
 

100 JAAR GEZINSBOND AFDELING IEPER 
 

De ‘Bond der Talrijke Gezinnen van België’ werd in 1921 opgericht door kolonel Louis Lemercier, 

pater Valère Fallon en senator Vincent Volckaert. De katholieke pater en de socialistische senator 

stonden voor een pluralistische bond die niet aan een zuil gebonden was en waarin elk gezin welkom 

was. De gezinnen, en vooral dan de grote, hadden het niet breed in de naoorlogse jaren. 

Kinderbijslag bestond toen nog niet. Zij hadden het financieel niet gemakkelijk want grote gezinnen 

hadden grote uitgaven. Ziekte en armoede ontredderden heel wat gezinnen. De grote gezinnen 

dienden zich te verenigen om rechten af te dwingen om hun kroost te kunnen opvoeden.  

 

Om die gezinnen te bereiken werden propagandisten op pad gestuurd. De propagandisten van de 

Nationale Bond, gesticht op 8 mei 1921, trachten als zendelingen overal te lande de mensen gevoelig 

te maken voor de nood aan en de voordelen van een BOND. De propaganda viel in goede aarde. De 

propagandisten wendden zich in de meeste plaatsen bij voorkeur tot schoolmeesters en 

gemeentesecretarissen en poogden deze mensen voor de plaatselijke wagen te spannen. Wat dan 

nog lukte ook! Deze personen hadden gewoonlijk zelf meerdere kinderen, waren sociaal ingesteld, 

hadden invloed en waren gauw voor de idee gewonnen. Zij spraken enkele vaders van de 

kroostrijkste gezinnen aan en op korte tijd was een voorlopig bestuur samengesteld en kon men van 

start gaan, vriendelijk geholpen door de provinciale voortrekkers als Hilaire Depraetere, senator 

Emile Allewaert en andere.  

 

Als eerste werden de hoofdplaatsen van de arrondissementen bewerkt. Uit geschriften bewaard 

door Elisabeth Soenen, dochter van Leonard Soenen, blijkt dat de Bond der Kroostrijke Gezinnen in 

Ieper reeds in 1922 ontstaan is.  Officieel werd in Ieper de Bond voor het arrondissement Ieper 

opgericht op 10 januari 1923. Volgens ‘De Gazet van Poperinghe’ van 25 maart 1923 telde die toen al 

een honderdtal leden. De dienstdoende voorzitter van de afdeling Ieper was Georges Versailles, 

stadssecretaris van Ieper, en de secretaris meester Maurice Desramault. De afslag op het openbaar 

vervoer die de Bond van Kroostrijke Gezinnen in 1922 bekomen had, was een belangrijke troef voor 

de vereniging. Het lidgeld kon snel terugverdiend worden. 

De bedoeling was om in alle gemeenten een plaatselijke afdeling van de Bond op te richten. De 

plaatselijke afdelingen zouden geleid worden door een gewestelijk bestuur. Einde 1925 werd een 

apart bestuur opgericht voor het gewest Ieper. Het gewestbestuur moest plaatselijke afdelingen in 

de regio oprichten en die ondersteunen met vormingsavonden en vergaderingen, en optreden in 

geval van problemen. Het gewest Ieper werd geleid door voorzitter advocaat Amand Lommez. 

Gustaaf Flamey was de eerste gewestsecretaris. In het gewestbestuur zetelde ook een afgevaardigde 

van elke plaatselijke afdeling binnen haar gebied.  

In juni 1926 kreeg de afdeling Ieper een nieuw bestuur met als voorzitter advokaat André Versailles, 

de ondervoorzitters advocaat Amand Lommez, Jules Cornillie en Cyriel Lemahieu, secretarissen, 

Maurice Desramault en griffier Gustaaf Flamey.  Griffier Leon Santy werd penningmeester. In 

augustus 1926 gaf Versailles al zijn ontslag als voorzitter en advocaat Lommez werd verkozen als 

nieuwe voorzitter. Amand Lommez was dan terzelfdertijd voorzitter van het gewest en van de 

afdeling Ieper. Hij bleef dat tot hij in 1937 werd benoemd tot provinciaal griffier in Brugge. 

Vanaf de oprichting van het gewest, werd overal gewerkt om plaatselijke bonden te stichten. In mei 

1926 werd een afdeling in Poperinge opgericht (De Poperinghenaar 8 augustus 1926). In datzelfde 

jaar treffen we ook een afdeling aan in Vlamertinge (De Poperinghenaar 24 oktober 1926) en in 



Hollebeke (Het Wekelijks Nieuws 1986). Op 23 december 1928 werd door advocaat Lommez een 

afdeling van de Bond der Kroostrijke Gezinnen gesticht in Boezinge (De Poperinghenaar 23 dec 

1928). In dat zelfde jaar 1928 werd ook de Bond van Zonnebeke opgericht (het Wekelijks Nieuws 14 

september 1946). Op 4 mei 1930 werd in het gewest Ieper een “klopjacht” gehouden tot in de 

kleinste gemeenten. In dat jaar werd een afdeling gesticht in Mesen. Op het einde van de tocht was 

het aantal afdelingen van het gewest Ieper aangegroeid tot 26 en was het aantal leden van 471 naar 

1299 gestegen.  

Op plaatselijk vlak zorgde het bestuur voor interne propaganda. Men trachtte de neringdoeners 

ertoe te bewegen kortingen toe te staan aan kroostrijke gezinnen, vooral op voedsel, kledij en  

schoenen. In december 1926 waren in Ieper al een 15-tal winkels die korting gaven aan de leden van 

de Bond (Het Ypersche 4 december 1926). Vooral in 1932 werden veel winkeliers overhaald om 5 % 

korting te geven op vertoon van de lidkaart. 

 

De leden voelden zich gesteund door de werking om kindergeld te bekomen, de werving voor de 

legerdienst meer sociaal te maken, vermindering op het spoor toe te kennen, leningen te bekomen 

voor woningbouw, ontheffing van belastingen wegens kinderlast en studiebeurzen voor 

minderbemiddelden. Een andere verwezenlijking was de dienstplicht van de vaders met vier 

kinderen. 

 

 
 

Tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog was het bondsleven eerder gering maar in 1948, na 

de babyboom van na de oorlog, kende het een grote opflakkering. De B.G.J.G. Ieper heeft een wakker 

bestuur, dat zich op vele vlakken waar maakt. Als bewijs het steeds stijgend ledenaantal. In 1957 

telde de afdeling 681 leden, in 1959 702, in 1962 ongeveer 800 en in 1982 1450. Toen het begrip 

‘groot gezin’ uitgebreid werd van een gezin met vier naar een gezin met drie kinderen, sloten meer 

gezinnen aan bij de Bond. 

 

Bijzonderheden over de bondsactiviteiten uit de eerste periode zijn niet zo gemakkelijk te 

achterhalen. Verdeeld in werkgroepen met een bestendige of tijdelijke opdracht, komen een hele 

waaier activiteiten aan bod, het hele jaar door. Om er enkele te noemen: grootoudersactie en 

jonggezinnenactie. Dit zijn groepen die elk hun eigen opdrachten vervullen. Verder zegeldienst, 

Jeficlub, kinderoppasdienst, kookclub, dansclub, sportclub, enz.   

 

Dienstbetoon in verband met de spoorkaarten, informatie over bouwleningen, huwelijksleningen, 

informatie over legerdienst, fonds weduwen en wezen, werkgroepen met beperkte opdracht zoals 

we kenden voor het inrichten van de moederhuldes, de teken-en liederwedstrijden, het laten 



verschijnen van de fonoplaat, tekenwedstrijd op de Tooghedagen, …. Sommige activiteiten gebeuren 

plaatselijk, andere worden georganiseerd voor alle afdelingen van het gewest. 

 

Ook voor individuele kwesties kon men bij de Bond terecht. In 1940 werd elke tweede zondag van de 

maand in café De Menenpoort, zitting gehouden waar inlichtingen konden bekomen worden over 

sociale vraagstukken (Het Ypersch Nieuws 13 april 1940). 

 

In maart 1981 kreeg de afdeling Ieper als beloning voor haar succesvolle activiteiten de Blauwe 

Wimpel. Ze werd overhandigd aan secretaris Willy Catteeuw. Mevrouw Elisabeth Pannecoucke-

Soenen kreeg als meest dynamische dame van het bestuur, een bloemenkorf. 

