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Knuffelturnen 

8, 15 en 22 september  
 
Al eens over de grond gerold met uw kleine spruit?  
Of onder elkaar door gekropen?  
Omdat dit zo plezant is organiseert de Gezinsbond Ieper 
een driedelige reeks 
knuffelturnen. 

Tijdens deze reeks krijgen 
peuters en kleuters de kans 
om samen met één 
(groot)ouder op een speelse 
manier te sporten dankzij 
allerhande ontspannings- en 

behendigheidsoefeningen. De relatie tussen kind en 
(groot)ouder staat hierbij centraal, maar ook de relatie 
tussen de kinderen onderling wordt gestimuleerd.  

Breng een dekentje of een grote badhanddoek mee.  

Mieke Vanhoudt begeleidt de sessies.  

Waar? Kleuterschool, Oude Veurnestraat 24 te Ieper 

Wanneer? 3 zondagvoormiddagen: 8, 15 en 22  
september. 

• van 10 uur tot 11 uur: baby’s van 6 tot 20 maanden. 

• van 11 uur tot 12 uur: peuters van 20 maanden tot 

4 jaar. 

Prijs: € 10 (leden), € 16 (niet-leden) 

Inschrijven is verplicht en kan via onze website 
ieper.gezinsbond.be (liefst) 
of via vanhaverbekecatteau@telenet.be,  057 20 10 12. 
Schrijf vlug in want de plaatsen zijn beperkt! 

mailto:vanhaverbekecatteau@telenet.be
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Fietsen tussen lokaal lekkers 
dinsdag 10 september 2019 
 
Fiets, proef, leer en geniet van dat 
lekker eten van dichtbij! We houden 
onderweg drie keer halt, in Hoeve 
Siam (rondleiding en proeverij), ’s 
middags in Hoeve ’t Lindebos (hoevepicknick) en rond 
15 uur in Hoeve Zuid-Bellegoed (dessert).  
 
Waar? start aan de randparking Rijselsepoort Ieper 

Wanneer? op dinsdag 10 september om 10 uur 

Prijs: € 25 (leden), € 30 (niet-leden) 

Inschrijven vóór 3 september is verplicht en kan bij 
Marc Baelde:  057 20 57 32 of marc.baelde@telenet.be.  
De inschrijving is pas definitief na overschrijving van het 
deelnamebedrag op rekeningnummer van Gosa Ieper: 
BE89 0689 0012 7085. 
 

  

Secretariaat: Colette Verschaeve, Vanderghotelaan 11   

 057 20 33 15 - colette.verschaeve@gmail.com 

Ledendienst: Geert Degraeve, Kerkweg 7, Brielen,  

 057 20 25 93, geert.degraeve1@telenet.be 

Website: 
ieper.gezinsbond.be 

 
 
 

Gezinsbond Ieper 

Meer weten over Gezinsbond Ieper?  
 

mailto:dirk.clauw@skynet.be
mailto:geert.degraeve1@telenet.be
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Tweedehandsbeurs van 
kinderkledij en speelgoed 

Elverdinge 
zaterdag 21 september 2019 
 

Waar? OC Den Elver, Vlamertingestraat 

36, Elverdinge. 

Wanneer? zaterdag 21 september 2019 van 14 uur tot 
16.30 uur. 

Inschrijven voor wie verkoopt:  

▪ Geert Degraeve, Kerkweg 7, Brielen,  
 057 20 25 93, geert.degraeve1@telenet.be  

▪ Rita Van Engelandt: averplanken@hotmail.com 

▪ via de website: www.ieper.gezinsbond.be. 

Klaarzetten: Verkopers kunnen hun stand klaarzetten 
tussen 12.30 uur en 13.15 uur.  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Algemene info voor beide tweedehandsbeurzen:  

▪ De verkoop vindt rechtstreeks plaats tussen standhouder 
en klant. Dat betekent concreet dat iedere standhouder 
gedurende de hele verkooptijd bij zijn stand blijft en zijn 
gerief aan de man (of vrouw) brengt.  

▪ Tijdens de beurs houden we een bar open, waar je een 
kopje koffie of iets fris kunt kopen. In Brielen zijn ook 
croque-monsieurs te koop. 

mailto:geert.degraeve1@telenet.be
mailto:averplanken@hotmail.com
http://www.ieper.gezinsbond.be/
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Tweedehandsbeurs van 
kinderkledij en speelgoed 
Brielen  
vrijdag 4 oktober 2019 
 

Waar? in CC Den Briel in de 
Brielensestraat te Brielen 

Wanneer? vrijdag 4 oktober van 18.30 uur tot 21 uur 

Inschrijven voor wie verkoopt:  

▪ Geert Degraeve, Kerkweg 7, Brielen,  
 057 20 25 93, geert.degraeve1@telenet.be  

▪ Siegried Borremans-Lemaire, Paddevijverstraat 30, 

Ieper,   057 21 67 89, siegried.lemaire@skynet.be. 

Klaarzetten: Verkopers kunnen hun stand klaarzetten 
vanaf 16.30 uur.  
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
▪ Standhouders zorgen best voor voldoende wisselgeld. 

