
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. Fietszoektocht Bondgenoten

4.  Naar de Ruidenbergse wijnvelden

5.  Zomerse wandeling Vloethemveld

6.  De Bond in Beeld

7.  Kermisrommelmarkt 

8.  Workshop naaien - 2deHandsbeurs

9.  Vakantiezoektocht tieners

10. Kinderoppasdienst

11. Gezinssport: Fietsclub

12. Winnaars Gezinsspaarkaart tombola

Goede bondsvrienden

We krijgen langzaam 
maar zeker meer zicht 
op de toekomst na co-
rona… Iedereen ver-
langt naar ‘normale’ 
tijden, zeker nu de va-
kantie voor de deur 
staat… Het is een las-
tige tijd geweest, voor 
iedereen, maar een 
mens is een taai wezen 
dat zich snel aanpast.

Ik ben heel blij dat we 
opnieuw uitzicht krij-
gen op bondsactiviteit, 
waar we elkaar weer 
volop kunnen ontmoe-
ten, want dat is toch 
in de eerste plaats de 
zin van een vereniging 
als de onze? Ik wil niet 
nalaten onze leden die 
getroffen werden door 
ziekte of afscheid van 
een geliefde, onze op-
rechte deelneming te 
betuigen. En in dezelf-
de adem wil ik ook ons 
groot respect uitdruk-

ken voor allen die op 
de bres stonden in de 
zorg, het onderwijs, of 
waar dan ook waar ge-
vochten werd tegen co-
rona…! 

Hopelijk gaan we nu 
echt betere tijden te-
gemoet, maar we blij-
ven voorzichtig! In 
deze echo vind je al 
een aantal activiteiten 
die kunnen doorgaan, 
maar uiteraard volle-
dig coronaproof! Mond-
masker heb je best al-
tijd bij de hand! Het zou 
onverstandig zijn nu 
alle teugels los te laten, 
maar, wees gerust: de 
lang verwachte vrijheid 
wenkt!

Oprechte gelukwensen 
aan onze vaders en 
moeders ter gelegen-
heid van Moeder- en 
Vaderdag! Dikke duim 
voor al onze 7- en 12-ja-
rigen die hun Commu-
nie- of Lentefeest vier-

den of 
nog zul-
len vie-
ren!

Nog een 
warme oproep: hou 
onze website ichte-
gem.gezinsbond.be in 
het oog. Raadpleeg ze 
wekelijks!  Daar lees 
je het eerst over onze 
nieuwe activiteiten en 
daar verneem je ook 
alle wijzigingen en 
aanvullingen die zich 
momenteel nog kun-
nen voordoen. Volop 
genieten van de zomer 
is mijn boodschap!

Willy Hosten, 
voorzitter

Juni 2021
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Wij begroeten graag onze Wij begroeten graag onze 
nieuwe bondsgezinnen en nieuwe bondsgezinnen en 
hopen hen regelmatig op hopen hen regelmatig op 
onze activiteiten te mogen onze activiteiten te mogen 
begroeten.begroeten.

BONDS WEL EN WEE

Wij wensen volgende bondsgezinnen Wij wensen volgende bondsgezinnen 
van harte proficiat bij de geboorte van van harte proficiat bij de geboorte van 

hun zoon of dochter!hun zoon of dochter!

Maarten en Jolien Suvée-Vanbiervliet , Jarne en Robbe 
Moerdijkstraat

Nathan en Justine Vanbossel-Maes, Jules Torhoutbaan
Wim Allary en Leticia Wardenier, Wout Moerdijkstraat

Alice Decorte, Swolstraat 
Robbe Suvée, Moerdijkstraat
Wout Allary, Moerdijkstraat 

Jules Vanbossel, Torhoutbaan 
Alice Vandamme, Hogebos 

We deelden in de rouw van ons bondsgezin Paul en Hilde Verstraete-Goethals, 
Engelstraat, kinderen en kleinkinderen bij het afscheid van hun ma en oma 

mevrouw Jeanny Vanhooren op 2 april 2021. Ze werd 89 jaar. 
Dat ze in vrede mag rusten.

