
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 - Geschenkbon
3. Sint-Maartensviering 2020
4. Sint-Maartensviering 2020
5. Sint-Maartensviering 2020
6. Sint-Maartensviering 2020

7. Badminton
8. Volleybal
9. Minivoetbal
10. Kortingskaarten
11. Zwemlessen voorjaar 2021 
12. Bond in beeld

Goede bondsvrienden

Dit veelbelovende jaar 
2020 is helemaal anders 
verlopen dan we gedacht 
hadden. Wie kon ver-
moeden dat Covid 19 
ons leven zo grondig kon 
veranderen…? En toch is 
het weer herfst en vallen 
de bladeren weer van de 
bomen. Blijkbaar stoort de 
natuur zich hieraan niet. 
Met spijt in het hart hebben 
we heel wat bondsactivitei-
ten moeten uitstellen of af-
gelasten… jammer, maar 
het kon echt niet anders. 
Gelukkig konden onze 
sportactiviteiten onder-
tussen wel weer opstarten 
en ook onze zwemlessen 
voor kinderen en kinder-
workshop naaien zijn volop 
aan de gang.

We moeten ons voortdu-
rend aanpassen en zien 
wat haalbaar is. De Coron-
acijfers evolueren momen-
teel helemaal niet goed … 
het is heel moeilijk voor 
organisatoren om vooruit 
te kijken en te program-

meren. We hebben onze 
St.-Maartensviering dan 
ook grondig moeten aan-
passen. We hopen dat wat 
we nu gepland hebben, 
ook kan doorgaan. Het 
zou al te jammer zijn indien 
onze kinderen nu ook nog 
hun grote kindervriend 
moeten missen! Gelukkig 
kunnen de Pieten de ca-
deautjes nog altijd door de 
schoorsteen brengen … 
wij zorgen er ook voor dat 
Sint en Piet op  zondag 8 
november tussen 14u en 
17u de ronde doet met een 
cadeautje en snoep naar 
alle bondsgezinnen die dit 
wensen! De Sint zal he-
laas eens van ver moeten 
zwaaien… Corona gebiedt 
ook onze goeie man om op 
afstand te blijven…

Straks vragen we je weer 
vanuit Brussel om je lidgeld 
voor de Gezinsbond te 
betalen. Het bedraagt 42 
euro voor 2021 voor je hele 
gezin, maar wegens Coro-
na krijg je 5 euro terug op 
je Spaarkaart! We konden 
dit voorbije jaar weinig 

activiteiten 
aanbieden, 
maar  da t 
was abso-
lute over-
macht … de 
Gezinsbond bleef echter 
de gezinsbelangen on-
verminderd verdedigen 
en stak zelfs een tandje 
bij om Corona draaglijk 
te maken voor iedereen. 
Maar natuurlijk moest 
ook het Bondspersoneel 
verder betaald worden… 
daarvoor is je lidgeld echt 
nodig!

Ik hoop oprecht dat we 
in deze moeilijke tijden 
mogen rekenen op de 
solidariteit van al onze 
gezinnen en dat je verder  
lid wil blijven van onze 
gezinsverenging die 100 
jaar jong wordt. Deze 
verjaardag hadden we 
ons wel enigszins anders 
voorgesteld .. maar uitge-
steld is zeker niet verloren!

Willy Hosten, oktober 2020
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BONDS WEL EN WEE

Wij wensen volgende 
bondsgezinnen van 
harte proficiat bij de 

geboorte van hun 
zoon of dochter!

Wij begroeten graag 
onze nieuwe bondsge-
zinnen en hopen hen
regelmatig op onze 
activiteiten te mogen 
begroeten.

Henk en Iris Hindryckx-Laleman, Diksmuidebaan
Boris en Marlies Aneca-Rondelez, Diksmuidebaan

Kristof en Lynn Claerhout-Vlamynck, Diksmuidebaan
Pieter en Lien Logghe-Joseph, Lookhuisstraat

Kevin en Ameline Vanbelleghem-Vanhee, Zuidstraat
Jeffrey en Joyce Christiaan-Verlinden, M. Grysonlaan

Patrick en Katrien Verhelle – Vandeghinste, Engelstraat

Charlotte Dieusaert, Melkerijstraat 
Madeleine Labens, Engelstraat
Mads  Logghe, Lookhuisstraat