▪ Prijs voor verkopers: 8 euro (niet-leden: 16 euro) per 
tafel. Wie meer ruimte wil, betaalt voor twee tafels.  

▪ Na de beurs, om 21.30 uur, neem je al je resterend gerief 
mee naar 
huis. 

 

mailto:geert.degraeve1@telenet.be
mailto:siegried.lemaire@skynet.be
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Brieven van ‘Dikke Freddy’ 
dinsdag 22 oktober 2019 

 
Schrijver en 
meesterverteller 
Erik Vlaminck, 
auteur van ‘Brieven van Dikke Freddy’,  
brengt voor de Gezinsbond een 
herkenbaar, grappig  en gevoelig 
literair optreden. 
 
 

Waar en wanneer? dinsdag 22 oktober om 14 u in CC te 

Vlamertinge   

Prijs: € 5 (leden), € 8 (niet-leden) 

Inschrijven: liefst vooraf inschrijven bij Marc Baelde: 
057 20 57 32 of marc.baelde@telenet.be. 

 

 

Kinderoppasdienst 
Op zoek naar een geschikte 
kinderoppas? Stuur een mailtje naar 
onze verantwoordelijke, Nele 
Lemaire: nelemaire@hotmail.com.  

Wil je ook graag op kinderen passen? 
Stuur dan een mailtje naar Nele! 
  

mailto:dirk.clauw@skynet.be
mailto:nelemaire@hotmail.com
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Spider cooking for kids  
woensdag 23 oktober 
 

Kookworkshop voor kinderen  

Heksenbloed, mummies, maar vooral spinnen komen 
aan bod tijdens deze 
kookworkshop voor kinderen 
van het 1ste t.e.m. het 4de 
leerjaar.  
Die namiddag maken we een 
volledig menuutje: twee 
aperitiefhapjes, drankje, 
voorgerecht, hoofdgerecht en 

dessert. Breng gerust een 
doosje mee, zodat mama en 
papa ook kunnen proeven van 
een heerlijk griezelig 
gerechtje. Het belooft een 
spinlekkere namiddag te 
worden! 

Waar? OC Cieper, Brugseweg 
309, 8900 Sint-Jan 

Wanneer? woensdag 23 oktober 2019 van 14 tot 17 uur. 

Prijs: € 5 (leden), € 8 (niet-leden) 

Inschrijven vooraf is verplicht, voor 11 oktober, via de 
website. Daar vind je een link om in te schrijven.  

Er is plaats voor maximum 20 kokjes. Snel zijn is dus de 
boodschap! 
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Halloweentocht  
zaterdag 26 oktober 
 

De Halloweentocht voor gezinnen, een activiteit  van de 
Gezinsbond en de oudercomités van Groot Ieper, is intussen 
aan zijn 5de editie toe!   
 
Breng de sfeer erin door verkleed 
te komen. Draag stevige 
wandelschoenen of laarzen, 
vergeet je zaklamp en je 
schrijfgerief niet! Het parcours is 
weinig verlicht en bestaat uit 
(drassige) onverharde wegen. Het 
is daarom minder geschikt voor 
buggy’s.   
 
Voor wie? Voor kinderen van 5 tot 12 jaar en hun ouders. 

Wanneer? Op zaterdag 26 oktober, start om het half uur, 
tussen 17 en 19.30 uur. Het aantal deelnemers per 
startmoment is beperkt tot 70. De tocht duurt een kleine 
twee uur.  

Waar? Start aan het Bezoekerscentrum De Palingbeek, 
Vaartstraat. Parking is er aan het Bezoekerscentrum.  

Prijs? € 4 per persoon, gratis voor kinderen van 3 jaar en 
jonger. 

Inschrijven is verplicht en kan enkel via 
halloweentochtieper@gmail.com, met vermelding van je 
naam. Via een automatisch antwoord krijg je meer 
informatie en kan je een vertrekuur kiezen.  
Wees snel, de plaatsen zijn beperkt! 
 
Organisatie: Cultuurraad Ieper, werkgroep Opvoeding en 
Gezin, i.s.m. Gezinsbond Ieper  

mailto:halloweentochtieper@gmail.com
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JEFI kinderfilms 

 

Dit zijn de films voor dit seizoen: 

16 oktober 2019   Het lied van de zee  

27 november 2019  Heksje Lilly 

18 december 2019  Reis naar het noorden 

15 januari 2020  Rosie en Moussa  

19 februari 2020 Suske en Wiske en de 
Texasrakkers 

18 maart 2020 Knoester en Berkelientje  
 

Praktisch: 

• OPGELET! Door de verwachte werken aan De Leet is 
het mogelijk dat sommige films in het Perron zullen 
vertoond worden en niet in de Stadsschouwburg.   

• Snoep en drank zijn verboden tijdens de films! 

• Alle kinderen van de lagere school zijn welkom! DE FILMS 
ZIJN NIET BEDOELD VOOR KLEUTERS! We starten om 
14 uur en eindigen om 16 uur. Ook (groot)ouders zijn 
welkom! De deuren zijn open vanaf 13.40 uur.   

