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Tweedehandsbeurs van 
kinderkledij en 
speelgoed Elverdinge 
zaterdag 8 februari 

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

Tijdens de beurs houden we een bar open, waar je een 
kopje koffie of iets fris kunt kopen. 

Waar: OC Den Elver, Vlamertingestraat 34B, Elverdinge. 

Wanneer: zaterdag 8 februari 2020 van 14 uur tot 
16.30 uur. 

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

Inschrijven:  

• 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. 

 

mailto:geert.degraeve1@telenet.be
mailto:averplanken@hotmail.com
http://www.ieper.gezinsbond.be/
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Ouder-kind-yoga 
zondag 9 en 23 februari 
 
Yoga is een prima manier om te ademen, je hoofd leeg 
te maken, maar ook om de band met je (klein)kind te 
versterken. In deze twee tegelijk inspannende en 
ontspannende sessies staat het samenspel tussen 
(groot)ouder en (klein)kind centraal. De yoga-
oefeningen op ieders maat brengen evenwicht en rust, 
maar ook vertrouwen en verbinding. De sessies gaan 
rond een bepaald thema. Deze activiteit is bedoeld voor 
kinderen tussen 4 en 9 jaar en hun (groot)ouder. 

Waar: OC Den Elver, Vlamertingestraat 34B, Elverdinge. 

Wanneer: zondag 9 en 23 februari, telkens van 10 uur 

tot 11.30 uur. 

Prijs: € 25 (€ 30 voor niet-leden) per duo, drankje 
inbegrepen, vooraf per overschrijving te betalen: 
BE92 7383 2908 2323 

Inschrijven kan via de website: ieper.gezinsbond.be of 
bij Tom Verstraete: tomverstraetedecadt@skynet.be of 
 057 20 81 18 (na 18 uur). Er is een maximum van 
15 deelnemers.  

 

 
  

https://ieper.gezinsbond.be/activiteiten/ouder-kind-yoga-2
mailto:tomverstraetedecadt@skynet.be
tel:057%2F20.81.18
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JEFI-films 
 

19 februari: Suske en Wiske  
en de Texasrakkers 
18 maart: Knoester en Berkelientje 

Waar: steeds in de Stadsschouwburg.  

Wanneer: woensdag 19 februari en 18 maart, telkens 
van 14 tot 16 uur.  
Prijs: 3 euro, ter plaatse te betalen. 
 

Treinpassen, buskaarten en 
bioscooptickets met korting 
  
Dankzij je lidkaart krijg je een mooie korting. Je kunt 
ervoor terecht bij Papyro, Boterstraat 17, Ieper, 
 057 20 29 49); Dorine Bosmans, Potyzestraat 3, Sint-

Jan,  057 21 87 75 en Firmin Rousseeuw, Sint-
Livinusstraat 53, Elverdinge  057 42 28 20. 

 

 prijs zonder 
korting 

korting 

NMBS-passen 

Go Pass € 53 € 2,65 

Rail Pass € 83 € 4,15 

Rail Pass 1ste klas € 128 € 6,40 

Buskaarten 

Lijnkaart € 16 € 1,60 

Bioscoopcheques 

Kinepolis € 11,30 € 2,00 

Cityscoop Roeselare € 9,50 € 1,30 
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Carnavalsactiviteit 
zaterdag 22 februari 
 

Gratis carnavalsactiviteit voor leden van de Gezinsbond 
of KSA!  
Trek je gekste verkleedkleren aan, want we starten de 
activiteit met een kleurrijke optocht van Den Elver naar 
het KSA-lokaal van Elverdinge. Daar aangekomen 
worden we verrast met spannende, plezante en 
creatieve opdrachten. Een drankje en een knabbel 
kunnen natuurlijk niet ontbreken. In de schminkstand 
kan je je laten omtoveren tot een echte piraat, tijger, 
prinses, ... En wie weet, win jij wel een prijs als je 
wordt verkozen tot Prins of Prinses Carnaval!  
Deze carnavalsfuif is bedoeld voor kleuters en kinderen 
t.e.m. het 6de leerjaar.  

Waar en wanneer: zaterdag 22 februari van 14 tot 17 
uur. 

• 14 uur: start stoet aan OC Den Elver, 

Vlamertingestraat 34B, Elverdinge. 

• 14.15 uur: start activiteit aan KSA-lokaal, 
Boezingestraat 163, Elverdinge.  

• Einde om 16.40 uur aan KSA-lokaal of om 17 uur aan 

Den Elver.  