 

 
Overhandiging van de Blauwe Wimpel aan Willy Catteeuw en een bloemenkorf aan Elisabeth Soenen door 

gewestsecretaris André Deseyne en gewestvoorzitter Gerard Leplae op 28 februari 1981 

 

Op 23 februari 2002 werd de naam ‘Bond van Grote en van Jonge Gezinnen’ officieel gewijzigd in 

‘Gezinsbond’.  

Door een verminderend aantal leden in de Ieperse deelgemeenten zijn enkele afdelingen gefuseerd 

met Ieper. Brielen in 1966, gevolgd door Sint-Jan tussen 1974 en 1982 en Elverdinge in 2019. 

Sedert enkele jaren is de Gezinsbond van Ieper ook actief op sociale media. In 2018 werd een 

facebook pagina opgericht en er wordt ook informatie gedeeld via mail chimp.  

 

 

Tijdschrift ONS GEZIN 

 

Op de vergadering van 5 november 1967 deed voorzitter Albrecht Vergheynst het voorstel om een 

viermaandelijks gestencild blad uit te geven met nieuws van de Bond der Grote en Jonge Gezinnen. 

Na zekere tijd verscheen het blad niet meer. In januari 1974 werd beslist om het blad opnieuw te 

laten verschijnen. De redactieraad bestond uit de bestuursleden Jef Hoedemakers, Raphael 

Demuynck, Houart, Lintsele en mervr. Sedeyn. Oswalt Pannecoucke zorgde voor de lay-out en 

Hollebeke voor het typewerk. 



Om aan de nodige financiële middelen te geraken ging Willy Catteeuw advertenties vragen bij de 

plaatselijk aangesloten handelaars. Het blaadje werd op 1200 exemplaren gestencild in de kelders 

van het stadhuis.  

 

Het eerste nummer dateert van 1974. Het boekje bestond uit enkele gestencilde bladen in quarto-

formaat die samen geniet werden. Later werd het blad samen gestoken en geniet in de wezenschool 

met Julien Coulembier. Het werk gebeurde in Ons Tehuis waarvan ons bestuurslid Julien Coulembier 

directeur was. Julien was ook eindredacteur. Sedert 1984 (?) wordt het uitgegeven in A5-formaat. In 

1991 werd het gedrukt door ‘Levet Scone’ in de de Stuersstraat. Het verscheen vier maal per jaar. 

Vanaf 1992 is dat maar driemaal per jaar: januari, maart en eind september. Sedert 2001 is de 

redactie is in de handen van Ann Catteau. Het drukwerk gebeurde door Dirk Demoor. 

 

KRISJE KRASJES 

Toen het tijdschrift Ons Gezin enkele algemene artikels nodig had om te kunnen genieten van het 

voordelig posttarief als drukwerk, zorgde Christiane Dethoor, de vrouw van Oswald Pannekoucke 

voor een vaste rubriek over mode. Het kreeg de naam Kris-ze-krasjes (1980), later ook wel 

Krissekrasjes en Kris-en-Krasjes (1990) genoemd. Het artikel verscheen tot in het laatste nummer van 

1990 als Krisjes-en-Krasjes. 

 

KRUISWOORDRAADSEL 

In Ons gezin werd ook een Kinderhoekje ingelast met een puzzel of kruiswoordraadsel. Het was 

Godelieve De Koning-Maton die dat opmaakte en tevens zorgde voor de prijzen van vier uitgelote 

winnaars. Later werd het kinderhoekje ook nog verzorgd door Rik Michem, Johan Beun (1992) en 

Nele Lemaire (2004). 

 

     
Ons Gezin,  1980, 1984 en 2001 

 

 

 

WEBSITE 

 



In 2002 werd een website ontworpen door Johan Beun. Hij beheerde die website tot in 2018 toen 

vanuit Brussel een algemene website opgelegd werd die voor alle afdelingen dezelfde is. De 

afdelingen kunnen daarop hun activiteiten aankondigen, foto’s zetten en hun diensten en bestuur 

kenbaar maken. Ook de gewestelijke en landelijke zaken worden vanuit het gewest of Brussel op de 

site gezet.  

 

 
Startpagina van de website van 2002 

 

 

 

 
Startpagina van de huidige website  



DIENSTEN VROEGER EN NU 

 

KORTINGSKAARTEN NMBS 

Een van de eerste verwezenlijkingen was de korting op de trein. Reeds in 1923 konden gezinnen met 

vier kinderen reizen aan halve prijs wanneer een persoon de volle prijs betaalde. Later werden de 

voorwaarden versoepeld en moest men nog maar drie kinderen meer hebben om van dat voordeel 

te kunnen genieten. De kortingskaart kon ook op de bus gebruikt worden. Er was een 

verantwoordelijke voor de ‘spoorkaarten’ of treinkaarten’. Voor 1977 waren 590 gezinnen die een 

aanvraag deden voor spoorkaarten, voor 1979, 400 en voor 1987 362, voor 1994 183. 

Sedert 2007 is Johan Beun verantwoordelijk voor de kortingskaarten in opvolging van Willy 

Catteeuw. Vanaf dat jaar werden de kaarten met de computer aangemaakt. 

 

VERKOOP PASSEN NMBS 

Vanaf 1994 werd de mogelijkheid geboden om met korting Go passen aan te kopen. Aanvankelijk 

werd de korting gegeven in zegels, later kwam die op de spaarkaart. Dat was voor alle leden 

ongeacht hun aantal kinderen. In 1995 maakte Willy Catteeuw al een omzet van meer dan 1 miljoen 

frank. In 1995 kwamen daar ook de Gouden railpassen bij. Men betaalde voor zes ritten 1290 fr en 

kreeg 90 fr korting in gezinszegels. In 2000 verkocht Willy 900 go passen. Vanaf 2000 waren die ook 

te koop bij Nadine Belpaire. In 2003 verkochten ze samen 1095 gsm-kaarten en 1167 treinpassen. 

Toen Nadine de gewestelijke verkoop overnam van Jean-Pierre Landerwijn, kwam het plaatselijk 

verkooppunt bij Dorine Bosmans in Sint-Jan. Toen Willy de verkoop stopte werd die overgenomen 

door Bambino en daarna door Papyro. 

 

VERKOOP GSM-KAARTEN 

Vanaf 2001 kon men ook GSM-kaarten van Proximus, Mobistar en Orange kopen met korting op de 

spaarkaart. In 2020 werden de GSM-kaarten afgeschaft omdat men daarmee anoniem kon bellen. 

 

VERKOOP BIOSCOOP CHEQUES 

In de voornoemde verkooppunten kunnen ook bioscoopcheques gekocht worden en dat voor 

Kinepolis van Kortrijk en Cityscoop van Roeselare.  

 

VEBRUIKERSCLUB 

In 1974 startte Albert Nevejan met de verbruikersclub. In januari 1978 werd die geleid door mevrouw 

Lena Pauwels-Lust. In 1984 wordt ze opgevolgd door Martine Smis. Jaarlijks waren er zestal 

activiteiten. De eerste voordrachten gingen door in de bovenzaal van de ASLK op de Markt waar de 

heer Hoedemakers bankdirecteur was. In 1981 telde de verbruikersclub 42 leden. Enkele 

onderwerpen die aan bod kwamen: leren koken, suikers, energiebesparing, voetverzorging, 

winterkleedjes, coctails (1981), koken, wijnen (198) beter wonen, verantwoord speelgoed, 

alcoholvrije dranken (1984), diefstalpreventie, ogenzorg (1985), aperitief hapjes, breien, menopauze, 

huiscomputer, kruiden (1986), zuivelproducten, slapeloosheid (1987), onderhoud van de woning en 

dieet (1989).   

 

BABYSITDIENST of KINDEROPPASDIENST (KOD) 

Met Pasen 1964 werd in de schoot van de JGA een babysitdienst gestart met mevrouw Vanroose als 

verantwoordelijke. De kinderoppasdienst telde toen 10 meisjes en 2 jongens. De oppassers kregen 

10 F per uur met een minimum van 40 F.  In 1969 waren er 16 babysitters. In 1976 waren er 125 

prestaties. In 1978 was het aantal gestegen tot 150. Meer en meer jonge gezinnen begonnen uit te 

gaan en maakten gebruik van de babysitdienst in plaats van familie of buurmeisjes. In 1980 waren er 



al 305 prestaties, in 1984 429. In 1981 startte mevrouw Allegaert-Dobbels als verantwoordelijke. 

