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De herinneringen van Willy Catteeuw 

 

 

Dag beste Willy 

Op 30 september 2022 vierde je je 90ste verjaardag. Proficiat!  

In de loop van de engagement in de Gezinsbond heb je zowat alle rollen van vrijwilliger 

opgenomen. Of zoals onze huidige voorzitter Tom Verstraete het uitdrukt: “als je lang wilt leven, 

moet je je blijvend inzetten voor de Gezinsbond.” 
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Wil je ons iets meer vertellen over dit uitgebreide vrijwilligerswerk? 

Hoe ben je bij de Gezinsbond terechtgekomen? Wanneer ongeveer? 

De Bond van grote gezinnen was in Ieper al gestart en er kwam een Bond van de jonge 

gezinnen bij. (ca. 1964). Er was geen eensgezindheid over de werkmiddelen voor het 

opstarten van een ledenblad. Dit eindigde in nieuwe bestuursverkiezingen door alle leden op 

het stadhuis. Raymond Slosse, voortrekker van de toen jonge gezinnen was mij komen 

vragen om ook kandidaat te zijn hiervoor. En zo gebeurde het. Ik was bij de verkozenen.  

 

Op de eerste vergadering met voorzitter Jozef Pype stelde hij mij aan als verslaggever van de 

vergadering. Ik was de eerste hand van secretaris Raf Demuynck. Toen waren veel 

bestuursleden bij de Gezinsbond leraars van de Ieperse scholen, zoals ik, leraar in het VTI en 

Raf directeur van de lagere school. Anderen zaten in het college of in andere scholen.  

 

Vanaf 1977 tot 1990 was je secretaris van de Gezinsbond van Ieper. Wat was je taak toen als 

secretaris? 

Vanaf 1977 was de vlam bij de secretaris gedoofd en stelde men mij voor als secretaris, 

doordat ik dat eigenlijk al deed. Toen was ik secretaris, maar ook verslaggever en redacteur 

van ons ledenblad, Ons Gezin.  

 
Dit ledenblad werd al uitgegeven in 1974, om de leden beter te betrekken bij de werking van 

de Gezinsbond. Helaas was er geen geld voor, we kregen alleen een kleine subsidie uit 

Brussel. Daarom vroeg ik de handelaars in Ieper een advertentie te plaatsen , mits een 

vergoeding. Zo was het geldprobleem opgelost, maar het blad moest nog wel opgesteld en 

gedrukt worden. Ook dat was mijn werk. Stencilen mochten we gratis doen in de kelders van 

het stadhuis. Samen met de heer Bamelis nam dat een hele namiddag in beslag om ook de 

blaadjes te vergaren. Zo waren ze klaar om langs de bestuursleden bij de leden gebracht te 

worden. Een hele karwei! 
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Samen met het secretariaat nam je toen ook de Zegeldienst over. Wat hield dat allemaal in?  

De persoon van de zegeldienst, Albert Vermeersch, was ziek geworden, en vroeg om 

overname. Op dat moment waren er geen kandidaten om wekelijks de winkels te bezoeken 

voor aansluiting. Ik nam dat dus over. Dat was een zware taak en ook mijn vrouw moest toen 

inspringen. Het groeide en bloeide, het was zeer succesvol. Jaarlijks was er ook een 

tweedaagse champagneries naar Reims, die verloot werd voor de deelnemende handelaars.  

 

Blijkbaar waren ook de prijzen fantastisch? 

Ja hoor! We beleefde mooie momenten met de trekkingen van de jaarlijkse winnaars van de 

bonnenboekjes. Het waren grote prijzen in die tijd, zo was er meermaals een buitenlandse 

reis als eerste prijs, en daarna geldprijzen van 10 000 en 5 000 frank. Er waren trekkingen in 

Bellewaerde, met gratis inkom voor de leden. Er was een modeshow het huis Mimosa, een 

conferentie met Luc Appermont. Ook via de Gezinsbond ontvingen we steun met gratis 1000 

liter mazout. Er waren meerdere jaren dat er in ons gewest een auto gratis te verdelen was, 

één keer zelfs twee! 

In 1981 kreeg je als secretaris van de Gezinsbond de Blauwe Wimpel, als beloning voor de 

vereniging met de meest succesvolle activiteiten. Over welke activiteiten ging dat? 

