
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. Uitgesteld maar niet verloren
4. Zwemlessen voorjaar 2021
5. Wandelwensen + bijlage
6. Kortingskaarten openbaar vervoer

7.  Workshop naaien - Lieve Blancquaert
8.  Bevraging Echo
9.  Spoor- en belkaarten
10. Minivoetbal
11. Jaarprogramma 2021
12. Nieuwjaarswens

Goede Bondsvrienden

Momenteel gaan de Co-
ronacijfers in de goede 
richting… maar we zijn 
er nog bijlange niet… het 
wordt geen gewone Kerst 
en geen gewoon nieuw-
jaar… 2020 wordt een jaar 
om vlug te vergeten, maar 
ik vrees dat we het nog 
heel lang zullen onthou-
den. Misschien spreken we 
later over ‘voor’ en ‘na’ Co-
rona zoals oude mensen 
nu, spreken over de oorlog 
… met dat grote verschil 
dat wij nu gelukkig geen 
honger lijden, of toch de 
meesten onder ons niet.. 
. Deze Echo die het jaar 
afsluit, wordt dan ook een 
light versie. Qua geplande 
activiteiten is de toekomst 
nog heel onzeker, maar 
uiteraard hopen we vanaf 
het voorjaar 2021 weer 
volop te kunnen organi-
seren en onze gewone ac-
tiviteiten langzaam maar 
zeker weer te kunnen 
aanbieden.

In deze Echo vind je 
de rubriek ‘Uitgesteld, 
maar niet verloren’. 
Inderdaad hopen we nog 
zoveel mogelijk activitei-
ten te kunnen afwerken. 
Je vindt hierbij ook een 
oproep om op wandel 

te gaan met jouw bubbel 
en wensen te deponeren 
bij mensen die je kent of 
die je niet kent. Ongetwij-
feld een gezonde maar ook 
deugddoende activiteit voor 
het hele gezin. Iemand het 
beste wensen, doet even 
veel deugd als een lieve 
wens ontvangen, zeker als 
dit onverwacht gebeurt. We 
hopen dat vele bondsgezin-
nen op stap gaan!

Ik dank onze bestuursle-
den-wijkcoördinatoren die 
in deze dagen weer probe-
ren de nodige advertenties 
te verzamelen om Echo 
mogelijk te maken en ik 
dank evenzeer de gezins-
vriendelijke handelaars en 
zakenmensen die hieraan 
deelnemen! We kunnen niet 
genoeg beklemtonen dat we 
met hen meeleven in deze 
moeilijke Coronatijden! 
We kunnen onze leden ook 
niet genoeg oproepen om 
lokaal te kopen en onze 
plaatselijke handelaars te 
ondersteunen. In nood kent 
men zijn  vrienden! 
Wil ook even tijd maken 
voor onze bevraging: wens 
je verder een papieren 
Echo of verkies je de 
digitale versie? Heel be-
langrijk voor de toekomst 
van ons ledenblad! Echo 
blijft zeker nog een papie-

ren versie 
in 2021 en 
daarna zien 
we wel wat 
onze leden 
verkiezen…

We zien hoopvol uit naar 
het nieuwe jaar 2021 met 
het ‘nieuwe normaal’ en 
een vaccin dat ons leven 
en vooral onze sociale con-
tacten opnieuw mogelijk 
zal maken, want we zijn 
niet gemaakt om in ons 
coconnetje te blijven.

Tenslotte nog een warme 
oproep: Steun ook je 
verenging en blijf lid!

Willy Hosten, 
december 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 
bondsgezinnen en 
hopen hen
regelmatig op onze 
activiteiten te mo-
gen begroeten.

