
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 - Prijsuitreiking 
 Fietsfotozoektocht
3. Tweedehandsbeurs - Gezinszwemavond
4. Kermisontbijt
5. Gezinsdropping
6. Sint-Maartensfeest
7. Sint-Maartensfeest
8. Sint-Maartensfeest

9. Sint-Maartensfeest
10. Gewestfeest 100 jaar Gezinsbond
11. Kortingskaarten openbaar vervoer
12. Badminton
13. Minivoetbal
14. Volleybal 
15. Bond in beeld
16.  Bond in beeld
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Goede bondsvrienden

En zo is de zomer weer 
voorbij, weliswaar een 
kwakkelzomer, maar 
toch de moeite waard 
om even te genieten van 
het “dolce farniente” of 
het zalig nietsdoen, ont-
spannende activiteiten 
allerhande, vakantie, 
reizen, … elkaar

Nu we langzaam maar 
zeker onze vrijheid te-
rug winnen omdat we 
met velen gevaccineerd 
zijn, kunnen we geluk-
kig ook onze bondsacti-
viteiten weer aanvatten. 
We draaien nog niet op 
volle toeren, enerzijds 
moeten we voorzichtig 
blijven, anderzijds moet 
ook veel weer opge-
bouwd worden. 

Ik dank oprecht allen 
die trouw lid blijven van 
onze Gezinsbond – ook 
in moeilijke tijden – en 
opnieuw hun lidmaat-
schap willen betalen! Ik 
dank oprecht onze be-
stuursleden die opnieuw 

met ons verder aan de 
slag willen!

Binnen ons bondsteam 
nemen we afscheid van 
Rob Dingenen uit de 
Moerdijkstraat die zo’n 
9 jaar zich heeft inge-
zet als wijkcoördinator. 
Nu wil hij een stap terug 
zetten. We vinden dit 
uiteraard jammer maar 
aanvaarden uiteraard 
zijn beslissing en zeggen 
hem dank! Gelukkig ver-
namen we op de laatste 
bestuursvergadering dat 
er drie nieuwe kandida-
ten bereid zijn om tot 
ons team toe te treden, 
dus de opvolging blijkt 
verzekerd. Ik hoop hen 
volgende keer te mogen 
voorstellen! Rob blijft 
nog zijn leden van Echo 
voorzien tot eind dit jaar, 
waarvoor dank. 

Onderaan mijn welkom-
woord zie je het nieuwe 
bondslogo. Het gelijkt 
heel goed op het vorige, 
maar nu wordt de Ge-
zinsbond beklemtoond 
als naam van onze ge-

zinsvereni-
ging. De 
vlag waar-
onder wij 
samen wer-
ken en die 
de volledige 
lading dekt!
 
Ik nodig je graag uit op 
onze komende activi-
teiten, speciaal op onze 
Tweedehandsbeurs, ons 
feestelijk kermisontbijt 
en onze feestelijke ge-
westnamiddag ter ge-
legenheid van 100 jaar 
Gezinsbond!

Willy HOSTEN, 
voorzitter

september 2021



BONDS WEL EN WEE

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

geboorte van hun geboorte van hun 
zoon of dochter!zoon of dochter!

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

Kelly Bolle en Matthias Verbeke, Bisschophoekstraat Koekelare 
Lien Deprince en Stijn Van Hoey, Kortemarkstraat

Ellen Marga en Joris Wauters en Nolan, Vlasbloemstraat

Lizette Van Hoey, Kortemarkstraat
Sander Verbeke Bisschophoekstraat Koekelare, 

kleinzoon van ons bestuursgezin 
Rik en Karien Bolle-Dejonghe Keibergstraat

Zoë Van Poppel, Kortemarkstraat
Anaïs Van Praet, Vossebeekstraat
Justine Loosveldt, Engelstraat

Wij deelden in Wij deelden in 
de rouw van ons de rouw van ons 
bestuursgezinbestuursgezin

Geert en Hilde Gabriel-Osteux, Pieter en Devine en Louis, Anton, Fien en Jelle 
bij het afscheid van hun pa en opa de heer Fernand Osteux 

op 11 augustus laatst.
Fernand werd 87 jaar. 