Paashazen kwamen thuis op bezoek!
De paashazen bezochten 64 kinderen in 36 bondsgezinnen! De winnaars van 
onze Paaseierenzoektochten kregen er per gezin nog een lekkere chocolade 
paashaas bovenop! 
Fleur Terwe-Lansens, Elien en Maxiem Declerck, Warre Peene, Floris en Tijl 
Hosten, Ella en Janah Maeschaele, Timo, Febe en Fenna De Pril, Elise en 
Victor Verbeke, Betselot Wynthein, Lars en Lize Samyn en Ruth Wastyn.
Proficiat! Verdere foto’s vind je op onze website.

Winnaars stoepkrijtchallenge:
Ruth Wastyn maakte met haar broers en vrienden uit de Waterhoekstraat een prachtig filmpje 
van hun inzending voor de Stoepkrijtchallenge! Je vindt hun filmpje op de homepage van onze 
website. Ook Maud en Anouk Verdonck bezorgden ons een heel mooi filmpje. Ze wonnen een 
Fun waardebon! Gelukwensen!

Geschenkbon voor een prachtige geschenkbalpen!
Word je 7 of 12 jaar ? Dan heb je beslist wat te vieren!
Wellicht doe of deed je – weliswaar met enige vertraging wegens Corona – je Eerste Communie, je Heilig 
Vormsel of je Lentefeest ?
Vroeger stuurde de Gezinsbond een leuk wenskaartje, dit kan helaas niet meer wegens de wet op de Pri-
vacy… weten wij niet meer wie deze gelukzakken zijn…?
Wegens Corona konden we de jongens en meisjes die vorig jaar hun feest vierden hun geschenk nog niet 
geven, nu mogen ze dit ook komen halen!
Vandaar onze oplossing: Wie geboren is in 2013 en 2014 of 2008 en 2009 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 de kermisrommelmarkt 
op zondag 18 juli tussen 9u en 18u aan de bar op het zonneterras voor het Gemeentehuis!

WAARDEBON ALPHA RAINBOW SOFT TOUCH PEN
Naam ……………………………………..........................……..    Voornaam ……………………………
Geboortedatum …………………..............…     Lidnummer Gezinsbond ………………...........
adres ……………………………………………………………………………………………............................
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17de Gezinsfietsfotozoektocht 
15 juni – 15 september 2021 

Minivoetbalclub 
De BONDGENOTEN 

 
 Zet je speurneus op en neem deel aan onze Gezinsfietsfotozoektocht 

met het hele gezin ! 
 
Al voor de 17de keer mogen we de fiets op om langs enkele mooie wegen Ichtegem 
te ontdekken. Vanaf 15 juni tot 15 september kan iedereen die houdt van Ichtegem en 
zijn geheimen,  op speurtocht trekken. Afstand slechts 8.8 km. 
Dit jaar verkennen we de ‘Warande’, ooit het jachtgebied van de Heren ven 
Koekelare op de grens tussen Ichtegem en Koekelare… Je mag je even een ‘Heer’ of 
een ‘Prinses’ op jacht voelen… 
 
Deelnameformulieren zijn te verkrijgen bij Dagbladhandel Sonja Verduyn, 
Engelstraat en bij Dagbladhandel Heidi, Torhoutbaan. Deelnemen kost slechts 3euro 
per formulier! En dat voor een middag fiets- en zoekplezier!  
 
Wie tijdig zijn ingevuld deelnameformulier inlevert, ontvangt een mooie prijs tijdens 
de prijzenuitdeling op zondag 19 september 2021 om 10u. in  
De Ster. Je vindt alle foto’s ook op ichtegem.gezinsbond.be  > Gezinsfietszoektocht 
 
 

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

 We hopen in september weer van start te kunnen gaan! 
 