Kellsy en Yen Simoen- Marquardt, Veldstraat 
Yoni en Thijs Bultinck-Wostyn, A. Coussensstraat

Klaartje en Willem Jonckheerre- Maeckelbergh, Moerdijkstraat
Angie en Tijl Baeckelandt-Boudry, Torhoutbaan

Nieki en Sam Deprince-Warmoes, Diksmuidebaan
Hannelore en Kenzy  Hemeryck-Colpaert, Ermietshoek

Latoya en Steve Vuylsteke- Audoor Thomas- Elise en Ilyana, Kortemarkstraat 
Annelies en Jorgen Coopman-Declerck, Bieuwke, Alexi, Joshua, Hayley en Kaitlyn, Diksmuidebaan

Anja en Franky Meulemeester-Boudry, J. Vanhevelstraat

Jules Marquardt, Veldstraat
Julien  Wostyn, A. Coussensstraat 

Arvid Maeckelbergh, Moerdijkstraat 
Eli Hillewaere, Torhoutbaan

Anna Warmoes, Diksmuidebaan 
Quin Colpaert, Ermietshoek 

Lou Delameillieure,  Engelstraat 

I C H T E G E M

NIEUWNIEUW

Huis van het kind 

is er voor elke 

(toekomstige) ouder.

Die een vraag heeft 

of op zoek is naar 

informatie, opvang 

voor zijn baby of kindje, 

vrijetijdsbesteding, 

opvoedingsondersteuning, ….

Hoe kan je het 
Huis van het Kind bereiken? 

Mail naar: huisvanhetkind@ichtegem.be Bel of maak een afspraak op: 059 34 11 40
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voor ouders van kinderen en 

jongeren vanaf –9 maanden 
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U i t g e s t e l d ,  m a a r  n i e t  v e r l o r e n … !

Met pijn in het hart zagen we ons genoodzaakt nagenoeg al onze activiteiten 
af te gelasten op uit te stellen… wegens de gekende reden…

Workshop naaien voor kinderen

De laatste les kon helaas niet doorgaan… zodra het kan, krijgen de 16 deel-
nemers hun laatste les: scrunchies maken! De deelnemers worden verwittigd!

Koken voor mannen

De geplande reeks van 5 kookavonden kon niet doorgaan. De reeks was noch-
tans volzet met 16 deelnemers! Ze kregen hun inschrijvingsgeld terug. Zodra 
die weer kan opgestart worden, worden ze verwittigd en krijgen de eerste 
kans om weer in te schrijven.

Zwemlessen

De twee laatste lessen konden helaas niet doorgaan. Het is de bedoeling die 
lessen te laten doorgaan op zaterdag 27 februari en 6 maart. De nieuwe reeks 
zou dan twee weken later starten dan voorzien, op zat 13 maart en lopen tot 
en met zat 12 juni. We houden de deelnemers op de hoogte!

Kerstman vervangt Sint!

Wegens Corona was de lieve Sint van plan om de cadeautjes zelf per koets 
aan huis te brengen, maar ook dat mocht helaas niet… We vonden echter de 
Kerstman bereid om de taak van de Sint over te nemen! Op Tweede  Kerstdag 
zaterdag 26 december tussen 13.30u en 17u brengt de Kerstman de ca-
deautjes en het snoep aan de deur van alle gezinnen die tijdig ingeschreven 
hadden voor de Sint. Hij zal aanbellen, de cadeautjes aan de deur zetten en 
vanop afstand eens zwaaien. 

Geschenkbalpen voor 7- en 12-jarigen

Ook voor hen zoeken we een oplossing om die balpen alsnog te kunnen be-
zorgen! Je krijgt ze heel zeker!

Alle sportactiviteiten van Gezinssport

Zullen ook weer opstarten zodra het kan en mag… 
Hou de website in het oog!

3Echo nr.4, oktober - november - december 2020 ichtegem.gezinsbond.be



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 13 maart 2021 en eindigt op zaterdag 12 juni.. Geen les op 

3, 10 en 17 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  > Activiteiten > zwemmen 

                            Nieuwe deelnemers kunnen nu ook nog inschrijven. 
 

 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. 
 

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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#BLIJFSPORTEN #WANDELWENSEN







VERSPREID JOUW  
WARME WANDELWENSEN!
WAN∙DEL∙WENS (de; meervoud: wandelwensen)

Een kaartje met een wens of compliment dat tijdens een wandeling in de 
brievenbus van iemand uit jouw buurt wordt gepost.

STAP 1 
Kleur, schilder of versier de figuren naar hartenlust of maak gebruik van de 
wenskaart.