Dat hij in vrede mag rusten!

Prijsdeling 17de Gezinsfietsfotozoektocht Bondgenoten

op zondag 19 september 2021  om 10u. in Dorpshuis De Ster 

Corona is nog niet weg! Daarom … mondmaskerplicht bij verplaatsingen binnen de Ster!

Onze 17de Gezinsfietsfotozoektocht is opnieuw een succes gebleken en dat wordt 
bekroond met de Prijsdeling! Iedere aanwezige deelnemer mag een waardevolle prijs 
kiezen!

Bestuurslid Yves Maertens, die de zoektocht opstelde,  zorgt voor een woordje uitleg 
en projecteert  de juiste antwoorden van de zoek-
tocht.
Wie het wenst, kan ondertussen van een drankje 
genieten en we nemen een foto met alle aanwezige 
winnaars!

Het Bondgenotenbestuur dankt alvast alle deelne-
mers en hoopt dat ze volgend jaar opnieuw van de 
partij zijn!

Tot op zondag 19 september!

42ste Tweedehandsbeurs
Gezinsbond Ichtegem nodigt uit

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: via ichtegem.gezinsbond.be

40 standen

Vrije Toegang

Gratis kinderoppas

Infostand Gezinsbond

Cafetaria

 

ZWEMPLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
in

 Recreatie zwembad De Alk
Beernemstraat 23  8750 Wingene 

(051/65.04.40)

GEZINSBOND ICHTEGEM organiseert opnieuw voor Ichtegemse Gezinsbondsle-
den (*) op vrijdag 24 september 20210 van 17u. tot 21u, in het zwembad De Alk 

(Wingene) haar 16de gratis zwemavond voor het hele gezin.

Dit zwembad biedt onder meer volgende troeven: brede familieglijbaan, stroomversnelling, 
gratis Whirlpool, individuele stoombaden, afzonderlijk kinderbad, enz…. Onze keuze viel 
op dit zwembad omdat het heel kind- en gezinsvriendelijk is. 

Onze leden kunnen **gratis 
digitaal inschrijven via www.gezinsbondichtegem.be

of telefonisch bij onze penningmeester Nico Wynthein tel 051/48 97 92 
Aan de kassa van het zwembad zal een deelnemerslijst liggen en het volstaat daar je naam 

op te geven, je geniet gratis toegang als je tijdig ingeschreven bent! 

* Aanbod geldig voor de eerste honderd inschrijvingen.     ** zoveel als er eigen gezinsleden zijn
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Het bestuursteam van Gezinsbond Ichtegem 
nodigt je heel graag uit tot een

Fe e s t e l i j k , l e k ke r  Ke r m i s o n t b i j t  !

Ter gelegenheid van 100 jaar Gezinsbond 
en kermis in Ichtegem!

Op kermiszondag 3 oktober 2021 van 8u tot 10u
In Dorpshuis De Ster, Engelstraat 54

- Een uitgebreid en heel lekker ontbijt!
- Speel en knutselhoekje voor de kinderen! 
- Inschrijven via ichtegem.gezinsbond.be  Aantal plaatsen beperkt.

Bij inschrijving vind je op onze website wat onze ontbijttafel schaft…
- Oprechte dank aan de lokale bakkers en sponsors die hun medewerking 

verlenen.

Deelname:  Leden 3 euro pp – 10 euro per gezin
  Niet-leden: 5 euro pp – 15 euro per gezin

Inschrijvingen mogelijk tot en met zondag 26 sept 2021, 
tenzij eerder volzet!

Info: Hilde Vandekerkhof  051/588140

vrijdag 15 oktober 2021 om 19 uur op de Markt!
Corona is nog niet weg ... daarom ... mondmasker op de bus!