Prijs: gratis! Opgelet! Een traktaat is enkel voorzien 
voor kinderen die ingeschreven zijn. 
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Inschrijven is mogelijk tot dinsdag 18 februari. De 
inschrijvingslink is vanaf februari te vinden via 
www.ieper.gezinsbond.be of op de Facebookpagina van 
Gezinsbond Ieper en KSA Elverdinge. 

 
  

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?  
 

http://www.ieper.gezinsbond.be/
mailto:geert.degraeve1@telenet.be
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 € 2 voor leden, € 3 voor niet-
leden 

 20.000 blokjes om creatief mee 
te bouwen 

 Voor kinderen tussen 3 en 12 jaar 
(onder begeleiding van een 
volwassene) 

 Beperkt aantal plaatsen 

 Inschrijven voor 1 maart   

(met vermelding lidnummer en 
leeftijd) 

 Gratis drankje voor elk kind 

woensdag 4 maart 2020 van 14 tot 17 uur  
in het JOC (concertzaal) Fochlaan 3 

IeperIeper 
 

 

Info en inschrijvingen:  gezinsbondieper@gmail.com  
Karel Bode  0476 64 19 78 

 

 

mailto:gezinsbondieper@gmail.com
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Lenteopkuis! 
zaterdagvoormiddag 14 maart 
 
De stad Ieper en IVVO 
organiseren opnieuw een grote 
zwerfvuilopruimdag!  

Heel wat Ieperse verenigingen en 
scholen helpen mee, ook de 
Gezinsbond Ieper. We zoeken minstens 15 mensen 
(man/vrouw/kind) die mee de handen uit de mouwen 
willen steken om van Ieper een schone stad te maken!  

Ga jij ook mee?  

Inschrijven: bij Johan en Ann Vanhaverbeke-Catteau, 
vanhaverbekecatteau@telenet.be, of Tom Verstraete, 
tomverstraetedecadt@skynet.be.  

 

Mailadressen gevraagd! 
Omdat alles meer en meer digitaal gebeurt willen we 
het mailadressenbestand van de leden van de 
Gezinsbond zo volledig mogelijk maken.  

Indien uw mailadres nog niet gekend is bij ons (en dat 
kunt u merken doordat u nooit informatie per mail 
ontvangt van de Gezinsbond) vragen we u om dit door 
te geven.  
U kunt dit doorgeven via 
vanhaverbekecatteau@telenet.be (ook graag uw naam 

en adres) of via https://mijn.gezinsbond.be. 

Zo kunnen we u ook in de toekomst op de hoogte 
houden van alle activiteiten, kortingen en 
Gezinsbondsnieuws.  

mailto:vanhaverbekecatteau@telenet.be
mailto:vanhaverbekecatteau@telenet.be
https://mijn.gezinsbond.be/
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Spartelcursus peuters 
juni  
 

Onder leiding van een monitor leren 
de kindjes in het water bewegen, 
hun evenwicht bewaren en worden 
ze gewoon aan onverwachte 
situaties in het water.  
De lessenreeks bestaat uit 5 lessen 
van 30 minuten. 
Er worden maximaal 10 peuters toegelaten. Per kind moet 
ook papa en/of mama mee in het zwembad. 

Waar en wanneer: de 5 lessen van 30 minuten gaan door op 

zaterdag 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni, van 9.40 uur tot 

10.10 uur in het stedelijk zwembad te Ieper.  

Voor wie: voor kinderen geboren in 2017, 2018 en vóór 
30 mei 2019. 

Prijs: €25 voor 5 lessen (inkom één ouder en kind + 

lesgever) + € 5 waarborg voor je toegangskaart (krijg je 
terug bij inlevering van je toegangskaart). Deze reeks is 
voorbehouden voor leden van de Gezinsbond. 

Info en inschrijvingen: Johan en Ann Vanhaverbeke-Catteau  
 057 20 10 12, vanhaverbekecatteau@telenet.be  

De inschrijving is pas definitief na betaling van 
€ 30 op rekening Gezinsbond  
BE55 0010 2868 9444 met vermelding 
“spartelcursus - naam kind – geboortedatum – 
lidnummer Gezinsbond”.  

Wie ingeschreven is krijgt kort voor de start van 
de eerste zwembeurt alle praktische informatie 

toegestuurd door de Sportdienst van Ieper. 

 

mailto:vanhaverbekecatteau@telenet.be
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Highlandrun kidsrun 
4 oktober  
 

De Highlandrun is nog veraf. Maar net zoals vorig jaar 
kun je via de Gezinsbond een kaart kopen voor de 
Kidsrun in voorverkoop, dus voor de officiële start van 
de inschrijvingen. Meer info over de Highlandrun vind je 
op de website www.highlandrun.be. 

Prijs: € 11, te betalen via overschrijving op rek.nummer 
BE55 0010 2868 9444 Gezinsbond Ieper.  