STAP 2 
Schrijf een mooi complimentje of wens op de achterkant van het kaartje!  
Hier alvast twee voorbeeldjes: 
• Wij vinden jouw huis het mooist versierd van heel de straat!  

Dankjewel voor zoveel gezelligheid.
• Je kent me niet, maar mag ik je in 2021 heel veel geluk toewensen!  

Warme groeten!

STAP 3 
Maak een wandeling in jouw buurt, post de kaartjes en deel jouw 
wensen.

TIPS:
• Bezorg ook eens een wandelwens bij onbekenden.
• Ga op zoek naar het mooist versierde huis.
• Zet … stappen om iemand een complimentje te geven.
• Maak eens een vollemaanwandeling (op 30 december).
• Post jouw wens bij het 1ste, 2de, 3de, … huis met een rendier, slee, ster, …  

in de tuin.

Meer inspiratie en extra beweegtips voor de kerstvakantie vind je op:  
www.sport.vlaanderen/wandelwensen

Een heel leuke kerstactiviteit voor het hele gezin:

P o s t  e e n  k e r s t w a n d e l w e n s !
Bij deze Echo vind je een drieluikfolder met wandelwensen! Op elke wenskaart vind je een winterse 
tekening die kan ingekleurd, beschilderd of versierd worden. De tekening kan ook uitgeknipt worden en is 
voorzien van een gaatje bovenaan, zodat de ontvanger die kan ophangen in de kerstboom.
Op de wenskaarten kan je een origineel complimentje of een warme wens kwijt.
Tijdens een wandeling in je buurt kan je de kaartjes posten en de warme wensen met de buren delen. Dit 
kan natuurlijk bij bekenden, maar de boodschap zal nog warmer overkomen als iemand onverwacht blij 
wordt gemaakt!
Doe mee aan deze wensenwandeling!

Ideale quality time met het gezin. Kleur, schilder of knutsel samen en maak van deze wenskaarten 
een kleurrijk plaatje.
Wandelen is gezond voor de fysieke en mentale gezondheid. Trek naar buiten, haal een frisse neus 
en ga samen met jouw ‘bubbel’ op pad.
Wie ontvangt er niet graag een mooie wens of een gemeend compliment ? Maar zeker zo leuk is ook 
het geven ervan… zeker in de kerst- en Coronatijd kan een boodschap van warmte en verbon-
denheid meer dan deugd doen!
Volledig gratis!

Di t  in i t ia t ie f  i s  een rea l isa t ie  van Gezinssport  met  de s teun van Spor t  V laanderen en de Ge-
z i n s b o n d  e n  i n  s a m e n w e r k i n g  m e t  Wa n d e l s p o r t  V l a a n d e r e n ,  S p o r t a  e n  S - s p o r t - R e c r e a s .
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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 !!! 

Wegens Corona kunnen we dit jaar helaas geen zitdag organiseren om 
kortingskaarten op het openbaar vervoer te bestellen… maar je 

kan ze rechtstreeks aanvragen bij onze coördinator Patrick, 
telefonisch of per email bogaertnauwynck@telenet.be, je 
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. Wil die 6 euro in een omslag met je naam erop deponeren in de brievenbus 
   van Patrick Bogaert? 
 
Deze service is uiteraard alleen voor Bondsleden!

Wie de goedkoopste prijs voor zijn reis wil berekenen, raadpleegt best eerst www.nmbs.be  
website  - “Hoeveel kost je reis?”
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Na een geslaagde reeks workshops die in een mum van tijd volzet 
waren, plannen we opnieuw een reeks ‘naaien voor kinderen’

Eerst moeten we nog de laatste les afwerken van vorige reeks die 
wegens Corona niet kon doorgaan: scrunchies naaien!

Deze workshop gaat door op woensdag 20 jan 2021 om 14u.
De nieuwe reeks loopt ook gedurende 4 woensdagnamiddagen, telkens van 

14u tot 17u in Dorpshuis De Ster, Engelstraat 54 op volgende data: 27 jan, 
10 febr, 20 febr en 10 maart 2021

We naaien achtereenvolgens onder de deskundige begeleiding van Max&Lou 
uit Ruddervoorde:

Een shoppingstas      uilenknuffel    slaapmasker    zwemtasje

Deelnemen kan vanaf het 2de leerjaar, het aantal deelnemers is beperkt 
tot 16.