Iza Aneca-Rondelez, Diksmuidebaan
Sofia Deblauwe, Diksmuidebaan 

Lia Claerhout, Diksmuidebaan
Odiel De Witte, Torhout 

kleinzoon en 3de kleinkindje van ons bestuursgezin 
Patrick en Micheline Verplancke-Hosten

Mathis Neirinck, Vijfwegestraat 
kleinzoon en 6de kleinkindje van ons bestuursgezin 

Patrick en Annie Bogaert-Nauwynck
Laura Vanbelleghem, Zuidstraat 

Lea Vansieleghem, Diksmuidebaan
Nine en Kato Debeuckelare-Dedrie, A. Coussensstraat

Wij deelden in 
de rouw van onze 
bondsgezinnen

Luc en Cindy Vanbossel-Bruneel en Seppe bij het afscheid van hun pa de heer 
Raphaël Bruneel op 2 juli. Hij werd slechts 71 jaar.

Els Ramboer-Vanbelle, Kiara en Lennert,  bij het veel te vroege afscheid van 
hun echtgenoot en pa de heer Rik Ramboer op 21 juli. 

Hij werd slechts 52 jaar.

Dat zij in vrede mogen rusten. Heel veel sterkte 
aan onze getroffen bondsgezinnen!

G e s c h e n k b o n  v o o r  e e n  p r a c h t i g e  g e s c h e n k b a l p e n !
Werd je 7 of 12 jaar ? Dan had je beslist wat te vieren!

Wellicht deed je – weliswaar met enige vertraging wegens Corona – je Eerste Communie, je Heilig Vorm-
sel of je Lentefeest ?
Vroeger stuurde de Gezinsbond een leuk wenskaartje, dit kan helaas niet meer wegens de wet op de 
Privacy… wij weten dus niet meer wie die gelukzakken zijn ?!
Vandaar onze oplossing: Wie geboren is in 2013 of 2008 en lid is van de Gezinsbond, krijgt een mooie, 
eigentijdse balpen met siliconentop om te gebruiken op tablets en smartphones en met een exclusief 
‘Proficiat’ erop namens de Gezinsbond!
Je kan dit geschenk GRATIS afhalen met onderstaande ingevulde geschenkbon op woensdag 11 no-
vember 2020 van 14.30u tot 15u in Dorpshuis De Ster, Engelstraat 54.

BON ALPHA RAINBOW SOFT TOUCH STYLUS PEN

Naam ………………………………………….. Voornaam ……………………………

Geboortedatum …………………… lidnummer Gezinsbond ……………….

Straat ………………………………………… nummer ..............................
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· Rondgang van Sint te paard met Pieten op vrijdag 6 nov van 19u 
tot 20.30u ter vervanging van de 40ste Bietenstoet.

· Sint en Piet brengen de geschenken naar Bondskinderen rond 
op zondag 8 nov tussen 14u en 17u ter vervanging van het 42ste 
St.-Maartensfeest  in de sporthal.

· St.-Maarten en Zwarte Piet kunnen helaas dit jaar niet op bezoek 
komen in de huiskamers op St.-Maartensavond …  

Sint-
Maartensviering

2020
Dit jaar zijn we helaas ook genoodzaakt 
onze St.-Maartensviering aan te passen 

aan de Coronamaatregelen …

12de Etalagewedstrijd “Piet leert Spreekwoorden”

Opnieuw slaan Unizo en de St.-Maartenswerkgroep de handen in elkaar voor 
de etalagewedstrijd! Vanaf zaterdag 17 okt worden de etalages van de deel-
nemende handelszaken, scholen, bib, bko en WZC Hof Demeersseman in de 
St.-Maartenssfeer versierd. Via onze plaatselijke scholen en bij de deelnemers 
worden wedstrijdformulieren verspreid. Alle kinderen tot 14 jaar kunnen gra-
tis deelnemen. Thema dit jaar: Piet leert Vlaamse spreekwoorden! We zoeken 
dus in elke etalage een spreekwoord! Ten laatste op donderdag 5 nov gooi 
je het ingevulde wedstrijdformulier in de brievenbus aan de bib, Engelstraat 
66. Unizo en het Gemeentebestuur  schenken 30 mooie prijzen! De winnaars 
worden bekendgemaakt via een filmpje dat vanaf zondag 8 nov te zien zal zij  
op de Facebookpagina Sint-Maarten Ichtegem en op Ichtegem.gezinsbond.be

Voor de 10de keer worden ook de mooiste etalages bekroond! Een deskundige 
jury kiest de 5 mooiste etalages. De winnaars worden ook bekendgemaakt via 
een filmpje.