Onze jaarlijkse gezinsdropping is een klassieker geworden. Wie er nog nooit bij was, moet het 
zeker eens proberen: een fikse avondwandeling met vrienden omgeven door een vleugje ge-
heimzinnigheid en achteraf het relaas in geuren en kleuren! Wie er wel al bij was, neemt zeker 
opnieuw deel! Elk jaar vertrekken  we  met een volle bus nachtelijke avonturiers… 
De formule is ondertussen gekend: we starten per autocar om 19 uur op de Markt. De autocar zet ons 
af per 4 of 5 groepen naar keuze op punt X. Elke groep krijgt een blinde kaart waarop punt Y aangeduid 
staat. En iedereen gaat op stap, langs donkere, avondlijke, rustige wegen naar punt Y (of is het punt Z 
…??!!). Daar kan iets gedronken en/of gegeten worden. Ook dit jaar kan je kiezen uit twee formules: 
 
Gewone formule: je zoekt met een blinde kaart punt Y
Nieuwe formule: je krijgt een blinde kaart maar ook enkele leuke opdrachten die je naar punt Y 
brengen!
Laat weten bij inschrijving welke formule je kiest ?

Om vlotter bediend te worden bij aankomst, vragen we hen die iets wensen te eten bij aankomst, 
vooraf hun keuze te bepalen en te betalen bij inschrijving.
 
Wil hiervoor inschrijven via ichtegem.gezinsbond.be of bij Nico Wynthein 051/48 97 92 

 Je kan kiezen uit:
Volwassenen 14 euro:
 - Spaghetti bolognaise
 - Stoemp met savooikool, spekjes en braadworst
 - Friet met slaatje en kipfilet met champignonsaus

Kinderen 9 euro:
 - Friet met frikandel en appelmoes
 - Kids spaghetti
 

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

Ieder groepje krijgt ook een telefoonnummer mee voor het geval je compleet misloopt. Dan komt 
de autocar je ophalen, maar tot nog toe was dit zelden het geval! Omstreeks 1 uur zijn we allen 
weer veilig en wel terug op de Ichtegemse markt. 

Zorg voor stevig schoeisel, warme, eventueel regenkledij, reflecterende stroken als ’t kan 
en een zaklamp.

Iedereen kan mee, het is absoluut geen wedstrijd, maar een fijne activiteit voor het hele gezin!
Inschrijven kan bij voorkeur via ichtegem.gezinsbond.be of bij onze penningmeester Nico Wynthein 
tel. 051/48 97 92 

 
De deelnameprijs blijft dezelfde: € 8 voor leden, € 10 voor niet-leden. Wacht 
niet te lang om in te schrijven, want eens de autocar vol … kan er niemand 
meer bij en 56 is wel een maximum!

30ste GEZINSDROPPING
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· 40ste Bietenstoet en Volksfeest op vrijdag 5 nov. om 18.30u. op 
het Bruwierplein

· 42ste St.-Maartensfeest op zondag 7 nov. om 14u. aan de Ster.
· St.-Maarten en Zwarte Piet thuis op bezoek op zat 6 nov. vanaf 16u.,  op 

zon 7 nov vanaf 18u., op St.-Maartensavond  woe 10 nov.  vanaf  16u.      
* Bij voldoende vraag wil de Sint ook op zijn verjaardag don 11 
nov. vanaf 16u langskomen!  

Sint-Sint-
MaartensvieringMaartensviering

20212021
Alle kinderen, ouders en grootouders zijn welkom 

op onze jaarlijkse, grootse St.-Maartensviering 

13de Etalagewedstrijd “Sint en Piet in Disneyland”

Opnieuw slaan Unizo en de St.-Maartenswerkgroep de handen in elkaar voor 
de etalagewedstrijd! Vanaf zaterdag 16 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 
gratis deelnemen. Thema dit jaar: Sint en Piet in Disneyland! In elke deelne-
mende etalage moet je een moet je een Disneyfilm herkennen. Ten laatste op 
donderdag 4 nov gooi je het ingevulde wedstrijdformulier in de brievenbus 
in de bib, Engelstraat 66. Unizo Ichtegem en het Gemeentebestuur  schenken 
30 mooie prijzen! De winnaars worden bekendgemaakt onmiddellijk na de 
Bietenstoet.
Voor de 11de keer worden ook de mooiste etalages bekroond! Een deskundige 
jury kiest de 5 mooiste etalages. De winnaars worden ook bekendgemaakt na 
de Bietenstoet.