Kostprijs? Leden Gezinsbond 50 euro, niet-leden 60 euro voor de hele reeks! 
Inbegrepen: gebruik naaimachines, alle stoffen en materialen, drankjes en 
een koek tijdens de pauze.

Inschrijven? Via onze website ichtegem.gezinsbond.be > Activiteiten  
> Workshop naaien > inschrijven

Info: Willy Hosten 0477/772076  

Voor creatieve kinderen… 

Workshops naaien met 
het naaimachine!

Gewest Houtland:  feel good - activiteit:
Lieve Blancqaert: “Circle of life” 

online lezing op maandag 18 jan 2021 om 20u.

Circle of life is opnieuw een onvergetelijke reis 
doorheen de wereld en zijn bewoners, door de 
bijzondere ogen van een uitzonderlijk reizigster 
en fotografe. Zondermeer een pakkende voor-
stelling voor een breed publiek die iedereen 
lang zal bijblijven! Deelnemen is gratis, maar 
wil wel inschrijven via onze website. Dank. 
Link en alle info op ichtegem.gezinsbond.be 
> Activiteiten  > inschrijven
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echo  Gezinsbond         Ichtegem

J o u w
m e n i n g
g ra a g ?

P a p i e re n
o f

d i g i ta l e
E c h o ?

Straks gaat ons vertrouwd ledenblad zijn 43ste jaargang in. Onlangs kwam in onze be-
stuursvergadering de vraag aan bod of onze leden anno 2020 niet liever alle bondsinfo 
zouden ontvangen en lezen op hun smartphone, tablet, pc of laptop? 

Uiteraard een belangrijke vraag. Momenteel vraagt zo’n tijdschrift heel wat werk en 
inspanning! Onze bestuursleden zamelen de reclames in, Secretaris Frank verzorgt de 
lay-out van alle reclames en van het tijdschrift zelf, ikzelf zorg voor de inhoud al dan 
niet samen met de coördinatoren en breng de originelen naar de drukker, vicevoorzitter 
Patrick bezorgt alle Echo’s bij de wijkverantwoordelijken en onze wijkverantwoordelijken 
zorgen ervoor dat je ons ledenblad tijdig in je bus krijgt! En natuurlijk hopen we dat 
onze leden ons ledenblad ook lezen.

Een andere optie is dat we volledig digitaal gaan. Dit vraagt ook nog wel wat werk 
maar een stuk minder… het komt erop neer dat we alle nieuws over activiteiten en wer-
king van onze plaatselijke afdeling op regelmatige tijdstippen in jouw digitale brievenbus 
deponeren via jouw emailadres. 

We zijn er ons echter van bewust dat niet al onze leden gebruik maken van of vertrouwd 
zijn met de digitale media en dat een aantal leden nog altijd, zelfs al werken ze met  
pc, een papieren versie verkiezen boven een digitale. Daarom dus onze vraag: ver-
kies jij een papieren of een digitale Echo ?  Voor 2021 blijven we de papieren 
versie bezorgen!

Wil jouw mening geven voor eind januari 2021 ofwel met onderstaand strookje dat 
je deponeert in de brievenbus van de voorzitter, Sportlaan 24 of vicevoorzitter, Dr 
Bruwierlaan 10 of bij je dichtstbije bestuurslid ? 
Of ga naar ichtegem.gezinsbond.be  > home > Papieren of digitale echo en vul 
daar onze bevraging in. Alvast bedankt!

Het bondsgezin (naam) …………...................................………………….

adres ………………………………..................................................………..

Kiest voor 0 Papieren versie van Echo

  0 Digitale versie van Echo
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Bondsleden genieten een fikse korting op hun 
Spaarkaart/Lidkaart bij aankoop van 

spoor- en lijnkaarten en bioscooptickets! 