Toen was er nog geen GSM of internet. Het zoeken naar een geschikte babysit kostte soms veel 

telefoons en veel tijd. In die periode waren er tot duizend prestaties per jaar. In 1992 namen 

Dominique Verpeut-Pattyn en Nadine Beun-Belpaire het roer over van Jeanine Allegaert-Dobbels. In 

1993 waren er al meer als 800 oproepen en 1999 bereikte men de kaap van duizend. Toen waren er 

50 babysitters en 200 gezinnen die op hen beroep deden. In 2001 waren er 830 beurten. In 1994 

stopte Dominique en deed Nadine Belpaire alleen verder. Toen Nadine begon met de verkoop van 

gsm-kaarten en passen werd in 2002 de babysit overgenomen door Inne Cailliau-Depuydt en Martine 

Loobuyck- Vrielinck. In 2003 toen Iinne haar zevende kind kreeg  liet ze zich vervangen door 

mevrouw Allegaert-Dobbels. In 2004 kwam Marjan Bruynooghe-Meersman in de plaats van Inne 

Depudt. In 2005 nam Nele Lemaire de babystidienst over van Martine. In 2011 werden 687 

oppasbeurten geteld in 85 gezinnen. In 2000 waren er 915 oppasbeurten, 40 babaysitters en 170 

gezinnen.  In 2020 nam Hilde Verstraete-Decat het werk over van Nele. Alles gebeurt nu met 

internet. 

 

WERKGROEPEN 

 

ZEGELDIENST 

In 1954 voerde de Bond de gezinszegels in. In 1956 werd het nieuw bestuurslid H. Devos bereid 

gevonden de kortingszegels te beheren. In dat jaar waren er 11 handelaars aangesloten die korting 

gaven in gezinszegels. In juni 1963 waren er 36 en in  januari 1964 waren er 53 winkeliers 

aangesloten.  In 1965 was Albert Vermeersch te Ieper verantwoordelijke van de Zegeldienst. In 1965 

werd in de afdeling Ieper voor 699.500 F bespaard aan gezinszegels in 1966 929.500 F of 927 F per 

lid. In 1974 gaven al 70 handelaars in Ieper gezinszegels. Begin 1975 nam Willy Catteeuw, samen met 

het secretariaat, ook de zegeldienst over. Willy bleef dat doen tot in 2019 die dienst overgenomen 

werd door Ria Van Hoorne. Hij wist het aantal winkels die korting gaven op te drijven tot een 150-tal. 

Willy was ook actief in de gewestelijke zegeldienst en verzorgde sedert 1989 elk jaar het 

bonnenboekje voor dubbele zegels. Het derde bonnenboekje telde 66 bonnen en werd verspreid in 

de afdelingen Ieper, Elverdinge, Dikkebus, Zillebeke, Voormezele, Mesen en Hollebeke.  In 1980 was 

dat op 2200 exemplaren. In 1993 telde het boekje 115 bonnen. In 2005 telde die 87 bonnen. In 1986 

haalde de gezinszegels een omzet van 5.657.000 fr. in 1987 waren dat 11.975 zegelboekjes van 500 

fr. en in 2000 bedroeg de omzet meer dan 8.000.000 fr. 

Jaarlijks werd er nationaal en ook gewestelijk een tombola gehouden met de volle zegelboekjes. In 

1987 waren onder de talrijke prijzen ook tien auto’s. Daarvan werden er enkele in het gewest Ieper 

gewonnen. In 1995 werd in het gewest al de vijfde auto gewonnen. Vanaf 1 december 2001 werden 

de zegels in euro’s uitgedrukt. Die van 2 F werden 5 cent, die van 10 F 25 cent en die van 100 F € 

2,50. De zegels werden in 2003 vervangen door een elektronische spaarkaart. De handelaars die 

korting gaven, moesten dan een terminal installeren. Sedert 2013 is de lidkaart en kortingskaart een 

en dezelfde kaart. Het gespaarde bedrag wordt niet meer op de spaarkaart opgeslagen maar komt in 

de online portemonnee. 

 



 
 

JONGE GEZINNEN AKTIE (JGA) 

In 1956 starte de Gezinsbond op nationaal vlak met een Jonge Gezinnenactie. In het gewest Ieper  

werd in maart 1959 voor het eerst vergaderd over de oprichting van een Jongerenactie. Het was de 

bedoeling om de jonge gezinnen en deze die op het punt staan van een gezin te stichten, te steunen 

bij de op- en uitbouw van hun gezin. Terwijl de Bonde der Grote Gezinnen bedoeld was voor 

gezinnen met vier kinderen en meer, konden in de Jonge Gezinnen ook gezinnen met geen of een 

paar kinderen toetreden. De eerste voorzitter was Rougier Dumouli.  

Ook in de afdeling Ieper werd een afdeling voor de jongeren opgericht. De Jonge Gezinnen Aktie 

afdeling Ieper werd gesticht op 3 oktober 1964. Bij de stichting telde ze al 16 leden-gezinnen. In 

oktober 1965 waren dat er 80. Ivan Snick werd voorzitter en Albrecht Vergheynst secretaris. De 

Jonge Gezinnenactie belegde activiteiten voor jonge gezinnen zoals voordrachten, de 

paaseierenraap, tweedehandsbeurs, kinderoppasdienst en andere. Er werden ook voordachten 

gegeven over bevallen, van peuter tot kleuter, vrij en rijksonderwijs, sexuele opvoeding,  en 

voorlichting en ook minder serieuze zoals over huishoudapparaten, kaas en wijn. Er waren ook 

bezoeken aan het stadhuis en zoektochten.   

De werkgroep JGA bestond uit gehuwde koppels met name de gezinnen André en Lutgart Calcoen- 

Warreyn, M. Leterme, Raymond en Christiane Slosse-Peceu, M. Sohier, E. Swinnen en J. Lajoie die in 

de plaats kwam van dr. André Alliët die in 1967, de gezinnen Marc Hanoulle, Maurtis Leterme, 

Reynold en Lieve Michiel, Antoon en Monica Ryckeboer, Wilfried en Jeanine Bouchaert-Deman, 

Dezegher. Stilaan ontwikkelde de Jonge Gezinnen Aktie zich als een afzonderlijke bond naast het 

bestaande Bondsbestuur. In november 1966 vroegen ze ook hun aandeel in de 6000 F subsidie die de 

Bond jaarlijks van de stad kreeg. In de vergadering van 7 december 1966 werd door Vanacker erop 

gewezen dat er statutair maar een plaatselijk Bond van Grote en van Jonge Gezinnen is en geen twee 

afzonderlijke bonden. Dan werd beslist om het bestuur van de Jonge Gezinnen in het bestuur van de 

Bond op te nemen. Er werd dan ook besloten om een dagelijks bestuur op te richten met drie leden 

van de Jonge Gezinnen en drie leden van de Grote Gezinnen. De voorzitter, ondervoorzitter, 

secretaris, schatbewaarder en de verantwoordelijke van de zegeldienst maakten deel uit van dat 

bestuur. Antoon Hellebuyck, die toen gewestelijk voorzitter was, pleitte ervoor om in dat dagelijks 

bestuur ook de verantwoordelijken voor de babysitdienst en de verbruikersclub op te nemen. Het 



volledige bestuur van de BGJG bestond toen volgens de statuten uit minimum 23 en maximum 28 

bestuursleden. In februari 1978 startte de Jonge Gezinnen aktie met danslessen. In 1986 bestond het 

bestuur van de Jonge Gezinnen uit Marc Wolters, Rik Michem, Martine Smis, Hugo Debergh en Jean-

Luc Wydooghe. 

 

In de jaren 1970 slabbakte de JGA en lag de werking stil. In 1981 organiseerden ze terug een 

activiteit. Toen namen Gudrun Leleu en Sandra Deberdt de leiding. Er was animatie voor de kinderen 

terwijl voor de jonge ouders informatie verstrekt werd over het uitgebreide programma van de BGJG 

dat specifiek op jonge gezinnen is afgestemd.  

 

GROOTOUDERSWERKING (GOA nu GOSA) 

De Grootoudersactie is nu een gewestelijke instelling maar ze begon in de plaatselijke afdeling. 