 
Wie al even een voorsmaakje wil van  zaken die je onderweg moet zoeken, vindt er 
hier al enkele:  

3Echo nr.2, april - mei - juni 2021 ichtegem.gezinsbond.be



Deze keer flirten we met de grens Ichtegem-Koekelare. We starten op 18 meter boven de 
zeespiegel aan de dorpel van de St.-Michielskerk en komen tot ongeveer 50 meter op de 
“toppen” van de Ruidenberg!
Onderweg verneem je alles over de Swal en wandelen we naar het geodetisch punt in 
de Bergmolenstraat. We vertellen over het roemloze einde van de Veldemolen en het 
gerestaureerde kapelletje.  Zoals de Romeinen nemen we de oude “Steenstraete”, een 
gedeelte van de Romeinse heirweg Cassel-Aardenburg.

Inschrijven kan via ichtegem.gezinsbond.be > Activiteiten > inschrijven   Wil storten op rekening BE51 
0680 7144 4062 van Gezinsbond Ichtegem; Deelnemen kost slechts 8 euro per persoon voor leden, 
niet-leden betalen 10 euro, alles inbegrepen! Aantal deelnemers beperkt! Mondmasker verplicht op de 
plaatsen waar de gids uitleg geeft.  Info: Willy Hosten 0477/772076

8ste verkenning van oud-Ichtegem
“Coronaproof per fiets 

naar de wijnvelden
op de Ruidenberg”  

vrijdag 25 juni 2021 om 18u. stipt 
aan de St.-Michielskerk

Dit alles en nog veel meer straffe 
en minder straffe, waargebeurde 
verhalen krijg je te horen op onze 
fietstocht! Gidsen van dienst zijn 
opnieuw onze plaatselijke heem-
kundigen Magda Missiaen, Jaak 
Knudde en Hannes Hosten.

We bezoeken de Ruidenbergse wijnvelden 
waar wijnbouwer Marino Moenaert zijn 
verhaal doet over 10 jaar wijnbouw op de 
Ruidenberg en uiteraard  degusteren we er 
zijn godendrank!

Via de aloude Portweg krijgen we een uni-
cum te zien op privaat domein: het graf van 
Louis Dieryckx, notoir Koekelaars Liberaal 
die na een conflict met de pastoor op zijn 
eigen hoeve ‘Het Blauwhof’ werd begra-
ven!
Langs de Diksmuidebaan vernemen we het 
trieste verhaal van de Franse soldaat Hubert 
Basset die er op 29 mei 1940 door de Duit-
sers doodgeslagen werd en begraven naast 
een beerput! Je hoort hoe “Zotte Charlotte” 
wellicht de naam gaf aan de straat waar het 
begin de jaren 50 van vorige eeuw gevaar-
lijk spookte…

4 Echo nr.2, april - mei - juni 2021ichtegem.gezinsbond.be



Leden gratis, niet-leden 5 euro. 
We bieden de gids gratis aan! Vooraf inschrijven

graag via ichtegem.gezinsbond.be

Deze keer verkennen we onder leiding van gids Peter De Ram het Vloethemveld in Zedelgem, 
een natuurgebied van 330 ha dat niet vrij toegankelijk is. Je vindt er ongerepte natuur maar ook 
militair erfgoed en herinneringen aan de tijd van het krijgsgevangenkamp uit de periode 1945-46 
toen hier iets meer dan 100.000 krijgsgevangen, vooral van Duitse en Baltische origine,  in dit Brits 
kamp gevangen zaten! De kunstwerken van de bewoners herinneren ons hieraan.

In het Vloethemveld lag een groot munitiedepot waar de munitie na WOI bewaard werden ont-
manteld. Heel wat mannen hebben er hun legerdienst gedaan.