Coördinator:  Patrick Bogaert, Dr Bruwierlaan 10    0478/221210 
   Elke dag tot 20u, behalve op zon- en feestdagen.

Bioscooptickets voor Kinepolis kan je niet langer kopen bij Patrick Bogaert, je 
dient ze nu altijd rechtstreeks online te bestellen, maar dat mag geen probleem 
zijn! De Spaarkorting krijg je ook rechtstreeks op je Spaarkaart/Lidkaart. En je kan 
altijd controleren hoeveel er op je Spaarkaart staat via onze website ichtegem.
gezinsbond.be  > in de witte band bovenaan rechts, naast Nieuws-Bestuur-Lid wor-
den- Mijn Gezinsbond. Je klikt ‘Mijn Gezinsbond’ aan. > Sparen: aanklikken en 
als je aangemeld bent, kan je je spaartegoed onmiddellijk raadplegen. Anders moet 
je je eerst aanmelden….

Om je bioscooptickets online te bestellen, ga je als volgt te werk: Je gaat naar 
ichtegem.gezinsbond.be  > Je komt op de homepage en scrollt die helemaal naar 
beneden tot ‘Hoe kan de Gezinsbond je helpen?’ > Je klikt op ‘Bioscoopkorting’ 
op het fotootje en je klikt op ‘Koop je online ticket’.  
Je ontvangt 2 euro korting rechtstreeks op je Spaarkaart per bioscoopticket!

Op ons verkooppunt bij Patrick kan je wel nog volgende Lijn- en spoorkaarten kopen 
met korting op je Spaarkaart (vergeet die niet mee te brengen!):

Go Pass 10 (2de klas) : 53 euro 5% korting of 2,65 euro
Rail Pass (1ste klas): 128 euro 5% korting of 6,40 euro
Rail Pass (2de klas): 83 euro 5% korting of 4,15 euro
Key card :    27 euro 5% korting of 1,35 euro
Lijnkaart:    16 euro 10% korting of 1,60 euro

Telefoonkaarten (herlaadkaarten) 4% korting tot einde voor-
raad. Worden achteraf niet meer ter beschikking gesteld 
wegens te geringe vraag.

Dit is nog een extra service, alleen voor leden Gezinsbond!
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J A A R P R O G R A M M A   2 0 2 1
onder voorbehoud wegens Covid-19

Dag Datum Uur Activiteit Plaats
din Start reacreatief badminton groep 1 Sporthal
woe Start recreatief badminton groep 2 Sporthal

Start recreatief volleybal Sporthal
don Start recreatief minivoetbal Sporthal

Start Fitnessclub Bofitt Sporthal
vrij Start recreatief badminton groep 3 Sporthal

maa 18 jan 20u. Feel good-lezing Lieve Blancquaert online
woe 20 jan 14u. Workshop naaien voor kinderen (laatste les) De Ster
woe 27 jan 14u. Workshop naaien voor kinderen (start nieuwe reeks) De Ster

woe 14u. 17de Kindercarnavalfeest De Ster
zat 27 febr 10.40u Afwerking zwemlessen najaarsreeks Zwembad Gistel

zat 13 maart 10.30u. Start nieuwe reeks watergewenning, 
kleuterzwemmen en zwemmen Zwembad Gistel

zat 13 maart 13.30u. 42ste Tweedehandsbeurs Sporthal

zat 3 april 10.30u. 36ste Paaseierenraap Kasteeldomein Rozendaal
woe 7 april 13.30u. Start 32ste Fietsseizoen Bondsfietsclub De Ster

vrij 28 mei 18.30u. 8ste verkenning oud-Ichtegem Parking St.-Michielskerk
zat 29 mei 9u. 11de Garageverkoop