Workshop biet snijden  woensdag 3 nov om 14u en 15u

We voorzien opnieuw een GRATIS workshop op woensdag 3 november om 
14u. en om 15u. op de speelplaats van Gemeenteschool “de Bever” onder 
leiding van bondsbestuursleden. Wij zorgen voor een gedeeltelijk uitgeholde 
biet. Je kind moet alleen materiaal meebrengen om die verder uit te hollen en 
uit te snijden. Kleuters moeten vergezeld zijn van een begeleid(st)er.  Vooraf 
inschrijven via  ichtegem.gezinsbond.be  of bij  Willy Hosten, Sportlaan 24  
0477/77 20 76. Het aantal deelnemers is beperkt en bondsleden genie-
ten voorrang!

Wie niet naar de workshop komt, kan een biet halen bij volgende kindvriendelijke landbou-
wers (best vooraf even een seintje geven):
• Luc Bonny, Oostendesteenweg 108 (na 18u.)  GSM: 0486/486382 
• Pascal Masschaele, Korenstraat 35  GSM: 0473/734849
• Tom Staelens, Ruidenbergstraat 30  GSM: 0486/171784

40ste Bietenstoet op vrijdag 5 november om 18.30u.

op het Bruwierplein

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

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

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

Warme oproep!

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

Traject van de Bietenstoet: Bruwierplein - Koekelarestraat - de Pinne - St.-Berti-
nuslaan - de Tramstatie - Ringlaan - Jules Vanhevelstraat - Vossebeekstraat - Mel-
kerijstraat - Engelstraat - Bruwierplein

Wedstrijd mooiste biet

Ieder kind dat een uitgeholde St.-Maartensbiet meedraagt, krijgt een lekkere Sintkoek 
en neemt automatisch deel aan onze tombola en wedstrijd  ‘mooiste biet’ met 20 leuke 
prijzen: 10 voor de mooiste bieten, 10 worden gewoon verloot onder de deelnemers 
met biet ! Voor deze wedstrijd komen alleen de oorspronkelijke St.-Maartensbie-
ten in aanmerking! Geen pompoenen dus!
Om deel te kunnen nemen aan de tombola en wedstrijd moet de biet:
• uitgehold zijn
• beschikken over ogen, neus en mond
• voorzien zijn van een brandend kaarsje of lichtje
• meegedragen worden in de Bietenstoet
Sorry, maar andere bieten komen NIET in aanmerking voor een prijs.
De prijzen voor de deelnemers met biet aan de bietenstoet en wedstrijd ‘mooiste biet’ 
worden onmiddellijk na de Bietenstoet uitgedeeld.
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42ste St.-Maartensfeest: op zondag 7 nov. 2021 om 14u. aan De Ster 

Om 14u. komt de Sint met zijn Pieten aangereden per koets, begeleid door de 
fanfare De Ware Vrienden. Wie mee opstapt in de St.-Maartensstoet, krijgt 
een ballon en een tombolabiljet en maakt kans op een leuke prijs! Trekking 
gedurende de pauze. In stoet gaan we naar de Sporthal.

Daar treden de danseresjes van Dansstudio Timeless uit Ichtegem, spe-
ciaal voor de Sint, op en leren ze iedereen die het wil ook een dansje aan! 

Daarna volgt een spetterende meespeelshow met de 
prettig gestoorde 
broertjes Urkie 
en Purkie.  Ou-
ders en grootou-
ders kunnen on-
dertussen genieten 

van een lekkere Sintwafel, 
koffie of drankje naar keuze en 
een gezellige babbel! Je steunt 
hiermee ons gratis kinderfeest!