Voortrekker was mevrouw Elisabeth Pannecoucke-Soenen. Jaarlijks was er een 

grootoudersnamiddag met een spreker die handelde over een actueel onderwerp of een 

reisprogramma van de Bond. Op 9 november 1988 was er een herfstfeest in het Jeugdstadion. De 

grootouders actie werd in 1989 overgenomen door het gewest en uitgebreid over alle afdelingen van 

het gewest Ieper. Vanaf 1992 kregen de grootouders het tijdschrift ‘Aktief’ vanuit Brussel 

toegestuurd. Ze noemt nu GOSA (Grootouders- en Seniorenactie). In 1999 organiseerde GOSA een 

reis naar Bretagne van 17-22 mei en het jaar daarop naar het Zwarte Woud. In 2010 naar de 

Audomarais. Vanaf 1982 organiseerde GOSA ook jaarlijks een bowlingnamiddag en een 

kaartnamiddag. 

 
 GOA feest in de zaal van het Jeugdstadion, 1982 

 

DANSYPRA 

De dansclub DANSYPRA werd in 1976 opgericht in de schoot van de Dansliga van de Bond. De grote 

bezielers waren Elisabeth Pannekoucke-Soenen, voorzitster, Willy Catteeuw, schatbewaarder, mevr. 



Pauwels-Lust, secretaris, Georgette Feys-Steen, Oswald Pannekoucke, André De Geyter, Roger 

Vermote, Laeticia Brouwers en G. Baelen. Na wat zoeken vonden ze een gepaste dansleraar in Franky 

Maes. Ook Oswalt Pannecoucke gaf danslessen. De dansclub kende een groot sukses. De bond 

startte in 1977 in de bovenzaal van Hotel Continental op de Colaertplaats. Later ging het naar de 

Britanique, de Kolenwerf en het Jeugdstadion. Vanaf januari 1988 werd gedanst in de nieuwe zaal op 

het tweede verdiep van het Germinalgebouw, Sint-Jacobsstraat 16. Op 29 oktober 1987 waren meer 

dan honderd paren op de nationale wedstrijd salondansen die Dansypra te Ieper georganiseerd had. 

De dansclub trad op het podium naar aanleiding van de Place du tertre-feesten op de Markt in 1988. 

De dansclub had een eigen bestuur, een eigen kas en vormde een club die meer en meer los van de 

Bond kwam te staan. In 1990 werd de dansclub afgeschaft en startte Franky Maes met een eigen 

dansschool.  

 
Dansypra viert zijn vijfde verjaardag, 2 april 1982 

 

JEFI KINDERCLUB 

JEFI staat voor Jeugdfilm. Romain Vinckier, bezieler van de Filmuniversiteit van Ieper, vond zich 

bereid om jeugdfilms te vertonen voor kinderen. Hj werd dan in het bestuur opgenomen. De werking 

startte in 1978. De startvergadering ging door op 7 juni 1978. Er werden niet alleen films vertoond 

maar steevast was er ook een tekenwedstrijd of opstelwedstrijd aan verbonden met mooie prijzen. 

In 1981 werd een Lego-wedstrijd georganiseerd. Romain was van in het begin voorzitter en Henri 

Bamelis secretaris van de JEFI. Romain werd bijgestaan door een vast team bestaande uit Oswald 

Pannekoucke, Elisabeth Soenen, mevr. Dekoning, Ryckeboer, mevr. Demeerseman en Raf Demuynck. 

Later kwamen Ann Catteau, Christine Leroy, Lutgard en Geertrui Vinckier, Ine Depuydt, Christophe 

Gryson en ander bestuursleden die zich op woensdagnamiddag konden vrijmaken. De eerste 

voorstellingen gingen door in het parochiaal centrum van Sint-Pieters in de St-Katharinastraat. Er 

werden jaarlijks zes films vertoond. Er waren 100 tot 150 kinderen op een vertoning. In 2002 werden 



de 16 mm films zeldzaam en werd overgegaan naar video en DVD. De vertoningen gingen dan door in 

de stadsschouwburg. 

 

 
JEFI in de Sint-Catharinazaal, januari 1979 (foto hi) 

 

ONTHAAL 

Er worden bij de geboorte van een eerste kind geboortegeschenken gegeven aan de kersverse 

ouders. De werkgroep bestaat uit Mieke Sabbe en Siegried Lemaire.  

 

MILAC 

Toen de militieplicht nog bestond, dat was tot in 1994, werd jaarlijks in december samen met MILAC 

Ieper, in de kazerne van Ieper of in de stad, een voorlichtingsvergadering ‘Militie en wetgeving’ belegd 

voor zij die opgeroepen werden tot de dienst. De Bond van Ieper,  met name Willy Catteeuw, verleende 

daaraan zijn medewerking. Later werd de info voor dienstplichtigen gegeven in ’t Zweerd. In december 

1992 ging de laatste vergadering door. 

 

 

ACTIVITEITEN 

 

DE STRIJD VOOR EEN BONDSVLAG 

Er werden in verschillende afdelingen vlaggen ingehuldigd en van einde en verre kwam men 

meevieren. Terwijl reeds afdelingen in omliggende gemeenten een Bondsvlag hadden, had de 

afdeling Ieper nog steeds geen eigen vlag. Reeds jaren was het dat voorzitter Catry die vlag in elke 



vergadering te berde bracht. Alle kleinere gemeenten in de omtrek beschikten reeds over een eigen 

vlag en de hoofdstad van het gewest had er geen!  

Om geld voor een vlag binnen te rijven, voerde op  zondag 4 maart 1951 de kunstkring ‘Richten’ het 

toneelstuk ‘De Klokkengieter’ op ten voordele van de Bond der Kroostrijke Gezinnen. Eindelijk kwam 

het er van. Meester Deruyttere vond geld genoeg in zijn kas ... er werd vergaderd en gepland. 

Bestuurslid en schilder Jozef Decock maakte een ontwerp, dat na goedkeuring doorgegeven werd 

aan de firma Demeere en de BONDSVLAG was er! Op 29 augustus 1954 werd de vlag gewijd. Ter 

gelegenheid van die wijding had ook de tweede huldiging van de moeders plaats.  

Die vlag heeft dan 2.000 F gekost en de eerste vlagdrager werd ons bestuurslid Aloïs Dewaele, vader 

van 11 kinderen. Dit was zeker een hoogtepunt in het bestaan en de geschiedenis van onze BOND, 

die op dat ogenblik praktisch een halve eeuw jong was. Later volgden nog vlaggen in Geluveld in 

1965 en Vlamertinge en Zuidschote in 1967. 

 

 
De Bondsvlag, 1954 (Ieperse collecties, BAN 182) 

 

HULDE aan de MOEDERS 

De hulde aan de Verdienstelijke Moeders gebeurde voor de eerste maal in 1949 op de landdag van 

het Vlaams Verbond van Kroostrijke Gezinnen in Heist aan Zee. Toen kregen 50 West-Vlaamse 

moeders een ereteken. Zij waren moeders van minstens 50 jaar oud die 10 of meer kinderen ter 

wereld gebracht hadden (De Bond, januari 2021). Later werden de vieringen door de afdelingen 

overgenomen.  

 

Op 27 april 1952 brachten wij voor het eerst HULDE aan de MOEDERS met 10 kinderen en meer. De 

voorzitter was dan  M. Bouche. Drieëntwintig moeders werden dan gehuldigd, samen met hun 

echtgenoten. Alle moeders kregen een fruitschaal cadeau. Al hebben wij geen lijsten van deze 

plechtigheid, dan is de gelegenheidsfoto, die genomen werd in aanwezigheid van de 



gewestvoorzitter Antoon Hellebuyck en de gewestsecretaris M. Dehaene samen met het plaatselijk 

bestuur, een blijvende getuigenis van deze mooie dag.  

 

Een tweede HULDE aan de MOEDERS dateert van 29 augustus 1954. Deze huldiging had plaats ter 

gelegenheid van de VLAGGEWIJDING. Op de foto van deze dag herkennen wij naast de moeders, 

burgemeester Dehem, de schepenen Robyn, Rousserez en Mulier vanwege het stadsbestuur. Het 

gewest is vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris A. Hellebuyck en M. Dehaene. Verder 

het plaatselijk bestuur dat praktisch voltallig is met o.m. de gelukkige voorzitter Paul Catry, de 

ondervoorzitters Mevr. Vierstraete-Maes en Emiel De Zegher, schatbewaarder Deruyttere , secretaris  

J. Pype , verslaggever J. Coulembier, vlaggedrager A. Dewaele, de andere bestuursleden en de 

echtgenoten van de moeders.  