15 jun-15 sept 17de Gezinsfietsfototzoektocht
zat 3 juli 19u. Gegidste historische & natuurwandeling Vloethemveld Zedelgem
zon 18 juli 8.30u 9de Kermisrommelmarkt centrum

zat 18 sept 13.30u. 43ste Tweedehandsmarkt Sporthal
vrij 24 sept 17u. 16de Gezinszwemavond

zon 10 okt 13u. Gewestelijk evenement 100 jaar Gezinsbond De Mast Torhout
vrij 15 okt 12u. 32ste Fietsfeest t Wit Paard
vrij 15 okt 19u. 30ste Gezinsdropping Markt

woe 3 nov 14u.-15u. Workshop: Bietensnijden Speelplaats De Bever
vrij 5 nov 19u. 40 ste Bietenstoet Bruwierplein
zat 6 nov 16u. Sint en Piet thuis op bezoek
zon 7 nov 14u. 42ste St.-Maartensfeest De Ster / Sporthal

Sint en Piet thuis op bezoek
dins 10 nov 18u. St.-Maartensavond: Sint en Piet thuis op bezoek
zat 13 nov 10.30u. 22ste Boomplanting - Dag van de Natuur De Ster
vrij 26 nov 19u. 10de Gezelschapsspellenavond De Ster

Data nog te bepalen:
Koken voor mannen
Koken voor kinderen
Kinderfilmclub

februari Kindercarnavalfeest
Verbruikersclub

paasvakantie
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Gezinsbond-bestuursteam anno 2021 
Naam Adres Telefoon Functie(s) (bestuurslid sedert …) 
Willy Hosten  
willy.hosten24@gmail.com  Sportlaan 24 051/58.97.66 

0477/77.20.76 
Voorzitter / Sociaal cultureel werk (1978) 
Voorzitter Minivoetbalclub ‘Bondgenoten’ 

Patrick Bogaert  
bogaertnauwynck@telenet.be Dr. Bruwierlaan 10 051/58.07.21 

0478/22.12.10 

Vice-Voorzitter (2014) 
Kortingskaarten / GSM kaarten 
Wijkcoördinator (1997) 
Coördinator Koken voor Mannen 

Nico Wynthein  
nico.fanny@skynet.be  Panoramastraat 12 051/48.97.92 Penningmeester / Coördinator zwemlessen 

(2004) 
Frank Despiegelaere  
frank@desp.be 
Hilde Vandekerkhof  
hilde@desp.be 

Dr. Bruwierlaan 70 051/58.81.40 

Secretaris (1993) 
 
Consumentenwerking (1991) 

Hilde Osteux 
osteuxhilde@gmail.com Engelstraat 129 0497/42.20.84 Ledenadministratie / Geboortegeschenken  

Gezinsspaarkaart / Jonge Gezinnen (2000) 
Ann Blomme  
ann.blomme1@gmail.com Engelstraat 113 b 0101 051/58.30.71 Kinderoppasdienst (1999) 

Thomas Bert  
t.bert@telenet.be  Engelstraat 109 051/58.88.93 Wijkcoördinator (2000) 

Robrecht Claeys 
robrecht.claeys@telenet.be Koekelarestraat 40 0497/20.83.87 Wijkcoördinator / Facebook (2014) 

Secretaris Gezinssport 
Anje Crevits 
anjecrevits@telenet.be Waterhoekstraat 30 0499/18.22.12 Wijkcoördinator (2014) 

Sara Declercq 
saradeclercq@yahoo.com Moerdijkstraat 91 0473/54.11.53 Coördinator Kinderfilmclub (2016) 

Karien Dejonghe 
karien.dejonghe@telenet.be Keibergstraat 32 051/58.31.20 Wijkcoördinator (2002) 

Freddy Deschryver 
freddy.deschryver@telenet.be Pieter Breugellaan 35 0474/20.09.51 Wijkcoördinator (1999) 

Coördinator Koken voor Mannen 
Patrick Devos  
patrick.devos@hogent.be  Zuidstraat 91 051/58.33.88 Wijkcoördinator  

Coördinator badminton (2004) 
Chris Dewaele 
chris.dewaele@sint-rembert.be Panoramastraat 29 C 051/74.73.66 Webmaster / Kinderactiviteiten (2006) 

Rob Dingenen 
dingenen.rob@telenet.be Moerdijkstraat 69 0496/75.58.23 Wijkcoördinator (2012) 

Marc Dobbels  
marcdobbels1@gmail.com Zuidstraat 41 051/58.89.53 Wijkcoördinator (2011) 