Workshop biet snijden  woensdag 4 nov om 14u en 15u

We voorzien opnieuw gratis workshops ‘biet snijden’ op de speelplaats van 
GBS De Bever, Engelstraat onder leiding van bondsbestuursleden. Wij zorgen 
voor een gedeeltelijk uitgeholde biet. Je kind moet alleen (veilig) materiaal 
meebrengen om de biet verder uit te hollen en te versieren. Kleuters moeten 
vergezeld worden door een begeleid(st)er. Inschrijven hiervan kan ten laatste 
op maandag 2 nov via ichtegem.gezinsbond.be Het aantal deelnemers is 
beperkt. Bondsleden genieten voorrang!

Wie niet naar de workshop komt, kan een biet halen bij volgende kindvrien-
delijke landbouwers:
Luc Bonny, Oostendestwg 108 (na 18u.)
Geert Carbonez, Rozendaalweg 25
Janis Vierstraete, Arthur Coussensstr 22
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40ste Rondgang van Sint te paard met Pieten 

op vrijdag 6 november tussen 19u en 20.30u

In samenwerking met UNIZO, het St.-Maartenscomité en het Gemeentebestuur

Ter vervanging van de jaarlijkse Bietenstoet komt St.-Maarten dit jaar aange-
reden op zijn schimmel, vergezeld door zijn Pieten.
De Zwarte Pietenfanfare gaat hem vooraf en een microwagen rijdt hem achterna.

De Sint zal volgend parcours afleggen: De Pinne - Koekelarestraat – Engel-
straat -  Vossebeekwegel – Vossebeekstraat – Melkerijstraat – Tramsta-
tie – Moerdijkstraat – Rubenslaan – Abdijstraat – St.-Amandusstraat 
– St.-Bertinuslaan – De Pinne.

Kinderen met hun ouders vragen we langs het parcours te staan maar in hun 
eigen bubbel en op veilige afstand van elkaar! Kinderen die een versierde 
biet met brandend kaarsje of lichtje erin bij hebben, krijgen een lekkere Sint-
speculaas. Bij regenweer gaat de rondgang helaas niet door…

Het Smuldorp en de daarmee gepaarde animatie kunnen dit jaar helaas niet 
doorgaan …

Dank aan de Werkgroep St.-Maarten, de Politie, Elektro Fernand Mat-
theus, Wilfried Claeys en het Gemeentebestuur voor de medewerking !

Warme oproep!

We vragen alle bewoners van het traject waar Sint en Piet voorbijkomen, een 
brandend kaarsje of lichtje te zetten voor het raam of huis om hiermee de Sint 
in onze gemeente te verwelkomen! Oprechte dank voor de medewerking!

Wedstrijd mooiste biet

Ieder kind dat een uitgeholde St.-Maartensbiet bij heeft op het parcours, krijgt 
een lekkere Sintkoek en kan deelnemen aan onze tombola en wedstrijd  ‘mooi-
ste 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.-Maartens- bieten 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
- gebracht worden naar Huis Dekeyser op zat 7 nov
 andere bieten komen NIET in aanmerking voor een prijs.
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Om deel te kunnen nemen, breng je je versierde biet op zaterdag 7 nov tussen 9u en 12u 
naar Huis Dekeyser, Koekelarestraat 2 om die daar op te hangen. Onze deskundige jury 
beoordeelt en kiest de mooiste bieten. Je kan er je biet weer afhalen ‘s middags tussen 
13u en 16u. Tot dan worden ze bewaakt.

De winnaars worden bekendgemaakt op zondag 8 nov via een filmpje op 
de Facebookpagina Sint-Maarten Ichtegem en ook op ichtegem.gezinsbond.be  
Ze kunnen hun prijs komen kiezen op woensdag 11 nov in Dorpshuis De 
Ster, Engelstraat 54. Om 14u verwachten we de 10 winnaars van de 
wedstrijd ‘mooiste biet’ en om 14.30u de 10 gelukzakken die uitgeloot 
werden! 