 

 
 

De Bond der Kroostrijke Gezinnen afdeling Ieper hield op 29 augustus 1954 haar vlaggenfeest. Rond 11 uur 

overhandigde burgemeester Dehem een nieuwe vlag die door deken Verhaeghe gewijd werd. Tevens werden 

verdienstelijke moeders (met 10 of meer kinderen) met een ereteken bedacht. Hier zien we de groep aan het 

stadhuis na de ontvangst. Werden vereremerkt: wwe. Gustaaf Delahaye: Marie-Elisabeth Cloudt, mevr. Frans 

Neyt: Maria Van Eygen, mevr; Firmin Haeghebaert, mevr. Camiel Beernaert: Flavie Bal, wwe. Derous en mevr. 

Henri Hoorelbeke: Irma Alleman. Op de foto herkennen we: 2. Jozef Rouseré, 5. Omer Robyn, 8. Albert Dehem, 

10. Maurice Mullier, 25. Omer Allegaert, 30. Gerard Breyne, 35. Julien Coulembier, 36. Albert De Visscher en 

39. Antoon Hellebuyck. (Foto Ieper verbeeldt) 

 

Een derde HULDE aan de M0EDERS ging door in 1960. Dit was onder het voorzitterschap van J. 

Vanbesien. 

 



Op zondag 23 mei 1982, bij de viering van 60 jaar Gezinsbond, werden 12 moeders die  9 tot 15 

kinderen hadden, als eregenodigden in de kijker geplaatst. Ze ontvingen van schepen Verstraete een 

oorkonde, bloemen en een stadsplaket. De twaalf gevierden waren de mevrouwen Neyt-Van Eyghen 

(15), Vandamme-Syx (13), Mulier-Denoyelle (11), Stubbe-Lesage (11), Tiberghein-Norman (11), Pype-

Lahousse (10), Decoene-Maeckelbergh (10), Gore-Soenen (9), Versavel-Knockaert (9), Garrein-

Vermeersch (9) , Mortier-Jacques (9) en Victoor-Carrein (9).   

 

 



 
 

LEDENFEESTEN 

Jaarlijks werd een algemeen ledenfeest gehouden. Op deze feesten kwam eerst een spreker aan de 

beurt en daarna volgde een optreden voor de kinders. In 1982 en 1988 was dat ’t Klutske, 1984 

poppentheater Korneel, 1986 de Lachzaaiers, 1987 the Rossi show, 1989 Carlikoni, 1990 Mister 

Magic, in 1992 poppenkast Tientelientje. Door de verminderende belangstelling van de volwassenen 



zijn deze ledenfeesten verdwenen. In 2002 en 2003 werd een nieuwjaarsreceptie gehouden voor de 

leden. 

 

FEESTVIERINGEN 

Op zondag 23 mei 1982 werd 60 jaar BGJG gevierd met en ontvangst op het stadhuis. Nationaal 

voorzitter van de Bond, Frans Van Mechelen gaf een toelichting over de groei van het gezin in de 

Bond. We vierden 60 jaar omdat 50 jaar niet gevierd werd. 

 

 
Het bestuur op 30 april 1982. Zittend: Julien Coulembier, Elisabeth Soenen, Willy Catteeuw, Eugeen Borremans, 

Dagmar Anneessens-Vanryckeghem, Henri Bamelis en Georgette Feys-Steen. Staand: Lena Pauwels-Lust, Hugo 

Debergh, Godelieve Dekoning-Maton, Jean-Pierre Wydooghe, Tillo Vankeirsbilck, Jeannine Allegaert-Dobbels, 

Roland Cornette, X en Romain Vinckier. 

 

In 1997 toen de Bond 75 kaarsjes uitblies werd op 26 oktober een feestviering gehouden in ’t Zweerd 

met de heer de Soete uit Brugge als spreker. Er was een optreden van het Vigorosa ensemble. De 

viering begon, zoals in die tijd nog de gewoonte was, met een eucharistieviering in de Sint-

Maartenskathedraal. Om 12 u was er receptie voor de leden. 

 



 
Bestuursvergadering in de Shamrock 9 oktober 1997. Zittend van L naar R: Jeannine Allegaert-Dobbels, 

Elisabeth Pannecoucke-Soenen, Georgette Feys-Steen, Nele Lemaire, Christine Parret, Maurits Debruyne, Frans 

Desmet. Staand: Katrien Smis, Magda Pype, Patrick Vanhoorne, Marie-Jeanne Cailliau, Willy Catteeuw, Philippe 

Barbez, Roland Cornette, Eugeen Borremans, Romain Vinckier, Gerard Leplae, Jozef Smis.  

 

TEKENWEDSTRIJD VOOR DE JEUGD 

In de jaren 1950 werden tekenwedstrijden gehouden voor de jeugd. In de werkgroep zaten Sercu, 

André Calcoen en Julien Coulembier.  

 

SINT-MAARTENLIEDEREN  

Met Jef Moerman werd een langspeelplaat met Sint-Maartenliederen op de markt gebracht. 

Op 25 november 1968 vierde men het einde van onze tekenwedstrijd voor kinderen. Deze 

tekenwedstrijd over het sint-maartensfeest was de aanloop tot een liederwedstrijd om nieuwe sint-

maartensliederen te creëren. De beste tekening, die van Hilde Calcoen, prijkt op de HOES waarin de 

plaat werd verkocht. De 100 eerst geklasseerden werden bekroond en ook nog 110 exequo's kregen 

een prijs. Op 8 november 1969 werd de liederwedstrijd afgesloten met de uitvoering van de 10 

geselecteerde liederen in de stadschouwburg. In de herfst van 1970 kon de plaat eindelijk op de 

markt komen. De stad gaf daarvoor een subsidie van 5.000 F. Op foto hebben we de overhandiging 

van de 1e plaat in het stadhuis in aanwezigheid van de schepenen Sercu en Verstraete. De 

geschiedenis van deze wedstrijden en het tot stand komen van de plaat is een verhaal op zichzelf.  

 

STRAATSCHILDERWEDSTRIJD 

Dezelfde werkgroep van de tekenwedstrijden organiseerde ook straatschilderwedstrijden voor de 

oudere jeugd. De Bond van Grote en Jonge gezinnen lanceert tijdens de Tooghedagen van 1969 een 

Kre-Auto. Verspreid over de deelnemende straten en op de Markt staan elf oude wagens 

gestationeerd. Elf groepen mogen hun auto, met latexverf, in een nieuw kleedje steken. Hier de 

ploeg van het Lyceum. Ze zijn hun wagen aan het bewerken in de Rijselstraat. Deze ploeg kaapt de 

eerste prijs weg. De heer Vandenbussche levert gratis de Latexverf. 

  

 



 
Tooghedagen 1969, Rijselstraat 

(Ieper Verbeeldt, inventarisnr. SBE00947) 

 

GEZINSKWIS  

Elk jaar rond 1 mei had er in de zaal van IEBAC (nu Familiekring, Crescendostraat) de Gezinskwis 

plaats waarbij vier gezinnen theoretische maar ook praktische proeven moesten afleggen. Er waren 

vragen over Ieper, over de Bondswerking, sport, kunst, cultuur, wetenswaardigheden over België en 

de actualiteit. Er moest ook een sketch opgevoerd worden. De eerste Gezinskwis vond plaats in 1973 

met Oswald Pannekoucke als quizmaster. In 1977 werd de gezinskwis geleid door Albert Devisscher. 

Vanaf 1978 fungeerde Raymond Slosse als quizmaster. Willy Catteeuw en Elisabeth Pannecoucke-

Soenen zochten deelnemende gezinnen en haalden een 100-tal prijzen op bij de plaatselijke 

handelaars voor de deelnemende gezinnen en voor de tombola achteraf.   