Na de show krijgt elk kind 
een zak snoep uit handen van 
Zwarte Piet. Kinderen van Bondsleden krijgen er nog een waar-
devol geschenk bovenop mits afgifte van hun geschenkbon. Gele-
genheid om foto’s te nemen bij Sint en Piet! Einde omstreeks 17u. 

Gezinsbond Ichtegem biedt dit kinderfeest GRATIS aan ! Met een speciaal 
woord van dank aan de Dansstudio Timeless voor hun medewerking!

St.-Maarten thuis op bezoek!

Bondsgezinnen - ook grootouders - die het wensen, kunnen St.-Maarten en Zwarte Piet thuis 
uitnodigen! Veel gezinnen maken er een gezellig familiefeestje van, want de komst van Sint 
en Piet is voor elk kind een unieke gebeurtenis! De Goede man komt de kinderen aanmoedi-
gen, niet bang maken!
De Sint gaat op stap op zat 6 nov. vanaf 16u. , op zon 7 nov en op St.-Maartensavond woens 
10 nov 2021, telkens vanaf 16u. 
• Bij voldoende vraag wil de Sint ook op zijn verjaardag don 11 november 
 vanaf 16u. langskomen !!!
Het uur waarop hij komt, wordt vooraf per mail meegedeeld. Wil dit bezoek aanvragen via 
onze website  ichtegem.gezinsbond.be . Liefst zo vroeg mogelijk en zeker voor 25 okt 2021! 
Deelnemen kost slechts € 10 per gezin. Lid zijn van de Bond is wel een voorwaarde, maar 
iedereen kan natuurlijk lid worden! Info: Willy Hosten, Sportlaan 24, Ichtegem 0477/772076

Ichtegem zingt St.-Maarten!

Wie in Ichtegem school loopt, krijgt het bezoek van de Pieten van de Sint op school!  
Ze komen elk kind uitnodigen om deel te nemen aan onze St.-Maartensviering en be-
zorgen de programmabrochure ‘Ichtegem viert Sint-Maarten!’ Deze brochure is ook 
verkrijgbaar bij de voorzitter.

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 Wilfried Declerck en SMIK Koekelare voor de medewerking!

St-Maartenscd !!! 

We verkopen ook tegen slechts 5 euro een leuke St.-Maartenscd ‘Ichtegem zingt St.-
Maarten’. Heel interessant om de liedjes die troubadour Wilfried op school komt aanleren de 
vrijdag voor de herfstvakantie, thuis nog eens in te oefenen!

Deze cd met 14 liedjes is verkrijgbaar op de Bietenstoet en op ons St.-Maartensfeest aan de 
bondsstand, ook bij voorzitter Willy Hosten willy.hosten24@gmail.com

Geschenkbonnen

Alle kinderen uit onze bondsgezinnen geboren vanaf 2019 tot en met 2009 krijgen op het 
einde van het St.-Maartensfeest een leuk geschenk in ruil voor een geschenk-bon. Voorwaarde 
is wel dat het kind zelf zijn geschenk komt afhalen. Alleen in geval van ziekte mag een ander 
gezinslid - geen buren of vrienden -  het geschenk afhalen !!!  Vraag je geschenkbonnen 
aan via ichtegem.gezinsbond.be  > Activiteiten > St.-Maartensfeest > geschenkbon-
nen voor 25 okt 2021 !!! Je geschenkbonnen liggen dan klaar aan de drankbonnenstand in 
de sporthal op ons St.-Maartensfeest. 
Het bezoek van Sint en Piet thuis vraag je bij voorkeur ook aan voor 25 oktober via 
onze website. Wie zijn geschenkbonnen te laat aanvraagt, kan nog een ‘troostprijs’ 
krijgen.

Wie over geen internet beschikt, kan terecht bij voorzitter Willy Hosten, Sportlaan 24 tel 
0477/77 20 76.
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KORTINGSKAARTEN
Coödinator: Patrick Bogaert, Dr Bruwierlaan 10 tel. 0478/22 12 10

bogaertnauwynck@telenet.be

Opnieuw kunnen onze Bondsleden hun kortingskaarten op het openbaar vervoer 
vernieuwen of voor het eerst aanvragen. 