Wie niet naar de workshop komt, kan een biet halen bij volgende kindvrien-
delijke landbouwers:
Luc Bonny, Oostendestwg 108 (na 18u.)
Geert Carbonez, Rozendaalweg 25
Janis Vierstraete, Arthur Coussensstr 22

42ste St.-Maartensfeest: Sint en Piet brengen de cadeautjes rond  

op zondag 8 nov. 2020 tussen 14u. en 17u.

Dit jaar dus jammer genoeg geen traditioneel St.-Maartensfeest in de sporthal, 
maar Sint en Piet brengen zelf de cadeautjes van de Gezinsbond rond! Piet 
belt aan en zet het cadeautje en de snoep aan de voordeur.  Sint wuift even 
vanop afstand (niet te dicht wegens Corona!) en vertrekt naar het volgende 
gezin…  Sint en Piet komen alleen in Ichtegem rond.

Om deel te nemen, dien je vooraf in te schrijven via onze website ichte-
gem.gezinsbond.be > Activiteiten > St.-Maarten > inschrijven cadeau. 
Doe het voor 25 okt!

Alle kinderen van leden van Gezinsbond Ichtegem geboren vanaf 2009 
tot en met 2019 kunnen hiervoor inschrijven via ichtegem.gezins-
bond.be Doe het zo vlug mogelijk maar zeker voor zondag 25 okto-
ber. Leden van Gezinsbond Ichtegem die buiten de Ichtegem wonen, 
kunnen contact opnemen met voorzitter Willy Hosten 0477/772076
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St.-Maarten thuis op bezoek!

Sint en Piet kunnen dit jaar wegens Corona helaas niet bij je thuis 
op bezoek komen…. Maar niets houd jullie tegen om er binnen de 
Coronamaatregelen een gezellig St-Maartensfeest van te maken!

Ichtegem zingt St.-Maarten!

En traditioneel komt troubadour Wilfried Declerck op vrijdag voor de 
herfstvakantie met zijn accordeon de St.-Maartensliederen inoefenen in 
onze plaatselijke scholen! De aloude St.-Maartensliedjes: Ruus buus buus…, 
Moedre, ken Sinte Maarten gezien…, Sinte Maartensavond…, St.-Maarten 
reed door weer en wind… worden opnieuw aangeleerd of verder ingeoefend 
en mogen zeker niet ontbreken!

Oprechte dank aan Wi l fr ied 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 bij voorzitter Willy Hosten 
willy.hosten24@gmail.com en bij Kapsalon Luc, Engelstraat.

Kom meer te weten over Sint en Piet!

Waar verblijven Sint en Piet elk jaar als ze naar Ichtegem komen ? Waarom 
hangt er een Romeins uniform in de kleerkast van Sint ? Waarom gaan Sint 
en Piet elk jaar weer cadeautjes uitdelen? …

Bekijk de filmpjes ‘Ruus buus buus’ op de dinsdagen 27 okt, 3 en 10 
nov op de fb-pagina Sint-Maarten Ichtegem en op ichtegem.gezinsbond.be !
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Dinsdag 1 september 2020, van 19.30u tot 
21.30u, en vrijdag 4 september 2020, van 
20u tot 22u, in de sporthal Keibergstraat te 
Ichtegem, startte de Gezinssport 
badmintonclub haar dertiende 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  2020 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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Woensdag 2 september 2020, van 20.30u tot 22u, startte 
de Gezinssport-Ichtegem volleybalclub BOVO haar  
24ste  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 2020 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 info op 
www.gezinssport-ichtegem.be  
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Op donderdag 3 september 2020 startte minivoetbalclub  
‘de Bondgenoten’ haar 34ste 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 2020 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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KORTINGSKAARTEN
Coödinator: Patrick Bogaert, Dr Bruwierlaan 10 tel. 0478/22 12 10

Aandacht: de 5-jaarlijkse kaarten voor de ouders 
moeten nu ook vernieuwd worden !!! 

Opnieuw organiseren we een zituur waarop onze Bondsleden hun kor-
tingskaarten op het openbaar vervoer kunnen vernieuwen of voor 

het eerst aanvragen. 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 
via het digitaal loket van de gemeente www.ichtegem.be/eloket  > Attest samenstel-
ling gezin  of 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. 

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 2003 en later moet dit NIET bewezen worden. 
 ° Voor de kinderen geboren van 1996 tot en met 2002 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 JAARLIJKS hernieuwd worden 
 ° Kostprijs per gezin, het aantal kaarten speelt geen rol, bedraagt 6 euro administratie-
   kosten. Graag Pasmunt. 
 ° Deze service is uiteraard alleen voor Bondsleden!

