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Paashappening 
maandag 13 april 2020 

Ook dit jaar vindt onze Paashappening weer plaats in 

Elverdinge. De paashazen verwelkomen jullie aan 
OC Den Elver, waarna een zoektocht start naar 
overheerlijke paaseitjes. Nadien kunnen kinderen en 
ouders deelnemen aan tal van knutsel- en andere 
workshops, voor elk wat wils! Er wordt voor groot en 
klein een drankje voorzien.  

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

Wanneer: paasmaandag 13 april, van 10.30 uur tot 
12 uur.  

Prijs: € 2 per persoon 
(enkel voor leden!). 
Inbegrepen in de 
prijs: één drankje per 
persoon en paaseitjes 
voor de kinderen 
t.e.m. het 
4de leerjaar. Een 

tweede drankje kan 
je kopen.  

Inschrijven is 
verplicht, vóór 10 april, via de website: 
https://ieper.gezinsbond.be. 

Info bij Véronique Maréchal: 
marechal.veronique@gmail.com of Johan en Ann 
Vanhaverbeke-Catteau: vanhaverbecatteau@telenet.be 
of  057 20 10 12. 

https://ieper.gezinsbond.be/
mailto:marechal.veronique@gmail.com
mailto:vanhaverbecatteau@telenet.be
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Noor, jij komt altijd 
terug 
donderdag 30 april 2020 
 

Lezing en poëzie van Stefaan 

Borremans, sterrenpapa, over 
rouw in een gezin, n.a.v. zijn boek 
waarin hij aan zijn pasgeboren dochter Noor vertelt 
over hun samenzijn en afscheid, over hoop en wanhoop, 
zoekend en tastend rouwen en verder gaan in het leven, 
waarin zij van betekenis blijft. 

Getuigenis door Heidi Struye, sterrenmama van Noor en 
wolkenwachter en door Dave Lust, fotograaf van vzw 
Boven de Wolken. 

Muzikale intermezzi door Wim Storme (piano) en Carl 
Grimmelprez (saxofoon)    

 

Waar: Bibliotheek Ieper, Weverijstraat 9 te Ieper. 

Wanneer: donderdag 30 april, om 19.30 uur.  

Prijs: vrije bijdrage ten voordele van vzw Boven de 
wolken.  

Inschrijven via de website: 
https://ieper.gezinsbond.be. 

Info bij Ann Catteau: 
vanhaverbecatteau@telenet.be of 
 057 20 10 12. 
  

https://ieper.gezinsbond.be/
mailto:vanhaverbecatteau@telenet.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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GOSA-activiteiten 
Lezing ‘Wat moet ik nu geloven 
dokter?’  

Dokter Hendrik Cammu brengt een heldere synthese van 
de kennis over eten en bewegen. We vinden een 
gezonde voeding en goed bewegen steeds belangrijker, 
maar verliezen de weg in de stroom van nieuwe, soms 
tegenstrijdige onderzoeken over voeding en beweging. 
Wat moeten we nu geloven? Wat is echt gezond? 

Waar en wanneer: op dinsdag 28 april om 14 uur in 
OC Vlamertinge.  

Prijs: leden: € 7, niet-leden: € 10, koffietafel achteraf 
inbegrepen. 

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

 

Dagreis naar Mechelen   

In de voormiddag is er een historische stadswandeling 
en in de namiddag bezoeken we de Dossinkazerne. 

Waar en wanneer: 

op dinsdag 26 mei  

Prijs: leden: € 70 en 
niet-leden: € 80 (all-in) 

Inschrijven: kan pas na 
verspreiding van de 
uitnodiging.  

mailto:marc.baelde@telenet.be
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Smartphonegebruik 

Onze tweede reeks van vijf namiddagen is al volzet! 
Door de grote belangstelling is er een derde reeks 
voorzien vanaf half september op vrijdagnamiddag. 

Geïnteresseerden kunnen zich al aanmelden bij Marc 
Baelde ( 057 20 57 32). 

Grootouder-kleinkindnamiddag 

Zelf aardbeien, frambozen, groenten, kruiden en 
snijbloemen plukken en verse eitjes roven in de 
biologische zelfpluktuin… een heerlijke en leerrijke 
ervaring! Nadien genieten we nog van een sapje of een 
kopje koffie of thee.   

Waar en wanneer: op woensdag 24 juni van 14 tot 
17 uur, in 't Goed ter Heule, Dronckaertstraat 665, 8930 
Lauwe. 
 