Een verkenning van dit gevarieerd gebied met bos, heide, schrale graslanden en vijvers, wordt dan 
zeker een unieke ontdekking!
Deelnemen is gratis voor leden Gezinsbond (met lidkaart !), niet-leden betalen 5 euro per persoon.
Vooraf inschrijven via ichtegem.gezinsbond.be  > Activiteiten > Inschrijven

Info: Willy Hosten, Sportlaan 24  0477/772076 en www.natuurenbos.be/vloethemveld
Je vindt een prachtig filmpje op 
https://www.youtube.com/watch?v=z9uPuWyi_BM
en op www.facebook.com/vloethemveld

1 21 2 d ed e  Z o m e r s e  A v o n d w a n d e l i n g  Z o m e r s e  A v o n d w a n d e l i n g 

Geleide avondwandeling Geleide avondwandeling 
in  het  Vloethemveldin  het  Vloethemveld

Een ri jk verleden in een Een ri jk verleden in een 
ongerept natuurpark!ongerept natuurpark!

op vrijdag 9 juli 2021 om 19u. op vrijdag 9 juli 2021 om 19u. 
 Afspraak op de parking POV  Afspraak op de parking POV 

Diksmuidse Heirweg 6 ZedelgemDiksmuidse Heirweg 6 Zedelgem
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De Bond in beeld 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

Een impressie van onze 
Paaseierenzoektochten 
i n  c o r o n a t i j d e n . . . .
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ZONDAG 18 JULI 2021

Vrije toegang van 8.30u. tot 18u.

in het verkeersvrije dorpscentrum 
rond het Gemeentehuis op het Bruwierplein

Inlichtingen en inschrijvinging standhouders: 
Willy Hosten, Sportlaan 24  alle info ook op:
Ichtegem 0477/772076 ichtegem.gezinsbond.be

Doorlopend bar en 
springkasteel voor de kinderen

op het zonneterras voor het Gemeentehuis 
op het Bruwierplein.

9de editie

Volledig coronaproof!
R éénrichting wandelparcours
R IN via Engelstraat > Duponlaan ter hoogte van 
    Gemeenteschool De Bever, UIT via het Bruwierplein 
R mondmasker verplicht!

KERMISKERMIS

GEZINSBOND GEZINSBOND 
ICHTEGEMICHTEGEM

ROMMELROMMEL
MARKTMARKT
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42ste Tweedehandsbeurs
Gezinsbond Ichtegem nodigt uit tot haar

Zaterdag 18 september 2021 van 13u.30 tot 16u.30
in de Sporthal, Keibergstraat, Ichtegem

  kinder-, tiener- en dameskledij, 
  speelgoed, 
  kinderboeken, 
  baby- en kinderartikelen, 
  kinderfietsen, 
  kinderwagens
  en nog veel meer ...

Info: Cindy Matten, Melkerijstraat 21 Ichtegem, tel. 051/58 09 50 mattencindy@gmail.com
 Rekening Gezinsbond Ichtegem BE51 0680 7144 4062 
 Inschrijven: ichtegem.gezinsbond.be  > Activiteiten (in groene band bovenaan) > Tweedehandsbeurs   
 > inschrijven Reglement kan je raadplegen op onze website ichtegem.gezinsbond.be

40 standen

Vrije Toegang

Gratis kinderoppas

Info Bondsstand

Cafetaria

Volledig coronaproof! Mondmasker verplicht!

Voor creatieve kinderen:  

Workshops naaien met het naaimachine!
De reeks die dit voorjaar wegens Corona niet kon doorgaan, plannen we nu in 
het najaar! Ze was volzet, maar mochten er plaatsen wegvallen, dan nemen we 
nieuwe kinderen van onze reservelijst. Wie nu nieuw inschrijft, komt op die reser-
velijst in volgorde van inschrijven.

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

De nieuwe reeks loopt ook gedurende 5 woensdagnamiddagen, telkens van 14u 
tot 17u in Dorpshuis De Ster, Engelstraat 54 op volgende data: 
15 en 29 sept, 13 en 27 okt en 17 nov 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! In-
begrepen: gebruik naaimachines, alle stoffen en materialen, drankjes en een koek 
tijdens de pauze.

Inschrijven:  ichtegem.gezinsbond.be   > Activiteiten > Workshops naaien > 
inschrijven
Info: Willy Hosten 0477/772076
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O n z e  K I N D E R O P PA S D I E N S T  . . .  t o t  j e  d i e n s t ! 
    