In 1977 won het gezin Gerard Van Spranghe, in 1978 Decrock-Packet, in 1979 Emiel Dewilde, in 1980 

Jozef Mulier, in 1981 Henri Dejonckheere, in 1982 Hubert Riem, in 1984 Hubert Degroote, in 1985 ex 

aequo Johan Depover en Noël Gryson. Ook in 1986 waren er twee winnaars de families Antoon 

Deknudt en Oswald Pannekoucke. Toen was Raymond Slosse quizmaster. In 1988 won het gezin 

Roland Cornette-Vermeulen en in 1989 Raymond Titeca. Dat was de 16de en laatste gezinskwis. 

 



 
Gezinskwis 1980 met de gezinnen Beele, Gelein, Lewyllie, Mulier en Verstraete 

 

 
Gezinskwis mei 1988 voor bestuursleden met de gezinnen Marc Wolters, Johan Beun-Belpaire, Roland 

Cornette-Vermeulen en Jean-Luc Wydooghe-Bouchaert. 

 

 

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

 

Naast JEFI werden ook enkele activiteiten georganiseerd voor de jeugd zoals Koken voor kinderen, de 

paaseierenraap, halloweentocht en andere. In 2015 werd een spelletjesnamiddag met de Ieperse 

spellenclub Stobbeldeen georganiseerd. Er waren ook vertelnamiddagen. 

 



KOKEN VOOR KINDEREN 

Vanaf 2001 werden door Gert Devos en Christine Dever kooklessen voor kinderen gegeven. In 2007 

gingen die door in De Meerssen. 

 

PAASEIERENRAAP 

Op initiatief van de JGA wordt jaarlijks een paaseierenraap georganiseerd die telkens op 

paasmaandag plaats vindt. De eerste editie ging door in 1989 nabij Zillebekevijver. In 1995-2001 Sint-

Elooishoeve in Voormezele. In 2003 kwam de paashaas in De Cieper in Sint-Jan. In 2011 werd 

gekozen voor het VTI. In 1998 waren er 99 volwassenen en 72 kinderen aanwezig. 

 

WATERGEWENNING VOOR KLEUTERS 

In 1986 werden 10 lessen watergewenning voor kleuters gegeven. Bezieler daarvan was Johan 

Vanhaverbeke. In 2007  was Juanita Dewulf verantwoordelijke. In 2009 namen Johan Vanhaverbeke 

en Ann Catteau het initiatief terug over. Dan was er jaarlijks een Spartelcursus voor peuters van 1 tot 

3 jaar. 

 

SPEELSTRATEN 

In september 2001 werd de eerste Speelstraten georganiseerd op de autovrije zondag. Dit gebeurde 

in samenwerking van de stad, de politie , het Belgisch Instituut van Verkeersveiligheid en Jefi. De 

Bond voorzag in de autovrije straten allerlei spellen en activiteiten waaraan de kinderen konden 

deelnemen. Dat initiatief ging door tot in 2005. 

 

HALLOWEENTOCHT 

In 2015 organiseerde de Gezinsbond een Halloweentocht voor de kinderen. Wegens het grote succes 

wordt die nu elk jaar samen met de Cultuurraad van de stad Ieper georganiseerd. 

 

LEGO BOUWDAGEN 

Sedert 2016 organiseert Karel Bode jaarlijks een Lego bouwdag in de zaal Fenix. Daar kunnen de 

kinderen hun creativiteit los laten op de duizende legoblokjes die er ter beschikking gesteld worden. 

 

CARNAVALFUIVEN 

Toen in 2019 de afdeling Elverdinge zich bij die van Ieper aansloot, gingen de activiteiten van 

Elverdinge gewoon verder. Zo is daar elk jaar in de zaal Den Elver een carnavalfuif voor kinderen tot 

en met het vierde leerjaar. Die gaat door in samenwerking met KSA Elverdinge. 

 

 

ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN 

 

KOKEN VOOR MANNEN 

In 1977 werd een lessenreeks gelanceerd “koken voor mannen”. Die kende een groot succes. In 1978 

ging een tweede reeks door. In 1980 waren weer een 25-tal mannen rond de kookpot. Kok Spilliaert 

van het Vormingsinstituut leerde hen in de keuken van het Belle godshuis de knepen van het vak.  

 

TENNISLESSEN 

Bestuurslid Dagmar Anneessens-Vanrijckegem startte in 1980 met tennislessen aan democratische 

prijzen. Het werd een succes. In 1980 waren er 108 leden. Op 10 juni 1989 werd het achtste 

tennistornooi gehouden op de terreinen Alpaga bij het Eilandje op de vestingen.  

 



DAGREIZEN 

In 1992 werd gestart met groepsreizen van de Bond. Voortrekker was Philippe Barbez en zijn 

echtgenote Martine Smis. De eerste reis was naar de kastelen van de Loire. In 1993 duinenreservaat 

in De Panne. In 2001 stak men het kanaal over en ging de reis met de bus naar de tuinen in Kent (GB). 

Marleen Geldhof en Katrien Smis waren de organisatoren. In 2002 ging de reis naar Middelburg (NL) 

en in 2003 naar de Sommevallei (F), in 2004 naar Henegouwen. In 2006 trokken we naar Leuven. 

 

VORMINGSAVONDEN 

Het duo An Allewaert en Claudine Deconinck organiseerden jaarlijks meerdere vormingsavonden 

waarop een spreker uitgenodigd werd. Men probeerde in te pikken op de nieuwe technologien. In 

2001 gaf Patrick Vanhoorne een cursus Internet. Een greep uit de vormingsactiviteiten: kooklessen 

voor mannen (1980), autotips (1982) wijnen en bouwen en lenen (1982), gsm-gebruik (2006), 

fietsherstellen (2006), omgaan met energie (2009), geluidsoverlast bij jongeren (2009), sociale 

netwerksites (2010), vermageren (2011), LED-verlichting (2015), suikers (2017) apps voor gezinnen 

(2018). Ook serieuze onderwerpen kwamen aan de beurt met gerenomeerde sprekers zoals Omgaan 

met verlies en verdriet van Manu Keirse (2007), communiceren met tieners met Jef Carette (2007) 

In de laatste jaren werd ook samengewerkt met andere groeperingen zoals VormingPlus, het 

Davidsfonds en de Bibliotheek waardoor een groter publiek kon bereikt worden.  

 

BLOEMSCHIKKEN 

Sedert 1997 zorgt Marleen Geldhof elk jaar voor twee lessen in bloemschikken. Een paasstuk en een 

kerststuk. Die gaan telkens door in de namiddag en de avond zodat twintig man de les kunnen 

volgen. Marleen kreeg de hulp van Christine Paret.  

 

 

ACTIVITEITEN VOOR HET GEZIN 

 

GEBOORTEBOOMPLANTING 

Sedert 2000 organiseren de Genzinsbond en het stadsbestuur de Geboorteboomplanting. De 

kinderen geboren in het jaar ervoor krijgen elk een boom die de ouders of familie mogen planten. 

Dat zijn er een 100-tal. Het stadsbestuur zorgt voor de bomen, de putten, de spaden en het veld en 

de Gezinsbond voor de organisatie en soepbedeling achteraf. De bezielers zijn Johan Vanhaverbeke 

van de Gezinsbond en Lieven Stubbe van de stad Ieper. Aanvankelijk hadden die plantingen plaats in 

de maand november maar nu is dat in de maand maart. Geert Devos zorgt elk jaar voor soep die 

door bestuursleden aan de aanwezigen geschonken wordt.  In november 2000 werden de 

geboortebomen geplant bij het waterzuiveringsstation van Zillebekevijver. Er werden dan 45 

geboortebomen geplant. 

 

WANDELDAGEN 

Sedert 1994 was er jaarlijks een wandeltocht. Er werden wandeldagen ingericht zoals in 2003 een 

wandeling door Mesen en in 2005 in Nieuwkerke. In 2018 werd gewandeld in de Gasthuisbossen 

 

GEZINSUITSTAPPEN 

In 2004 ging de gezinsuitstap naar ‘t Kakelend Kippenmuseum. 

 

BEZOEKEN 

In het kader van de vormingsactiviteiten werd soms  een bezoek gebracht aan een of andere 

instelling zoals het astrolab IRIS in Hollebeke (2007 en 2014), de nieuwe BIB (2009). 



 

FIETSDAG 

Op de nationale fietsdag van 27 juni 1982 maakten 50 leden van de Bond een fietstocht van 27 km  

lang. Vanaf 1994 werd jaarlijks een fietstocht ingericht. Dat gebeurde door Christine Parret en Frans 

Desmet. Die ging nog door in 2004. 