Bondsleden kunnen er ook hun lidmaatschap vernieuwen. De jaarbijdrage per gezin 
bedraagt 42 euro!

Onze zitdag gaat door in het Dorpshuis De Ster, Engelstraat 54, van 10.30u. tot 12u.

op zaterdag 21 november 2020 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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GEZINSSPORT - GEZINSBOND 
 
 
 
 
 Ook in 2021 organiseren wij opnieuw Coronaproove zwemlessen voor de jeugd: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 De reeks loopt gedurende 10 zaterdagen, ofwel van 10.40u tot 11.25u ofwel van 11.30u tot 

12.15u, naar keuze. 
 De voorjaarsreeks start op zaterdag 27 februari 2021 en eindigt op zaterdag 29 mei. Geen les 

op 3, 10, 17 april (Paasvakantie) en 1 mei. 
 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 vooraf inschrijven via 
Ichtegem.gezinsbond.be  > Activiteiten > zwemmen 

 
Nieuwe deelnemers kunnen ten vroegste inschrijven op zat. 21 nov.  

 Info:  Nico Wynthein, Panoramastraat 12 tel 051/489792 nico.fanny@skynet.be  
 Wegens de Coronamaatregelen kunnen max 60 deelnemers per uur toegelaten 

worden. Bij inschrijving worden de extra Corona-afspraken meegedeeld. 
 
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 voor 21 december 2020 gestort is. Na 
deze datum wordt jouw plaats weer open gesteld. Bij annulering van je inschrijving voor 
de reeks begint, rekenen we 10 euro annuleringskosten. Eens de reeks begonnen, 
betalen we geen inschrijvingsgeld terug, je mag dan wel doorschuiven naar de 
eerstvolgende reeks! 
 
Volgende najaarsreeks start op zat. 4 sept 2021 en eindigt op zat 20 november. 
Geen les tijdens de herfstvakantie op 30 okt en 6 nov. 

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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De Bond in beeld VEEL MEER FOTO'S ZIJN TE 
VINDEN OP ONZE WEBSITE

Onze workshop “naaien met het naaimachine” voor kinderen was in een mini-
mum van tijd volzet met 16 deelneemsters! Onder deskundige leiding van Ine van 
Max&Lou uit Ruddervoorde naaien ze in 4 workshops een pennenzak, cirkelsjaal, 
toiletzakje en scrunchies! Op de foto poseren ze alvast met hun pennenzak. Mocht 
er voldoende belangstelling zijn, dan kunnen we ook een workshop naaien voor 
volwassenen organiseren! Geef gerust een seintje bij interesse: 0477/772076

Prijsuitreiking 16de  Fietsfotozoek-
tocht van de Bondgenoten
 
Op de derde zondag van september 
verzamelden net geen 100 deelnemers 
van de 16de Fietsfotozoektocht van de 
bondgenoten om 10.30u in Dorpshuis 
de Ster voor de prijsuitreiking. Deze 
uitreiking verliep weliswaar in Corona-
modus met mondmasker en op veilige 
afstand, maar daarom niet minder vlot. 
Yves Maertens die de zoektocht elk jaar 

weer opstelt, lichtte de antwoorden toe. Johan Viaene hield de rijke prijzentafel in 
het oog en Bart Crombez noteerde plichtsgetrouw de namen en coördinaten van 
alle aanwezigen. Bondsvoorzitter Willy Hosten mocht verwelkomen en het Bondge-
notenbestuur andermaal feliciteren met hun heel geslaagde 16de editie. 179 deel-
nameformulieren gingen  de deur uit –met oprechte dank aan de Dagbladhandels 
Heidi en Sonja- 121 kwamen er terug binnen. Niet minder dan 87 waren foutloos, 
22 met één foutje. Het reservegetal was 24. Zoals altijd dus een heel gezins- en 
kindvriendelijke fietszoektocht in de onmiddellijke omgeving van je “kot”.
De onschuldige hand van Claudine, echtgenote van Yves, trok volgende winnaars: 
Martine Van Wulpen, Torhout – Luc Vansieleghem, Bekegem – Agnes Ver-
plancke, Ichtegem – Christa Termote, Eernegem – Eeckloo-Vermeersch, 
Koekelare – Marc Depuydt, St.-Andries-Brugge. Proficiat aan alle deelnemers!
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