De	Ster
woe 8	jan 20u. Start	wekelijkse	badmintonwedstrijden Sporthal
woe 8	jan 20.30u Start	wekelijkse	volleybalwedstrijden Sporthal
don 16	jan 20.15u. Fitnessclub	Bofit:	start	nieuwe	reeks	van	10	lessen Bovenzaal	Sporthal
zat 18	jan 19.30u. nieuwjaarsreceptie	bestuursleden Feestzaal	't	Wit	Paard

woe 5	febr 14u. Kinderfilmclub De	Ster
don 27	febr 14u. 16de	Kindercarnavalfeest De	Ster

woe 4	maart 14u. Kinderfilmclub De	Ster

zat 7	maart 10.30u. Start	nieuwe	reeks	watergewenning,	
kleuterzwemmen	en	zwemmen Zwembad	Gistel

zat 14	maart 13.30u. 42ste	Tweedehandsbeurs Sporthal

woe 1	april 13.30u. Start	31ste	Fietsseizoen	Bondsfietsclub De	Ster
zat 11	april 10.30u. 35ste	Paaseierenraap Kasteeldomein	Rozendaal
don 23	april 20.15u Fitnessclub	Bofit:	start	nieuwe	reeks	van	7	lessen Bovenzaal	Sporthal
din 28	april 19.30u. Verbruikersclub De	Ster

vrij 8	mei 18.30u. 8ste	verkenning	oud-Ichtegem:	naar	de	Ruidenberg Parking	St.-Michielskerk
din 26	mei 19.30u. Verbruikersclub De	Ster
zat 30	mei 9u. 11de	Garageverkoop

15	jun-15	sept 16de	Gezinsfietsfototzoektocht
zon 19	juli 8.30u 9de	Kermisrommelmarkt Bruwier-Duponlaan

zat	 5	sept 10.30u Start	Watergewenning,	kleuterzwemmen	en	zwemlessen zwembad	Gistel
zat 19	sept 13.30u. 43ste	Tweedehandsmarkt Sporthal
vrij 25	sept 17u. 16de	Gezinszwemavond
woe 14u. Kinderfilmclub De	Ster

zon 11	okt 100	jaar	Gezinsbond	in	Vlaanderen
vrij 16	okt 12u. 32ste	Fietsfeest t	Wit	Paard
vrij 16	okt 19u. 30ste	Gezinsdropping Markt
din 27 okt 19.30u. Verbruikersclub De	Ster

woe 4	nov 14u.-15u. Workshop:	Bietensnijden Speelplaats	Gemeenteschool
vrij 6	nov 19u. 40	ste	Bietenstoet Bruwierplein
zat 7	nov 15u. Sint	en	Piet	thuis	op	bezoek
zon 8	nov 14u. 42ste	St.-Maartensfeest De	Ster	/	Sporthal
zon 8	nov 18u. Sint	en	Piet	thuis	op	bezoek

dins 10	nov 18u. St.-Maartensavond:	Sint	en	Piet	thuis	op	bezoek
woe 14u. Kinderfilmclub De	Ster
dins 24 nov 19.30u. Verbruikersclub De	Ster

zat 14	nov 10.30u. 22ste	Boomplanting	-	Dag	van	de	Natuur De	Ster
vrij 27	nov 19u. 10de	Gezelschapsspellenavond De	Ster

woe 14u. Kinderfilmclub De	Ster
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