Door de tijd heen was ik lid van het plaatselijk, gewestelijk, en provinciaal bestuur, en ten 

slotte ook lid van de raad van Bestuur in Brussel.  

Zo ontving ik in 1981 als beloning voor de vele succesvolle activiteiten de Blauwe Wimpel van 

gewestsecretaris Deseyne.  
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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 

 

 
Willy houdt vandaag de Blauwe Wimpel nog steeds in ere. 
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Eén van de meest succesvolle activiteiten was ongetwijfeld  Dansypra, 1976-1990. Hoe is dat 

gegroeid? 

 
Dansypra viert zijn vijfde verjaardag, 2 april 1982 

In 1976 kwam er van het centrum een voorstel om met danslessen te starten. We zijn 

begonnen met een 20-tal in hotel Continental op de Colaertplaats. Mevrouw Elisabeth 

Pannekoucke was de grote voortrekker, en aan mij werd gevraagd om secretaris te worden.  

Dit was een zeer bloeiende activiteit. Voortdurend sloten nieuwe leden zich aan, zowel voor 

de Bond als voor de dansclub, die ik de naam Dansypra heb gegeven. De leden ontvingen 50 

fr. korting op een cursus.  

We waren voortdurend verplicht om nieuwe zalen te zoeken, omdat het ledenaantal steeg 

tot 2000., bij de overname door leraar Franky Maes. De eerste leraars waren trouwens niet 

van de streek, ze kwamen uit het noorden van het land. Toen was dansen nog afgeraden 

door de katholieke kerk.  

Er waren wekelijks zeer gezellige oefenavonden, o.a. in de Kolenwerf aan de kaai. Ook 

carnavalsvieringen, misverkiezingen.. Ook in Zillebeke aan de vijver (Het Vijverhuis nu) en in 

Bellewaerde waren er dansoefenavonden.  
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Ook “Place du Tertre” in Ieper? 

Op uitnodiging en in samenwerking met het stadsbestuur van Ieper, (schepen Van Raes), waren 

we de spil van dit nieuwe evenement.  

Mevrouw Pannekoucke had banden met Frankrijk en nodigde verschillende artiesten van daar uit 

voor de feesten. Ze exposeerden hun schilderwerken op de Grote Markt, tussen de mensen en 

tekenden en schilderden ondertussen live verder. En wij, Dansypra, wilden daar dansen op een 

podium van 18u tot middernacht. We moesten ook gekleed zijn zoals in de oude tijd. Dat was 

een lastig karwei, verkleed dansen in de zon.  

Daarnaast was de Anjelierenlaan 54  ook het bekende adres waar je kortingskaarten voor de 

trein kon komen halen. Weet je nog hoe dat toen ging? 

Voor de kortingskaarten ‘Groot gezin’ diende er een gezinsblad ingevuld te worden. Het 

gezinshoofd kon kiezen, ofwel bij mij thuis komen, of de zaterdagvoormiddag in “’t Zweerd” op 

de Grote Markt. Een groot aantal  leden van de grote gezinnen maakten daar gebruik van. 

Nadien werden deze bladen in het stadhuis van Ieper gewettigd. De documenten moesten terug 

opgehaald en verzonden. Achteraf ging ik ze weer thuis bezorgen, ook een heel karwei.  

De algemene kortingskaarten voor het spoor, Go pass en Rail pass, waren ook bij mij te 

bekomen.  

Je organiseerde ook de informatieavonden voor Milac. Hoe verliep dat? 

Wij voorzagen infoavonden met de soldatendienst Milac. Er kwam dan een spreker van de 

Bond voor een gespreksavond.  

Wat ben ik nog vergeten, Willy?  

Veel hoor! Er waren bijvoorbeeld de jaarlijkse vieringen, met ledendag. Dat begon 

de zondag met een H. Mis, en in de namiddag ontspanning met een vedette, een goochelaar 

enzovoort. Voor de kinderen kwam zelfs Bob Davidse eens optreden. Nadien was er een 

grote tombola voor alle leden, met prijzen. Bijna iedereen had prijs. We kochten die prijzen 

aan bij de aangesloten Ieperse handelaars.  

