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januari   
 woe 15 januari: JEFI-kinderfilm: Rosie en Moussa (schouwburg -14u)  
februari 
 za 8 feb: tweedehandsbeurs  kinderkleding Den Elver (Elverdinge) 

 zo 9 en 23 februari: ouder-kind-yoga (4-9j) Den Elver (Elverdinge) 

 woe 19 februari: JEFI-kinderfilm: Suske en Wiske en de 
Texasrakkers (Stadsschouwburg – 14u) 

 za 22 (*) februari: carnavalsfeest (14u – 16u lokaal ksa, Elverdinge) 
 za 29 feb:  geboortebomen– Hommelhofstraat of dreef Vlamertinge 

maart 
 woe 4 maart: Legobouwdag  (14-17u -  Concertzaal Joc) 
 za 14 maart: zwerfvuilopruimdag (8.30u-12.00u, i.s.m. Stad Ieper) 
 woe 18 maart: JEFI-kinderfilm Knoester en Berkelientje 

(Stadsschouwburg – 14 u) 
 Lente bijeenkomst Gosa (**) 

april 
 ma 13 april: paashappening (10.30u – 12u CC Den Elver, Elverdinge) 

 do 30 april: Noor, jij komt altijd terug. Poëzie en lezing over 
verlieservaringen (19.30u - bibliotheek) 

mei 
 dagreis naar Mechelen (Gosa) (**) 

 

juni 
 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni (*): spartelcursus voor kinderen van 

1 tot 2,5 jaar. (zwembad Ieper) 
 24 juni: grootouder- en kleinkindernamiddag: bezoek aan de 

zelfpluktuin – bioboerderij “ ‘t Goed ter Heule” in Lauwe. 

juli – augustus Geniet van de vakantie! 

september 
 6 sept: gezinsfietstocht 

 zo 6, 13 en 20 sept: knuffelturnen (kleuterschool Oude Veurnestraat 

10-11, 11-12u) 
 Mindfullness (reeks van 8)(onder voorbehoud) (**) 
 Gebruik van vergeten groenten (Gosa - De Lovie). (**) 

oktober 
 do 4 okt: Highlandrun (Westouter) 
 vrij 9 okt: tweedehandsbeurs kinderkleding (vanaf 18.30u -  Brielen)  
 woe 21 okt: JEFI-kinderfilm  
 Herfstbijeenkomst Gosa (**) 
 spidercooking for kids, (OC Cieper, Sint-Jan) (**) 

 halloweentocht. (**) 

november 
 vormingsavond: onderwerp nog niet bepaald. (**) 
 half november: JEFI-kinderfilm  
 november: bowling (gosa) (**) 

 reeks van 3: Geweldloze communicatie (19-21.30u – Het Perron) (**) 

december 
 16 december: JEFI-kinderfilm 

 

(*) datum kan nog veranderen   /   (**) datum nog onbekend 
 

- kortingskaarten NMBS: J. Beun-Belpaire, Lindendreef 7, 057/204931 
- bioscooptickets, treinpassen, De Lijn-kaarten met korting: Papyro, Boterstraat 

7, 8900 Ieper, Dorine Bosmans, Potyzestraat 3, Sint-Jan ( 057 21 87 75 en bij 
Firmin Rousseeuw, Sint-Livinusstraat 53, 8906 Elverdinge (057 42 28 20) 

- kinderoppasdienst: Nele Lemaire,  0474 39 11 13 
- secretariaat: colette.verschaeve@gmail.com, 057 20 33 15 
- ledendienst: geert.degraeve1@telenet.be, 057/20 25 93 
- Jefi-film: els.guelinckx@gmail.com, 0485 438 831 
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