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Goede Bondsvrienden

Momenteel stijgen de Co-
ronacijfers in onze regio 
en gemeente weer angst-
vallig. We dachten in ok-
tober dat we er eindelijk 
van verlost waren, maar 
nu blijkt niets minder waar 
… helaas, we gaan moe-
ten leren leven met Coro-
na, vrees ik … Met pijn in 
het hart moesten we het 
Gewestfeest in Torhout 
naar aanleiding van 100 
jaar Gezinsbond afgelas-
ten, ook het Gewestfeest 
voor alle bestuursleden 
van het Gewest Houtland 
moeten we noodgedwon-
gen uitstellen… Gelukkig 
kunnen we terugblikken 
op een heel geslaagde 
St.-Maartensviering met 
de 40ste Bietenstoet op 
vrijdagavond – zo’n 180 
kinderen droegen een ver-
sierde biet mee! – waar-
van je het boeiend relaas 
van Focus-WTV opnieuw 
kan bekijken op de home-
page van onze website 
ichtegem.gezinsbond.
be, een heel leuke 42ste 
St.-Maartensviering op 
zondag in de sporthal met 
de knotsgekke broertjes 
Urkie en Purkie en natuur-
lijk de cadeautjes voor de 
kinderen van onze bonds-
leden en de zak snoep 
voor alle kinderen! De 

Sint en Pieten kwamen ook 
nog in ruim 40 bondsge-
zinnen thuis op bezoek. Je 
vindt op onze website van 
al deze activiteiten een fo-
toreportage terug van de 
hand van onze semiprofes-
sionele fotograaf en bonds-
secretaris Frank! Mijn op-
rechte dank gaat uiteraard 
naar allen die dit weer mo-
gelijk maakten, niet in het 
minst onze bestuursleden 
die het toch maar weer 
klaar speelden!

En dan moeten we ook af-
scheid nemen. Hilde Os-
teux, gedurende 21 jaar 
actief bestuurslid, waarvan 
vele jaren als ledensecre-
taris, jonge gezinnen- en 
Spaarkaartverantwoorde-
lijke, gaf haar wens te 
kennen een stap terug te 
zetten. We vinden dit heel 
jammer, maar respecteren 
uiteraard haar beslissing. 
Ik wil haar in naam van al 
onze (bestuurs-)leden op-
recht danken voor wat ze 
voor onze plaatselijke Ge-
zinsbond heeft betekend! 
Eenzelfde dankjewel voor 
Sara Declercq, die een 
5-tal jaar de Kinderfilmclub 
onder haar hoede had en 
Nadine Longueville en 
Wouter Verbeke die he-
laas wegens Corona niet 
echt uit de startblokken 
kon komen. 

G e l u k k i g 
mogen we 
ook twee 
nieuwe be-
stuursleden 
v e r w e l k o -
men! Veer-
le Verhelst uit de En-
gelstraat en Dieter De 
Metsenaere uit de Zr 
Clarastraat heten we heel 
hartelijk welkom! We 
hopen dat ze vlug hun 
spreekwoordelijke ‘draai’ 
vinden en zich spoedig 
thuis voelen in ons team! 

Tenslotte wil ik nog onze 
bestuursleden-wijk-
verantwoordelijken die 
niet alleen Echo tijdig in 
jullie bus stoppen, maar 
ook weer op stap gaan 
om zoveel mogelijk ad-
vertenties te verzamelen 
om dit plaatselijk leden-
blad mogelijk te maken, 
oprecht bedanken! Hun 
inzet valt misschien niet 
zo op, maar is voor onze 
Gezinsbond onmisbaar! 

Mag ik hopen met jullie 
dat we toch een gezellig 
Kerstfeest kunnen vieren 
en een prettig oudejaar? 
Ik wens het ons van har-
te…!

Willy Hosten, voorzitter
november 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.

John en Annabel Neyens-Vanhooren, Fleur A. Coussenssstraat 
Ruben en Marjolein Dhondt-Chys, Camille Sint Amandusstraat 

Daphne en Emma Debaere Ermietshoek 
Camille Dhondt Sint Amandusstraat 

Fay Gunst Boomgaardstraat 
Fleur Neyens Arthur Coussensstraat

 

NIEUW  
 
Spaar korting bij  

JBC en Torfs 
 
 

Voortaan shop je zowel 

bij JBC als bij Torfs het hele 

jaar door kleding, schoenen 
én accessoires met 

5 % spaarkorting (enkel in de 

Vlaamse winkelpunten, niet in de 

webshop), cumuleerbaar met 

alle andere acties of kortingen. 
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Opnieuw zin in een avondje 
gezelschapsspellen?