  

BRUSSELDAG 

Vanaf 2009 begon de Gezinsbond van Brussel in een bepaalde stad een dag te organiseren waarop 

de musea gratis opengesteld werden voor de Bondsleden en allerhande activiteiten in de stad 

georganiseerd werden. Ook het parlement en andere officiële gebouwen werden opengesteld. 

Vanuit Ieper werden daarvoor treinen of bussen ingelegd. Dat gebeurde de jaren daarop in andere 

steden zoals Antwerpen, Leuven, Mechelen, enz. 

 

OPGERUIMD STAAT IEPERS 

Sedert 2009 ruimen, elk jaar in maart, de bestuursleden en sympathisanten van de Gezinsbond een 

deel van het Iepers zwerfvuil op. Die grote Lenteschoonmaak waaraan alle Ieperse milieubewuste 

verenigingen deelnemen, wordt geleid door de stad. 

 

TWEEDEHANDSBEURS 

In 1986 pakte de Jong Gezinnen Aktie uit met de eerste ruilbeurs of tweedehandsbeurs. In 1987 

sprak men van speegoedbeurs. De trekkers waren Marc Wolters, Martine Smis, Rik Michem, Jean-Luc 

Wydooghe en Hugo Debergh. De beurzen gingen door in maart en oktober in de Sint-Maartenskring 

in de Lange Meersstraat. De verkopers konden hun stukken, gemerkt met twee letters en een 

volgnummer, ter plaatse afgeven. De Gezinsbond verkocht die dan. Op die manier bleven de 

verkopers onbekend. Van de verkoopprijs ging dan 15 % naar de Gezinsbond. Om alles vlot te laten 

verlopen werd daarvoor door Filip Borremans een speciaal computerprogramma ontwikkeld. 

Omwille van het vele werk vooraf en bij de afrekening werd in 2006 overgestapt naar het 

eenvoudigweg verhuren van standplaatsen aan de verkopers. De verkoop vindt dus plaats tussen 

standhouder en klant. In 1996 waren 73 inschrijvingen voor de tweedehandsbeurs. In 2011 ging de 

tweehandsbeurs van oktober door in Brielen. Die van maart bleef in de Sint-Maartenskring. Sedert 

2016 gaan alle tweedehandsbeurzen door in CC Den Briel in Brielen onder de leiding van Geert 

Degraeve. Sedert 2019 is daar ook de tweedehandsbeurs van Elverdinge bijgekomen. 



 
Tweedehandsbeurs van babymateriaal, 26 maart 1988. V.l.n.r. Jozef Smis, Chris Declerck, Gerard 

Leplae, Martine Smis, Hugo Debergh en Rik Michem. 

 

 

AANTAL LEDEN 

 

Het ledenaantal van de afdeling Ieper ging gestaag omhoog. In de beginperiode werd elk gezin 

bezocht door een bestuurslid om het lidgeld op te halen. Vanaf 1995 gebeurde dat met 

overschrijving wat het werk fel verlichtte. Na 1997 kende het aantal leden een neerwaartse trend 

door het dalende aantal grote gezinnen. 

 

 Afd. Ieper Afd. Sint-Jan Afd. Brielen Afd. Elverdinge Totaal 

      

1948 323 23 16  362 

1950 471 16 18  505 

1952 511 15 14  540 

1956 658 28 10  696 

1958 722 34 8  764 

1960 796 47 8  851 

1961 836 48 7  891 

1962 862 46 7  915 

1964 858 48 8  914 

1965 920     

1966 1012 55 bij Ieper  1067 

1967 1044 57 bij Ieper  1101 

   bij Ieper   

1982 1450 bij Ieper bij Ieper  1450 

1983 1666 bij Ieper bij Ieper   



1993 1628 bij Ieper bij Ieper   

1997 1679 bij Ieper bij Ieper   

2001 1587 bij Ieper bij Ieper   

2002 1465 bij Ieper bij Ieper   

2004 1430 bij Ieper bij Ieper   

2008 1352 bij Ieper bij Ieper 152 1504 

  bij Ieper bij Ieper   

  bij Ieper bij Ieper   

  bij Ieper bij Ieper   

2018 1219 bij Ieper bij Ieper 135 1354 

2019  bij Ieper bij Ieper bij Ieper  

      

 

 

Het gewest Ieper telde in 1966, 23 afdelingen. Beselare (152), Bikschote (67), Boezinge (167), 

Dikkebus (79), Dranouter (42), Elverdinge (137), Geluveld (148), Hollebeke (65), Ieper (1012), 

Kemmel (116), Langemark (333), Mesen (93), Poelkapelle (130), Sint-Jan (55), Vlamertinge (278), 

Voormezele (76), Nieuwkerke (96), Wijtschate (136), Wulvergem (12), Zandvoorde (38), Zillebeke 

(108), Zonnebeke (208), Zuidschote (45). De afdeling Brielen die in 1964, 8 leden telde, was dan bij 

Ieper gevoegd. Later werd door gewestvoorzitter Gerard Leplae ook de afdeling Sint-Jan bij Ieper 

gevoegd. Dat was na 1974. In 2019 werd ook de afdeling Elverdinge bij Ieper gevoegd. 

 

 

HET BESTUUR 

 

Het plaatselijk bestuur wordt om de zes (?)  jaar herkozen. Het bestuur komt maandelijks samen 

behalve in de zomermaanden. Dat gebeurde onder meer in Auxilia en het JOC. Van 1996 tot 2001 in 

Shamrock, Boterstraat, dan in de Spiegel, Rijselstraat,  en nu in het Perron. 

 

 

VOORZITTERS 

 

Georges VERSAILLES 1922 1926  

Amand LOMMEZ  1926  1936  

Leonard SOENEN  1936  1951 (+) 

M. BOUCHE  1951 1954  

Paul CATRY  1954 1957 

J. VANBESIEN  1957 1966 

Jozef PYPE 1967 1968 

Albrecht VERGHEYNST  1968 1970 

André DURNEZ  1970  1973 

Jozef HOEDEMAKERS  1973 1975 

Raphaël DEMUYNCK  1975 1980 

Eugene BORREMANS  1980  1990 

Roland CORNETTE 1990 2001 

Ann CATTEAU en Johan VANHAVERBEKE 2000 2006 

Tom VESRTRAETE 2006 

 



Julien Coulembier vermeldde nog Emile De Zegher (1954) die eigenlijk ondervoorzitter was maar 

verschillende malen het ambt van voorzitter bekleed heeft. In 1943 was E. Biebuyck ere-voorzitter. 

 

SECRETARISSEN 

 

Maurice DESRAMAULT 1922 1951  

Jozef PYPE  1951  1967  

Albrecht VERGHEYNST  1967 1970 

André CALCOEN, hulpsecretaris  1967 1970  

Rafaël DEMUYNCK  1970 1975  

Willy CATTEEUW 1977 1990 

Eugene BORREMANS 1990 2004 

Magda PYPE 2004 2017 

Colette VERSCHAEVE 2017 

 

SCHATBEWAARDERS 

 

Maurice DESRAMAULT 1922 1926  

Gustaaf FLAMEY  1926  1930 

Jules CORNILLIE 1930 1939 

Meester DERUYTTERE  1939 1954 

Henri BAMELIS 1954 1986 

Martine SMIS 1987 1995 

Philippe BARBEZ 1995 2003 

Johan VANHAVERBEKE  2003 

 

LEDENADMINISTRATIE 

 

Tot 2004 gebeurde de ledenadministratie door de secretaris. Toen Magda Pype secretaris werd, 

behield Eugene Borremans de ledenadministratie. Zij verdelen de lidkaarten onder de 

wijkverantwoordelijken.  

 

Eugene BORREMANS 1990 2011 

Mireille VAN HOORNE 2011  

 

 

BESTUURSLEDEN 

- Aerts, Beatrijs (mevr. T. Van Keirsbilck) 

- Allegaert, Omer 

- Allewaert, Ann (mevr. Decrock) 

- Alliët, dr. André 

- Anneessens, mevr. -> Dagmar Vanryckeghem 

- Baelen, Gerard 

- Bamelis, Henri 

- Barbez Philippe 

- Barbry, Isolde 

- Beun, Johan  



- Belpaire Nadine (mevr. J. Beun) 

- Biebuyck, E. 