Er was ook een consumentenverantwoordelijke, die geregeld avonden 

organiseerde, meestal over meer vrouwelijke activiteiten, zoals eten maken. Er was ook een 

modeblad. Daarover werd ook telkens iets gepubliceerd in ons ledenblad.  

We startten ook met tennislessen en speelden tornooien op de velden van het 

jeugdstadion.  

We organiseerden ook mee de buitenlandse autobusreizen van de Bond naar Frankrijk, 

Duitsland en Nederland, telkens een week. Dat was samen met het gewest Veurne.  
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Ook de grootoudersacties werden in die tijd gestart met mevrouw Pannekoucke als 

trekker. Die gingen door in het jeugdstadion.  

Er was een leraar, Romain Vinckier, die een groot filmliefhebber was. We spraken hem aan 

om de “Jefi-films” op te starten voor kinderen, zes keer per jaar.  
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Ieper: GBJG bezoekt drieling. Bij het gezin Maurice Wicke-Denise Vandenbilcke werd op 17 mei 1980 een drieling geboren. 
De gezinsbond bracht een bezoek aan de gelukkige ouders. We zien de plaatselijke secretaris Willy Catteeuw met een 

geschenk in de hand. We herkennen: 1. Willy Catteeuw, 2. Eugène Borremans, 3. x x, 4. x x, 5. x x, 6. Denise Vandenbilcke, 
7. x x en 8. Maurice Wicke. De drieling heet Delphine, Evelyn en Jocelyn. 

 

Viering 50 jaar Gezinsbond 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. 
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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.  

 

 

Vergadering 27 september 2022, CC Het Perron. 

Colette Verschaeve, Pol Gheysen, Claudine Deconinck, Ann Allewaert, Gerard Deforche, Willy Catteeluw, Tom Verstraete, 

Trees D’Haveloose, Karel Bode, Dominiek Vandelanotte 

 

0, ja, en de gezinskwissen! 

Ja, er waren er verschillende. Dat waren groepjes van 5 personen, ouders en kinderen. De 

kwissen gingen door in de basketbalzaal in de Crescendostraat. Daar was ook veel werk mee 

gemoeid: gezinnen zoeken, prijzen voorzien, die we ook in de plaatselijke winkels opvroegen. De 
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zetelfabriek Delahaye voorzag ons ieder jaar van een mooie zetel. We kregen ook via het 

ministerie waardevolle boeken. 

 

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

 

 

Gezinsquiz mei 1988 voor bestuursleden met de gezinnen Marc Wolters, Johan Beun-Belpaire, Roland Cornette-Vermeulen 

en Jean-Luc Wydooghe-Bouchaert. 

Wat zijn de grootste veranderingen in de Gezinsbond? 

De grootste veranderingen zijn de technische veranderingen, die mensen meer afzonderen. 

Ook covid en zo heeft sterk tegengewerkt voor alle verenigingen en dat is voor de 

Gezinsbond ook zo. Daarin opnieuw “Schwung” vinden, is een moeilijke opdracht waar de 
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Gezinsbond kan aan werken, maar gemakkelijk is het niet om mensen te verenigen. Alles 

vraagt meer gedrevenheid en de menselijke activiteiten zijn ook intenser geworden. Wie 

heeft nu nog vrije tijd? En wie wenst die vrije tijd nog in te zetten voor de gemeenschap? Dit 

zijn aandachtspunten voor de toekomst. Zelfs de zegeltjes zijn opnieuw in de mode en 

worden door veel gezinnen gespaard.  

Hoe zie je de toekomst van de Gezinsbond? Wat vind je belangrijk? 

Veranderingen zijn van alle tijden en ook de Gezinsbond zal methoden vinden om dat 

opnieuw aan te wakkeren. Dat is mijn wens, ook aan de nog altijd aangesloten leden.  

Blijf trouw aan de Gezinsbond en breng nieuwe initiatieven aan om opnieuw “Schwung” in de 

beweging op te wekken. Nieuwe bestuursleden warm aanbevolen!! 

Veel dank ook om op mijn negentigste verjaardag nog aan mij te denken. 

Deze dank is wederzijds, beste Willy! Bedankt voor je openhartigheid en je jarenlange tomeloze 

inzet voor de Gezinsbond.  

Colette Verschaeve, gezinsbond afdeling Ieper 

 

 

 