Info: Yves Maertens
Engelstraat 198 Ichtegem

tel. 0473/98 37 86

Alle gezinsleden zijn voor de 10de keer nu al heel hartelijk welkom op onze
 

10de GEZINSSPELLENAVOND
Op vrijdag 26 november om 19u in Dorpshuis De Ster, Engelstraat 54

Bart Hillewaert uit Torhout heeft al enige ervaring opgedaan op dit vlak en 
komt ons de nieuwste spellen voorstellen.

Natuurlijk mag je ook je eigen gezelschapsspellen meebrengen om die sa-
men te spelen met vrienden en aanwezigen…

Voor de prijs hoef je het echt niet te laten: Bondsleden spelen gratis, 
niet-leden betalen één euro.

En wie het wenst, kan ondertussen een drankje gebruiken!
Graag inschrijven via onze website ichtegem.gezinsbond.be

Winnaars van de 17de Gezinsfietsfotozoektocht van de Bondgenoten:

Voor de 17de editie wer-
den niet minder dan 133 
deelnameformulieren ge-
kocht waarvan er 99 terug 
ingeleverd werden. 31 
deelnemers bezorgden 
een foutloos antwoord-
formulier, hier besliste de 
Lotto over de winnaar.

De top 5 werd: Bram 
Deruddere uit Ichtegem, 
Marc Depuydt uit St.-An-
dries-Brugge, Freddy De-

schryver uit Ichtegem, Sven Pollet en Noël Meeuws uit Torhout. Proficiat aan de 
winnaars! Elk deelnemer mocht een mooie prijs kiezen. We zien al uit naar de 18de 
editie volgend jaar vanaf 15 juni 2022.

Op de foto: de winnaars met organisator Yves Maertens en bondsvoorzitter Willy Hosten.
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KOKEN VOOR MANNEN

Een activiteit speciaal voor mannen met … pit!

Na een onderbreking wegens Corona willen we graag onze 
succesrijke reeks ‘Koken voor mannen’ verder zetten vanaf 
december!

Op elke lesavond wordt een volledige maaltijd klaargemaakt, 
bestaande uit voorgerecht, hoofdgerecht en dessert en ook 
gegeten! Ook het aperitief en pintje achteraf ontbreken niet!

Chef Joeri Vandaele leidt opnieuw elke kookavond in goeie 
banen in de keukenklas van het Atheneum Da Vinci, Ringlaan 
20 in Koekelare. Je parkeert je wagen het best in de Moere-
straat.

We organiseren 4 kookavonden en op de laatste zijn ook de 
partners welkom om de kookkunsten van hun bedgenoot te 
beoordelen!

De kookavonden - telkens om 19u  - zijn gepland op 
- woensdag 8 december
- 26 januari 2022
- 23 februari 2022
- en de laatste met partner op 4 maart 2022

Deelnemen kost 85 euro voor de 4 avonden, all-in over te 
schrijven op rekening BE51 0680 7144 4062 met de vermel-
ding ‘koken voor mannen’.

Wie eerst komt, eerst maalt en het aantal inschrijvingen zijn 
beperkt tot 15 deelnemers!

De deelnameprijs voor de dames wordt apart betaald en be-
paald aan de hand van het menu dat de mannen kiezen.

Inschrijven kan via onze website ichtegem.gezinsbond.be > 
Activiteiten (rand bovenaan) > Koken voor mannen > inschrij-
ven

Info: Patrick Bogaert 0478/221210 en Freddy Deschryver 
0474/200951

      

 

 

 

 

 

 

Zin in een namiddagje KOKKERELLEN tijdens de kerstvakantie ?!  

Op DONDERDAG 6 JANUARI 2022 steken we van 14u tot 16u30 -in de 
REFTER van GBS De Bever- de handen uit de mouwen.   

We laten 20 kleine chefs (eerste tot zesde leerjaar) onder leiding van Nele 
Bolle, lerares koken, een onvergetelijke namiddag beleven.  Zie je het al een 
beetje  zitten, schrijf je dan vlug in via de website en stort op rekening BE51 
0680 7144 4062 van gezinsbond Ichtegem met vermelding van Koken voor 
kinderen, naam, leerjaar en lidnummer. 