- Biesbrouck, Antoon 

- Bode, Karel 

- Borremans, Eugeen 

- Borremans, Filip 

- Borremans, Stefaan 

- Bouchaert, Wilfried 

- Brouwer, Laeticia 

- Burggraeve, Jacqueline 

- Buseyne, Armand 

- Buytaert, Dominique, Brielen (mevr. Wicke)  

- Caes, Lode 

- Cailliau, Marie-Jeanne 

- Calcoen, André 

- Callemeyn, Bea (mevr. D. Vandelanotte) 

- Cardinael, Raymond  

- Cardoen, Ronny 

- Castelein, Marc 

- Catry, Paul 

- Catteau, Ann 

- Catteeuw, Delphine 

- Catteeuw, Willy 

- Coeck, Donaat 

- Cool, Raphael 

- Cornette, Roland  

- Cornillie, Jules 

- Cornillie, Patricia (mevr. Gheeraert) 

- Coulembier, Julien 

- Couvreur, lt  

- Dambre 

- Debergh, Hugo 

- Deberdt, Sandra 

- Debruyne, Maurits 

- Decadt, Hilde e. Verstraete 

- Declerck, Chris 

- Declercq, K. 

- Declercq, Rik 

- Decock, Jozef 

- Deconinck, Claudine (mevr. Vancayseele) 

- Decoster, Luc 

- Defever, mevr.  

- Deforche, Gerard 

- De Geyter, André 

- Degraeve, Geert 

- Dejonghe, Nancy 

- Dekoning, mevr.  

- Delhaye, Patricia 



- Demeerseman, mevr. 

- Demeulenaere  

- Demuynck, Rafaël  

- Demuynck, mevr.  

- De Nul, Steven 

- Depuydt, Inneke 

- Deruytter, Camiel 

- Desaver, Marianne 

- Deschuyter,  

- Deseure, Conny 

- Desmet, Frans, Sint-Jan 

- Desmyter, Francine (mevr. Demeersseman) 

- Desramault, Maurice 

- Dever, Kristien e. Devos 

- Devissher, Albert 

- Devos, Geert 

- Devos, H. 

- Dever, Kristien (mevr. G. Devos) 

- Dewaele, Aloïs 

- Dewilde,  

- Dewulf, Juanita 

- De Zegher, Emile 

- D’Haene, Michel, Geluveld 

- D’haveloose Trees 

- Dobbels, Jeannine (mevr. Allegaert) 

- Dumortier, Angèle 

- Dumortier, J.M. e Verkruysse 

- Durnez, André 

- Feys, mevr. -> Steen, Georgette 

- Flamey, Gustaaf 

- Folcque, Marie Josée  

- Gheeraert, mevr. -> Cornillie, Patricia 

- Gheeraert, A. e. Vallays 

- Geldhof, Marleen (mevr. L. Verhulst) 

- Ghekiere, Paul 

- Goussey, Mieke (mevr. G. Degraeve) 

- Grimonprez, Germain 

- Gryson, Christophe 

- Guelinckx, Els 

- Gythiel, mevr.  

- Haentjes, mevr. 

- Hellebuyck, Antoon 

- Hoedt, André 

- Hollebeke, Marcel 

- Houart  

- Ide-Meesseman, mevr.  

- Laheye, Linda 

- Lajoie, J. 



- Laseure, Chris 

- Lefevere, Francine 

- Leleu, Gudrun 

- Lemahieu, Cyriel 

- Lemaire, Nele (mevr. M. Dewandel) 

- Lemaire, Siegried 

- Lemaire, Willy 

- Leplae, Gerard, afd. Sint-Jan 

- Lermytte Martine, e. Dedier 

- Leroy, Christine (mevr. Ghekiere) 

- Lesage, mevr. 

- Lesage, Catherine 

- Leterme, M. 

- Lintsele,  

- Lommez, Amand 

- Loobuyck, mevr. -> Vrielinck, Martine 

- Louf, Dirk 

- Lust, Lena (mevr. Pauwels) 

- Maes, Celine 

- Marechal, Veronique, afd. Elverdinge 

- Margodt, Carine (mevr. Catry) 

- Martens, Katrien (mevr. S. Peene) 

- Maton, Godelieve (mevr. N. Dekoning) 

- Meersman, Marjan (mevr. Bruynooghe) 

- Menu, Mieke 

- Merveillie, Cecile, afd. Elverdinge 

- Messelis,  

- Michem, Rik 

- Morisse  

- Mortier,  

- Mourisse, Linda 

- Nevejan, Albert 

- Nollet, Juan 

- Pannekoucke, Oswalt 

- Pannecoucke, Stefaan, mevr.  

- Paret, Christine (mevr. Ouvrein) 

- Pattijn, Dominique (mevr. J. Verpeut) 

- Petit, Joseph  

- Pil, Daniël 

- Pilen, Ann (mevr. Vanbesien) 

- Platteau, mevr. 

- Polley, Danny 

- Provost, Linda 

- Pype, Jozef 

- Pype, Magda 

- Rommens, Marnik 

- Rondelez, Edgard  

- Rousseeuw, Firmin, afd. Elverdinge 



- Ryckeboer,  

- Sabbe, Mieke 

- Santy, Leon 

- Scheirlynck, Hans 

- Sercu, G. 

- Slosse, Raymond 

- Smis, Jozef, afd. Brielen 

- Smis, Katrien (mevr. Dumont) 

- Smis, Martine (mevr. Ph. Barbez) 

- Snick  

- Soenen, Leonard 

- Soenen, Elisabeth (mevr. Pannecoucke)  

- Sohier, M. 

- Steen, Georgette (mevr. Feys) 

- Stubbe, L. 

- Swinnen, E. 

- T’Joens, Annie (mevr. Ghesquière) 

- Uzele, E. (mevr. Wicke) 

- Vallaeys,  

- Vanacker  

- Vanacker, Marian 

- Vanbesien, J. 

- Vancoillie, Luc 

- Vandelanotte, Dominiek 

- Vandenameele, Marc 

- Vandenberghe, Hilde 

- Vandenberghe, Marcel 

- Vandermarliere, Stefaan 

- Vanderstichele, Joris, afd. Brielen 

- Vanderstraeten,  

- Vandoolaeghe, Gerard 

- Vaneecke, Gilbert 

- Van Engelandt, Rita, afd. Elverdinge 

- Van Ginderdeuren, Luc, Brielen 

- Vanhaverbeke, Johan  

- Vanhee, Gilbert  

- Vanhees, mevr. 

- Vanheule,  

- Vanhollebeke, Marcel 

- Vanhoorne, Mireille (mevr. G. Deforche) 

- Vanhoorne, Patrick 

- Vanhoorne, Ria e. Landerwijn 

- Vankeirsbilck, Tillo  

- Vankeirsbilck, mevr. -> Aerts, Beatrijs 

- Vanroose, mevr.  

- Vanryckeghem, Dagmar (mevr. Anneessens) 

- Vansteenkiste, mevr. 

- Verbeke, Nele 



- Verbeke, Veerle 

- Verfaillie, Gerda (mevr. R. Vandenberghe) 

- Vergheynst, mevr. 

- Verhaeghe, Inge 

- Verhoest, Nathalie 

- Vermeersch  

- Vermote, Roger 

- Verpeut, mevr. -> Pattijn, Dominique 

- Versailles, André 

- Verschaeve, Colette 

- Verstraete, Ria 

- Verstraete, Tom 

- Vergheynst, Albrecht 

- Vermeersch, Albert  

- Veryser, Hendrik 

- Victoor Katrien (mevr. Bulens) 

- Vierstraete, Jerome 

- Vierstraete, mevr.  

- Vinckier, Geertrui 

- Vinckier, Lutgard 

- Vinckier, Romain 

- Vrielick, Martine (mevr. Loobuyck) 

- Wolters, Marc 

- Wydooghe, Jean-Luc 

- Mevr. Lesage 
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- Stadsarchief Ieper, fonds verenigingen, VER40, Gezinsbond afdeling Ieper. Bevat de archieven van  

Antoon Hellebuyck, Willy Catteeuw en Johan Beun. 

- Stadsarchief Ieper, fonds verenigingen, VER54, Gezinsbond gewest Ieper.  
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