Je kan je spoorkaarten aanvragen ten  huize  van onze coördinator 
Patrick Bogaert, elke dag, behalve op zondag, na 18u. De aan-

gevraagde kaarten worden dan thuisbezorgd.  Nog een gratis 
service voor onze leden!
Wie voor het eerst kortingskaarten aanvraagt, dient voor-
af op het gemeentehuis (in Ichtegem) een gezinssamen-
stelling te vragen en dit formulier mee te brengen naar de 
zitdag. Dit is kosteloos, maar wij mogen dit niet zelf doen 

omwille van de wet op de privacy. Wie vroeger al kortingskaarten bij ons aanvroeg, 
MOET DIT NIET MEER DOEN. Hij of zij wordt persoonlijk verwittigd dat zijn of haar 
kaarten dienen  vernieuwd.
 

Wie heeft recht op deze verminderingskaarten ?
* Alle gezinnen die  minstens 3 kinderen in leven hebben of gehad hebben.

 ° In dit geval hebben de ouders levenslang recht op deze verminderingskaarten.
 ° De kinderen hebben hierop recht tot en met hun 25ste jaar indien ze nog 
    ten laste zijn (= kinderbijslag genieten).
 ° Voor de kinderen geboren in 2004 en later moet dit NIET bewezen worden. 
 ° Voor de kinderen geboren van 1997 tot en met 2004 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!

Wie de goedkoopste prijs voor zijn reis wil berekenen, raadpleegt best eerst www.nmbs.be  
website  - “Hoeveel kost je reis?”
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Vrijdag 3 september 2021, van 20u tot 22u en 
dinsdag 7 september 2021, van 19.30u tot 
21.30u, in de sporthal Keibergstraat te 
Ichtegem, startte de Gezinssport 
badmintonclub een nieuw recreatief 
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. 
 
 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 vragen i.v.m. de huidige Covid maatregelen binnen onze badmintonclub kun je terecht 
bij de clubcoördinator. 
 
Voor een jaarabonnement 2021, 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 clubcoördinator: 
 

Patrick DEVOS    Zuidstraat 91  8480 Ichtegem       051/ 58 33 88 
 

www.gezinssport-ichtegem.be  
 

 

                                                                                Recreatiesportclub  
                                                       fietsen, fitness, minivoetbal, volleybal,  

                                                         zwemmen-jeugd 

                       BBBAAADDDMMMIIINNNTTTOOONNN   

 
Op donderdag 2 september 2021 startte minivoetbalclub  
‘de Bondgenoten’ een nieuw 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. 

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

 
 
 
 
 
 

SPORTEN BIJ DE BONDGENOTEN HOEFT NIET DUUR TE ZIJN! 
 
Lid worden bij de minivoetbalclub kan door aankoop van een voordelig jaarabonnement.  
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 vragen i.v.m. de huidige Covid maatregelen binnen onze minivoetbalclub kun je terecht 
bij de clubcoördinator. 

 
  
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 1 september 2021, van 20.30u tot 22u, startte 
de Gezinssport-Ichtegem volleybalclub BOVO een  
nieuw 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 dames en heren gemengd vanaf 
16 jaar (beginners en ervaren spelers). 
 

 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! 
 
Leden kunnen voor betaling van hun lidgeld 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, 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 vragen i.v.m. de huidige Covid maatregelen 
binnen onze volleybalclub kun je terecht bij de 

coördinatoren. 
 
 
Meer info over onze sportclub kun je lezen op de 
website van Gezinssport-Ichtegem: 
www.gezinssport-ichtegem.be  
 
  
 

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   

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

Kermisrommelmarkt
18 juli 2021
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De Bond in beeld VEEL MEER FOTO'S ZIJN TE 
VINDEN OP ONZE WEBSITE

Vloethemveld
9 juli 2021
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