 Coördinator:  Ann Blomme, Engelstraat 113 bus 0101
    tel. 051/58 30 71               ann.blomme1@gmail.com 

Onze Kinderoppasdienst bestaat sedert 1978 en heeft ondertussen een stevige reputatie opge-
bouwd! Dit danken we aan een hele groep enthousiaste kinderoppassers en enkele plichtsge-
trouwe coördinatoren. Sedert 2019 kan je een kinderoppas online reserveren!

Waarom een kinderoppas vragen via de Gezinsbond?
• Je vertrouwt je kind niet aan om het even wie toe! Wij sturen een betrouwbare kinderoppas 

uit de buurt die vooraf een infogesprek heeft gehad met onze coördinator!
• Bij de Gezinsbond zijn oppas én kinderen verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. De 

oppas is ook verzekerd voor de verplaatsing! 
• De kinderoppascoördinator is je klankbord. Je weet dus altijd waar je achteraf terecht kan 

met vragen of opmerkingen.

Deze dienst is exclusief voor leden van de Gezins-
bond. Wil je gebruik maken van onze kinderoppas-
dienst? Neem dan eerst contact op met onze coördi-
nator. Zij geeft je alle nodige informatie!

Tarieven: 
1 credit * € 2 vaste kost per oppasbeurt voor verzeke-
ringen en werking.
€ 5 per begonnen uur (minimumprestatie 2 uur)
€ 25 euro met overnachting (vanaf 22uur tot 8u, na 
het ontbijt)
• Credits voor de verzekering koop je online via 
de toepassing. 
De kinderoppasvergoeding betaal je rechtstreeks aan 
je babysitter.
• Je haalt en brengt de kinderoppas met de wa-
gen bij hem/haar thuis, 
tenzij je anders afspreekt.

Voor kinderoppassers:
Ben je begaan met kinderen? Verdien je graag wat extra zakgeld dicht bij jou in de buurt ? 15 
jaar of ouder ? Dan is babysitten via de Gezinsbond misschien wel iets voor jou !? Neem dan 
snel contact op met onze coördinator.  
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Onze FIETSCLUB start haar  

32ste fietsseizoen op woensdag 7 juli 2021 

Wekelijks op woensdag tussen juli en oktober nodigen we opnieuw alle 
fietsliefhebbers uit tegen 13.45u voor een aangename, ontspannende 
fietswandeling van om en bij de 30 km tegen gezapig tempo.  
We verzamelen en starten aan het Dorpshuis De Ster, Engelstraat 54. 

Iedereen mag deelnemen aan onze recreatieve fietstochten! Jong en minder jong.  
Samen uit, samen terug op de startlocatie tegen 17 uur.  
Onderweg voorzien we een sanitaire en koffiestop met pannenkoeken of taart! 
Gezelligheid is troef en ondertussen maken we de stramme spieren los en steken een frisse 
neus op. De fietstochten gaan altijd door tenzij het pijpenstelen regent! 
Elke tocht wordt deskundig voorbereid en begeleid door onze ervaren baankapiteins! 
 

 Gezinssport-Ichtegem is een erkende sportclub aangesloten bij Gezinssport Vlaanderen. 
 Zowel wie elektrisch fietst als wie het houdt bij zijn gewone fiets is welkom.  

Het gemiddelde tempo bedraagt 15 km/u. 
 Alle leden van Gezinssport-Ichtegem worden aangesloten bij en verzekerd via de 

sportverzekering van Gezinssport Vlaanderen.  
 Via de mutualiteiten kun je genieten van een belangrijke tussenkomst in het lidgeld. 
 Betalen van je lidgeld kan ook met de Doe Mee-bonnen uitgereikt door het OCMW. 