Ledendienst 
Ben je net verhuisd? Kreeg je een baby’tje? Wil je 
weten hoe het dan zit met je 
lidmaatschap van de 
Gezinsbond? 
Met al die vragen kun je 
terecht bij Geert Degraeve, 
die verantwoordelijk is voor de 
ledendienst. Je kunt Geert per 
mail contacteren: 

geert.degraeve1@telenet.be. 
 
 
  

mailto:geert.degraeve1@telenet.be
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De lidkaart waarmee je 
spaart 
Nieuwe verantwoordelijke spaarkaart 

Vanaf 1 maart is Ria Vanhoorne de verantwoordelijke 
voor de spaarkaart. Zij neemt de fakkel over van Willy 
Catteeuw, die jarenlang de spaarkaartafgevaardigde 
was. Dit zijn Ria’s gegevens:  

Aquastraat 33/3B, 8900 Ieper 
Tel: 057 48 94 18 
Gsm: 0494 46 63 56 

Nieuwe handelaar  

Voortaan kun je ook je spaarkaart 
gebruiken bij  LEDERWAREN 
GYSELINCK, Rijselstraat 39 te 
Ieper. 

Dubbele-korting-weekend 
8 tot 10 mei 

De Gezinsbond organiseert op vrijdag 8, zaterdag 9 en 
zondag 10 mei opnieuw het dubbele-korting-weekend.  

Onderstaande deelnemende handelaars verwennen je 
tijdens dit weekend met dubbele korting. Let wel: de 
gewone korting wordt verdubbeld, niet de bonkorting! 

▪ Eco Discount: Arsenaalstraat 2, 8900 Ieper 

▪ Lederwaren Gyselinck , Rijselstraat 39, 8900 Ieper 

▪ Optiek Dekeyser, Boterstraat 5, 8900 Ieper 

▪ PH Passion Home Linen, Rijselstraat 32, 8900 Ieper 

▪ Ook Standaard Boekhandel en Brantano doen mee!  
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Dank je wel, Willy! 
 

Zoals je kon lezen zet Willy Catteeuw een punt achter 
zijn jarenlang engagement als spaarkaartafgevaardigde 
van ons gewest en wordt zijn taak overgenomen door 
Ria Vanhoorne. Toen Willy begon, in de jaren ’70, was 

er nog geen sprake van een 
spaarkaart! Willy was toen 
verantwoordelijk voor de 
gezinszegeltjes, die de oudere 
leden zich ongetwijfeld 
herinneren, al dan niet met enige 
nostalgie.  
Het vele werk van een spaarkaartverantwoordelijke 
gebeurt vooral achter de schermen: regelmatig 
rondgaan naar de handelaars, nieuwe handelaars 
aanspreken, de tombola’s opvolgen en de prijzen 
ronddelen, de vele vergaderingen in Brussel en nog 
zoveel meer… 

Dank je wel, Willy, voor de bijna 50 jaar dat je die taak 
ter harte nam, vele jaren samen met je vrouw Denise. 
We zijn ook dankbaar dat Ria de fakkel van Willy wil 
overnemen. De dienst spaarkaart blijft in goede handen!    

 
Fietsbib + Hajo Beeckman   

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
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Kinderhoekje 
Alle dieren die je hier ziet staan, kun je vinden in het rooster. 
Streep de dieren die je hebt gevonden door. Elke letter in het 
rooster mag je maar één keer gebruiken. Je mag in alle richtingen 
zoeken. De overgebleven letters vormen een woord. Dat woord is 
de oplossing. 
 
 

 
 

M U I S D O N D 

K I E U W O E R 

A E I U E I K N 

L F A E S E I E 

K P N N N V U K 

O D A N A A K R 

E G T U A A I A 

N U I L H R N V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord: ………………………………………………… 
Naam en voornaam: ……………………………………………… 
Adres: ……………………………………………………………… 
Telefoon: …………………………………… Leeftijd: ………………… 

Stuur je oplossing met vermelding van je naam, adres en leeftijd 
en bezorg die bij Nele Lemaire, Langemarkstraat 55, 8980 
Zonnebeke of mail de oplossing naar nelemaire@hotmail.com. 

Vijf inzenders worden beloond met een toffe prijs!  

Winnaars van de vorige opgave: 
- Sepp Gryson, Zonnebeekseweg 61 
- Géraldine Roussel, Maaldestedestraat 16 
- Maxim Scheurs, Brugseweg 125 
- Evi Spriet, Ligywijk 18 
- Catharina Warlop, Pannenhuisstraat 46 

 
De winnaars kunnen hun prijs afhalen bij familie Vanhaverbeke-
Catteau, Oude Veurnestraat 39, 8900 Ieper 