Hilde Gheleyns 
hilde.gheleyns@telenet.be  Vossebeekstraat 39 051/58.35.83 Wijkcoördinator (2007) 

Nadine Longueville 
longueville.nadine@telenet.be Hogebos 11 0479/39.42.61 Bestuurslid (2019) 

Yves Maertens 
yves.maertens@telenet.be  Engelstraat 198 051/58.19.82 

0468/08.93.28 

Wijkcoördinator (1994) 
Bestuurslid Minivoetbalclub ‘Bondgenoten’ 
Coördinator Bondsfietsclub 

Cindy Matten 
mattencindy@gmail.com Melkerijstraat 21 051/58.09.50 Coördinator Tweedehandsbeurzen (2009) 

Raf Muylle  
rafael.muylle@telenet.be Koekelarestraat 18 051/58.82.90 Wijkcoördinator (1992) 

Lysianne Sabbe  
lsabbe@skynet.be  A. Coussensstraat 138 051/58.24.61 Bestuurslid (1997) 

Stijn Samyn 
samingsje@yahoo.com Priorijstraat 4 0479/82.71.84 Wijkcoördinator / Coördinator rommelmarkt  

(2014) 
Nicole Vergote 
rikhollevoet@skynet.be  Veldstraat 44 051/58.11.34 Wijkcoördinator  (1988) 

Glenn Velle  
glennvelle@telenet.be Jagersstraat 2a 0485/16.33.86 Bestuurslid (2016) 

Wouter Verbeke  
wouter.joline@gmail.com Zr. Clarastraat 1 0474/83.73.92 Bestuurslid (2019) 

Patrick Verplancke  
veho@telenet.be  M. Grysonstraat 14 0473/69.49.44 Voorzitter / Penningmeester Gezinssport 

Sportraad (1993) 
Nancy Versyck 
versyck.nancy@telenet.be  Fonteinstraat 6 051/58.12.96 Wijkcoördinator / Coördinator Koken voor 

Kinderen (2008) 
Johan Viaene  
johan.viaene6@telenet.be  Vlasbloemstraat 3 0485/69.56.28 Coördinator 

Minivoetbalclub ‘Bondgenoten’ (1997) 
 

Ere-secretaris: Willy Mattheus, postuum Antoin Blomme 2017                                              Ere-penningmeester: Wilfried Dewanckele 
Ere-bestuursleden: Claudine Mattheus-David, Lieve Muylle-Vancraeynest, Robert Blomme, Anna Pollet-Verstraete 2019, Roger Dewulf, 
                                Robert Vermeulen, Antoon Calus, Lena Borra, postuum André Vanden Bussche 2005, Guido Borra, postuum  
                                ere-vaandeldrager 2015 
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Nieuwjaarswens 2021

Het oude jaar heeft ons leven
grondig dooreen geschud:
Winkels, cafés, restaurants dicht…
geen bezoek van familie en vrienden…
bijna geen bondsactiviteiten …
Maar we hebben meer dan ooit ondervonden
Dat we elkaar nodig hebben
Dat we geen eilandjes zijn die op zichzelf bestaan
Dat ons mentale welzijn minstens even belangrijk is 
als ons fysiek
Dat ons verenigingsleven van onschatbare waarde is!
Laten we vooral positief denken en blijven
Dat alles weer beter wordt
Dat we straks weer familie en vrienden mogen ontmoeten
in de winkel, op restaurant, bij de Gezinsbond … 
dat zal een feest zijn!
En laten we opnieuw de waarde ontdekken 
van het samenzijn met onze geliefden, 
zeker met die van ons eigen gezin …
Kerst, oudejaar en nieuwjaar vieren, alleen met ons gezin
moeten we misschien opnieuw leren?
Echte gezelligheid, warme liefde, gewoon samenzijn,…  
zoveel meer waard dan de opgeklopte ambiance van een 
kerstreveillon…
We hopen dat 2021 een echt nieuw, Coronavrij jaar wordt 
en dat we met nieuwe ogen mogen kijken naar 
onze partner, onze (klein)kinderen, onze familie, …
onze vrienden, kortom, naar de wereld!   
 
het Bondsteam
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