• Prijs: € 3 per persoon. Vooraf inschrijven hoeft niet! 

 
Verdere info bij Els Guelinckx:  0485 43 88 31 
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De lidkaart waarmee je 
spaart 
 

▪ Gebruik steeds je lidkaart 
bij de aangesloten 
handelaars. Een mooie 
korting hoort erbij!  

▪ Er is opnieuw een bonnenboekje, met bonnen voor 
dubbele korting. Gebruik die bij een grote aankoop. In het 
bonnenboekje vind je ook de contactgegevens voor de 
kinderoppasdienst en de verkoop van bioscoop- en 
treinkaarten. 

▪ Telkens je 10 euro op je lidkaart hebt gespaard, kun je dit 
bedrag gebruiken bij een volgende aankoop. 

▪ Ook dit jaar is er in oktober een gewestelijke tombola. 
Elke afname is tegelijk een lotje in deze tombola. Er 
worden 250 loten getrokken, waar een waardebon van 10 
euro aan verbonden is. Die kun je gebruiken bij een 
aangesloten handelaar. Nieuw is dat de waardebonnen 
meteen op de gezinsspaarkaart terechtkomen. Op die 
manier komen alle prijzen zeker terecht. Bij de 
hernieuwing van je lidmaatschap zal je verwittigd worden 
als je bij de winnaars hoort. 

▪ Op www.gezinsbond.be/gezinsspaarkaart vind je in een 
oogopslag hoeveel geld je al gespaard hebt. Je hoeft enkel 
je kaartnummer in te geven.  

▪ De Gezinsbond staat ten dienste van de gezinnen. Maak 
daar gebruik van en doe je aankopen bij onze 
gezinsvriendelijke handelaars. Hierbij willen we hen 
uitdrukkelijk danken voor de dienstverlening aan onze 
leden!  

http://www.gezinsbond.be/gezinsspaarkaart
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Verkoop gsm-kaarten, 
treinkaarten en bioscooptickets 
 
Voor de aankoop van je gsm-kaart, Go Pass, Rail Pass, 
Lijnkaart en bioscooptickets kun je terecht bij  
Papyro, Boterstraat 17,  057 20 29 49.  

Opgelet! De verkoop van gsm-kaarten stopt eind dit 
jaar. De kaarten blijven uiteraard wel geldig na die 
datum. 

Hier vind je nog eens de prijzen en de korting die je 
krijgt, dankzij je lidkaart: 

 

 prijs zonder 
korting 

korting 

NMBS-passen 

Go Pass € 52 € 2,60 

Rail Pass € 77 € 3,85 

Buskaarten 

Lijnkaart € 16 € 1,60 

Gsm-kaarten (tot eind 2019) 

Proximus Pay&Go € 15 € 0,60 

Orange € 15 € 0,60 

Bioscoopcheques 

Kinepolis € 11,05 € 2 

Cityscoop Roeselare € 9 € 1,30 
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Kinderhoekje 
 

Horizontaal 

2. Dit gebruik je als het regent 
4. De vrucht van een eik 
7. In deze maand begint de herfst 
8. Hoeveel poten heeft een spin? 
11.Hoge … vangen veel wind 
12.Knaagdier dat eikels verzamelt als wintervoorraad 
13.Herfst, herfst, wat heb je te koop? Duizend kilo … op een 
 hoop. 
 
Verticaal 

1. Hierin zit de kastanje 
3. In de herfst zetten we de klok een uur… 
5. De vrucht van een kastanjeboom 
6. Wie zitten er graag op een paddenstoel 
9. De zaden van een paddenstoel heten… 
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10.Na de herfst komt de … 
 
Stuur je oplossing met vermelding van je naam, adres en 
leeftijd door naar Nele Lemaire, Langemarkstraat 55, 8980 
Zonnebeke of mail de oplossing naar 
nelemaire@hotmail.com. 
 
De leukste inzendingen worden beloond met een toffe prijs! 
 
Winnaars van de vorige opgave: 
 
- Tess, Hanne, Evi en Lotte Cockelaere 
- Lili Rose Cool, Stadensteenweg 4a, Langemark-Poelkapelle 
- Laura Devoldere, Tiendelaan 6a 
- Loegh Minderman, Briekestraat 9 
- Lowie Redant, Wijngaardstraat 8, Boezinge 
 
De winnaars kunnen hun prijs afhalen bij familie 
Vanhaverbeke, Oude Veurnestraat 39, 8900 Ieper. 

Secretariaat: Colette Verschaeve, Vanderghotelaan 11   

 057 20 33 15 - colette.verschaeve@gmail.com 

Ledendienst: Geert Degraeve, Kerkweg 7, Brielen,  

 057 20 25 93, geert.degraeve1@telenet.be 

Website: 
ieper.gezinsbond.be 

 
 
 

Gezinsbond Ieper 

Meer weten over Gezinsbond Ieper?  
 

mailto:geert.degraeve1@telenet.be