Deelname voor Bondsleden : € 6, niet-leden : € 8 

 

 

 
Wat breng je mee ?  
 
               een keukenschort 
               een keukenhanddoek  
               een 2-tal bewaardozen 
 
Wat staat er op ons driekoningenmenu ? 
               
              Chocolademelk met sneeuwman 
               
              Koningsgebakje 
              
              Driekoningenhapjes 
              Nachos met dip 
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Voor creatieve kinderen…

       Workshop naaien met het naaimachine!

Op onze vorige workshops naaien zagen we alleen 
maar 18 blije gezichten die telkens heel tevreden en 
trots waren over wat ze genaaid hadden … een shop-
pingtas, uilenknuffel, slaapmasker, zwemtasje, …
Daarom nodigen we ook graag uit tot een volgende 
reeks workshops naaien met het naaimachine!

Voor alle kinderen die tijdig inschrijven 
vanaf het 2de leerjaar.
Onder deskundige leiding van Ine van 
Max&Lou.
Op woensdagen 2 februari, 16 febr, 9 maart en 16 maart 
2022 van 14u tot 17u

2 en 16 febr. in de refter van De Bever, 9 en 16 maart 
in Dorpshuis De Ster.
We naaien een vogelknuffeltje, een grote toilettas, 
een paasmandje en een verrassing!

Deelnemen 
kost slechts 60 euro voor leden, 70 euro voor 
niet-leden, all-in, dus ook alle materialen en 
stoffen en een drankje en een koek tijdens de 
pauze. Aantal deelnemers is beperkt!

Inschrijven via ichtegem.gezinsbond.be  > Activiteiten (in de bovenrand) > Workshop 
naaien  > Inschrijven
Info: Willy Hosten 0477/772076

Winnaars wedstrijd mooiste biet op de Bietenstoet

Dit jaar werden de mooiste bieten gemaakt door:

1 Jorne Dejaegher    6 Ruben Dejaegher
2 Eline Declerck    7 Lore Moreels
3 Simon Hosten    8 Lewis Denolf
4 Loewes Candaele  9 Elli Giraldo
5 Febe De Pril  10 Arnaud Bolle    

   Proficiat!

BOOMBOOMplanting22ste 2021
zaterdag 13 november

Finn Inghelbrecht 1 januari 2020
Mauro Billiet 7 januari 2020
Jeffe Vandewalle 20 januari 2020
Alice Decorte 22 januari 2020
Marcel Ureel 26 januari 2020
Victor Vanhove 30 maart 2020
Madeleine Labens 15 mei 2020
Lia Claerhout 11 juni 2020
Noah Delaby-Debusschere 13 juli 2020
Mathis Neirinck 14 juli 2020
Kobe Vandendriessche 7 augustus 2020
Leonie De Muynck 20 augustus 2020
Lion Van Isacker 21 september 2020
Eli Hillewaere 3 oktober 2020
Anna Warmoes 6 oktober 2020
Jinthe Goemaere 15 oktober 2020
Ellis Ackermans 30 december 2020
Fay Gunst 25 januari 2021
Romée Rabaey 31 januari 2021
Alice Vandamme 15 maart 2021
Wout Allary 23 maart 2021
Bastien Denolf 30 april 2021
Léonce Pollentier 12 mei 2021
Aïcha Wybo 26 mei 2021
Febe Lermitte 29 juni 2021
Anaïs Van Praet 19 juli 2021
Zoë Van Poppel 27 juli 2021
Anna-Juline Janssens 4 augustus 2021
Fleur Neyens 6 augustus 2021
Justine Loosveldt 19 augustus 2021
Lize Tanghe 21 augustus 2021

39 nieuwe bomen 
voor onze jongste spruiten!