Inschrijven bij Mieke Menu, Potijzestraat 25, vóór 
1 juni, per mail: hans.vanspranghe@telenet.be. Bij 
inschrijving volgende gegevens vermelden: naam, 
geboortedatum, adres en telefoonnummer.  

 

GOSA-activiteiten 
• dinsdag 28 april in CC Vlamertinge: voordracht door 

Dr. Cammu: ‘Wat moeten wij nog geloven, dokter?’ 

• dinsdag 26 mei: dagreis naar Mechelen. 

Meer info over deze en andere activiteiten volgt. 

Gratis magazines Gezinsbond 
 

• Brieven aan jonge ouders, voor gezinnen met 

kinderen tot 3 jaar 

• BOTsing, voor ouders met tieners tot 17 jaar 

• Magazine voor grootouders, voor inspiratie bij de 
opvoeding van kleinkinderen 

mailto:hans.vanspranghe@telenet.be
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Kinderoppasdienst gaat 
digitaal! 
 
Vanaf 1 februari 2020 gaat de kinderoppasdienst ook in 
gewest Ieper digitaal. 

Bij deze overgang en na 15 jaar zegt Nele Lemaire het 
coördineren van de babysitdienst vaarwel.  

Hilde Decadt zal de fakkel overnemen. De 
kennismakingsgesprekken met de babysitters en de 
gezinnen worden door haar overgenomen. Zij zal tevens 
de digitale dienst op de voet volgen. Je kan Hilde 
bereiken op het mailadres kodieper@gmail.com. 

In de nieuwe regeling dienen zowel de babysitters als de 
gezinnen zich aan te melden via 
www.kinderoppasdienst.be. Elk aangesloten gezin en 
alle babysitters krijgen hierover binnenkort bericht via 
mail. Er zal uitgelegd worden hoe je je als gezin of 
babysit kan registreren en hoe de webtoepassing werkt. 

Nele dankt al haar 

gezinnen en babysitters 
voor de jarenlange en 
fijne samenwerking. 

Wij danken Nele heel 
hartelijk voor het 
jarenlang in goede 
banen leiden van de 
KOD, op haar rustige, 
zorgzame en efficiënte 
wijze!  

mailto:kodieper@gmail.com
http://www.kinderoppasdienst.be/
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De lidkaart waarmee je 
spaart 
▪ Het bonnenboekje 2020 dat 

je ontving bij het 
hernieuwen van je 
lidmaatschap is voor het 
eerst een samenwerking van 
de gewesten Ieper en 

Poperinge. Het telt 73 
bonnen en enkele nationaal 
geldende bonnen. In het 
bonnenboekje vind je ook de 
contactgegevens voor de 
kinderoppasdienst en de 
verkoop van gsm-, bioscoop- 
en treinkaarten. 

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

▪ Elke afname van 10 euro is tegelijk een lotje in onze 

eindejaarstombola. Er worden 250 loten getrokken, 
waar telkens een waardebon van 10 euro aan 
verbonden is. De winnaars ontvangen een brief en 
krijgen die 10 euro rechtstreeks op hun lidkaart.  

▪ Gebruik steeds je lidkaart bij de aangesloten 
handelaars. Denk bij grote aankopen aan je 

bonnenboekje met speciale kortingen.  

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

  

http://www.gezinsbond.be/gezinsspaarkaart
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Kinderhoekje 
Woordslang: vul de woorden in de juiste volgorde in het rooster. 
Het volgende woord begint telkens met de laatste letter van het 
woord ervoor. 
Bv. noot-trap-pet-… 

 
 

   

 

7. 8. 15. 

1.Taart 6. 9. 14.  

2. 
 

5. 10. 13.  

3. 
 

4. 11. 12.  

Aardbei-ananas-donker-drie-eiland-iep-mand-papa-pizza-rups-start-
storm-tennis-trap 
 
Stuur je oplossing met vermelding van je naam, adres en leeftijd 
naar Nele Lemaire, Langemarkstraat 55, 8980 Zonnebeke of mail 
de oplossing naar nelemaire@hotmail.com. 
 
Vijf inzendingen worden beloond met een toffe prijs! 
 
Winnaars van de vorige opgave: 

• Nore Desaegher, Menenstraat 137b, Geluveld 

• Brent Descamps, Boezingestraat 129, Elverdinge 

• Stan Gryson, Zonnebeekseweg 61 

• Jolien Lacante, Adriaansensweg 62a 

• Eve Linseele, Zonnebeekseweg 204 
 
De winnaars kunnen hun prijs afhalen bij familie Vanhaverbeke-
Catteau, Oude Veurnestraat 39, 8900 Ieper. 