 
Het Gezinssportbestuur hecht veel belang aan de veiligheid van onze leden fietsers tijdens hun 
fietstochten. Daarom schenken we eenmalig aan nieuwe leden GRATIS een oranje fluohesje. 
Bedoeling is uiteraard om dit tijdens de wekelijkse fietstochten te dragen om de zichtbaarheid 
in het verkeer te verhogen! 
 
 

Deelnemen kan door aankoop van een voordelig abonnement. Door uitzonderlijke 
omstandigheden omwille van Coronabeperkingen heeft het Bestuur beslist dat het 
abonnement geldig blijft tot en met 30 september 2022. Je bijdrage omvat het lidgeld, 
deelname aan de wekelijkse fietstochten, verzekering tegen ongevallen, lidmaatschap bij 
Gezinssport Vlaanderen. 
                                       * Algemeen lidgeld t/m 30/09/2022 = 25 euro 
             * Leden van de Gezinsbond  krijgen vijf euro korting op het jaarlijks lidgeld. 
  

Er wordt dit jaar gefietst van woensdag 7 juli 2021 tot en met woensdag 29 september 2021.  
 
 
 

Voor meer inlichtingen over onze fietsclub kun je terecht bij de activiteitcoördinator: 
Yves MAERTENS 

Engelstraat 198  8480 Ichtegem      GSM: 0468 / 08 93 28 

                                                                                     Recreatiesportclub  
                                                                badminton, fitness, minivoetbal,  

                                                                 volleybal, zwemmen-jeugd 
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WINNAARS GEZINSSPAARKAART TOMBOLA maart 2021

 
 
 
 

  
Gezin  Hollevoet-Volcke Veldstraat  Gezin  Compernol  Kortemarkstraat  

Gezin  Palmans-Lingy  Veldstraat  Gezin  Vanneste-Vuylsteke  Engelstraat  

Gezin  Laleman -Akkermans A.Coussensstraat  Gezin  D'Hondt Toon Stationstraat 

Gezin  Tilleman - Haest   Diksmuidebaan Gezin  Montaigne-Bogaert  Sterrestraat 

Gezin  Ghys - Plaetevoet  Vossebeekstraat Gezin  Crevits - De Groote  Engelstraat 

Gezin  Goemaere - Vanbesien Jagerstraat  Gezin  Geldhof-Vermeersch  Dr. Bruwierlaan 

Gezin  Geldhof - Vermeersch  Dr. Bruwierlaan Gezin  Vannieuwkerke-Dickele Rubenslaan  

Gezin  Carlier-Vandenberghe Sint-Amandusstraat Gezin  Verwichte -Bonny  Veldstraat 
  

 

 
Er werd 10 euro in je online portemonnee geplaatst! 
Neem zeker een kijkje op www.mijn.gezinsbond.be 

Vanaf 5 euro spaartegoed kan je je aankoop betalen. 
Ook op deze 5 euro krijg je korting!  

 
 

 
 
 
 
Sinds juni 2021 geeft JBC nu ook 5% spaarkorting, ook alle winkels van Torfs geven vanaf 
2021 korting. Alle over kortingen, webshop, mijn lidkaart  vind je terug op 
www.ledenvoordelen.gezinsbond.be.  
 
Een extra bonnenboekje 2021van Houtland en andere gewesten (Brugge / Oostkust -  
Roeselare – Gistel /Middenkust , Diksmuide, Ieper enz …) is te verkrijgen voor 1,5 euro bij 
Hilde Osteux Engelstraat 129 8480 Ichtegem  

Sparen kan nog steeds bij onze gezinsvriendelijke handelaars  
 
Optiek Devolder, Engelstraat 131 5% - 10% met bonnetje nr 67 
 
Of bij de Houtlandse gezinsvriendelijke handelaars van  
Aartrijke – Koekelare – Kortemark – Lichtervelde – Torhout - 
Ruddervoorde – Veldegem en vele andere  
 
Gebruik steeds je bonnetjes uit de bonnenboek en misschien 
ben jij wel de volgende winnaar!! 
 
Alle voordelen vind je terug op 
www.ledenvoordelen.gezinsbond.be 
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