De traditionele boomplanting naar aanleiding van 
de Dag van de Natuur op zaterdag 13 november 
kon dit jaar gelukkig wel doorgaan na een jaar 
onderbreking. Er werden voor de deelgemeente 
Ichtegem 75 kindjes uitgenodigd die geboren wer-
den tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2021 en 
waarvan er 39 op de uitnodiging ingingen! Ruim 
120 mensen genoten van de receptie aangeboden 
door het Lokaal Bestuur. De schepenen Celesta 
Muylle en Tina Ledaine zorgden, samen met raads-
lid David Van Moerkercke voor de uitreiking van de 
boomdiplooms, het eerste diploma dat de nieuwe 
inwoner ontvangt omwille van zijn of haar bijdrage 
aan de natuur. De deelnemende gezinnen kozen 
voor 14 appelaars, 11 zomereiken, 6 notelaars en 
6 appelaars. De Gezinsbond bood ook een gratis 
naamplaatje aan om aan de geplante boom te be-
vestigen en zo de boom te laten meegroeien met 
de jongste telg. Symbolisch werd in de Sportlaan 
een zomereik aangeplant voor alle Ichtegemse kin-
deren die in die periode werden geboren. De eer 
viel te beurt aan het jongste kindje Lize Tanghe, ge-
boren op 21 augustus 2021. Tenslotte bood de Ge-
zinsbond ook nog een toost aan op de gezondheid 
van alle deelnemers!

Op de foto vlnr: schepen 
Tina Ledaine en Celesta 
Muylle, Marlies en Robbe 
Tanghe-Clarisse met Sen en 
Lize, schepen en bondsvoor-
zitter Willy Hosten, Gemeen-
teraadslid David Van Moer-
kercke.



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

Kermisontbijt
3 oktober 2021

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

Bietenstoet
5 november 2021
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De Bond in beeld VEEL MEER FOTO'S ZIJN TE 
VINDEN OP ONZE WEBSITE

Sint-Maartensfeest
7 november 2021

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

Boomplanting
13 november 2021
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Dag Datum Uur Activiteit Plaats
din 04 jan 20u Start recreatief badminton groep 1 sporthal
woe 05 jan 20u Start recreatief badminton groep 2 sporthal
woe 05 jan 20.30u Start recreatief volleybal sporthal
don 06 jan 14u Koken voor Kinderen refter school De Bever
don 06 jan 18u Start recreatief minivoetbal sporthal
don Fitnessclub Bofit sporthal
zat  15 jan 19.30u Nieuwjaarsreceptie bestuursteam Salons De Vrede
woe 26 jan 19u Koken voor mannen 2 Da Vinci Koekelare

woe  02 feb 14u Workshop naaien voor kinderen 1 refter school De Bever
woe  16 feb 14u Workshop naaien voor kinderen 2 refter school De Bever
vrij 18 feb 19.30u Vertelavond: het verzet in Ichtegem De Ster
woe  23 feb 19u Koken voor mannen 3 De Vinci Koekelare

woe 02 mrt 14u 17de Kindercarnaval De Ster
vrij 04 mrt 19.30u Koken voor mannen 4 met partners Da Vinci Koekelare
woe 09 mrt 14u Workshop naaien voor kinderen 3 De Ster
woe  23 mrt 14u Workshop naaien voor kinderen 4 De Ster
zat 26 mrt 13.30u 43ste Tweedehandsbeurs Sporthal

woe 09 apr 13.30u Start 33ste Fietsseizoen Fietsclub De Ster
zat 16 apr 10.30u 36ste Paaseierenraap Kasteeldomein Rozendaal

vrij 20 mei 18.30u 9de verkenning oud‐Ichtegem
zat 21 mei 9u 11de Garageverkoop

18de Gezinsfietsfotozoektocht
zat 02 jul 19u Zomerse avondwandeling
zon 17 jul 8.30u 10de Kermisrommelmarkt centrum

zat 17 sep 13.30u 44ste Tweedehandsbeurs sporthal
vrij 30 sep 17u 17de Gezinszwemavond

vrij 14 okt 12u 33ste Fietsfeest De Vrede
vrij  14 okt 19u 31ste Gezinsdropping Markt

vrij  04 nov 18.30u 41ste Bietenstoet Bruwierplein
zat 05 nov 16u Sint thuis op bezoek
zon 06 nov 14u 43ste St.‐Maartensfeest De Ster/Sporthal
don 10 nov 16u St‐Maartensavond ‐ Sint thuis op bezoek
vrij  11 nov 14u St.‐ Maarten ‐ Sint thuis op bezoek
zat 19 nov 10.30u Dag van de Natuur ‐ 23ste Boomplanting De Ster
vrij  25 nov 19u 11de Gezelschapsspellenavond De Ster

VOORLOPIG JAARPROGRAMMA 2022 
onder voorbehoud van Coronamaatregelen

15 juni ‐ 15 sept
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