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Pasen (vervolg) Doodstsrijd van Jezus,
Sukkelend, met het kruis vallend
de Galonhoogte bereikt
Daar werd Jezus aan het kruis geslagen
Waar hij om 15 uur stierf
Lente Perikelen,
De lente is op komst
Vroege bloemen tonen zich reeds
in een milde lentezon.
Elk jaar is het zo dat het begon
Haal uw tuingerief maar boven
Spitten, harken, zaaien
Doe het nu, voordat het kan regenen en waaien
Elk jaar, deze tijd,
Geniet met vlijt
Men doet het wereldwijd.

E.M. Maart 2022

2

De Nieuwe Tempelier

maart – april - mei 2022

Familienieuws
Geboorte
Louna
Geboren op 03 november 2021
Zij is het dochtertje van Lorenzo Meirhaeghe en Sara Dewilde
En zusje van Ottis

Nieuwe leden
D’Hollander Glen
Verhelle David
Dufloucq Jos
Packet Sylvia

Poperinge
Dikkebus
Ieper
Ieper
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Data om te onthouden
2de donderdag
10/03 – 14/04 – 12/05

Zumba

Vrijdag 25 maart

Dropping

Zaterdag 16 april

Paaseierenraap

Zondag 1 mei

Rommelmarkt

Zondag 08 mei

Ontbijt aan bed

Zaterdag 11 juni

Vaderdagactiviteit

Zondag 12 juni

Bloedprocessie
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Nog eventjes ter herinnering :
Zin om de beentjes los te gooien of de heupen wat losser te maken,
kom dan in een heel gemoedelijke sfeer
naar het
‘ZUMBA – LATIN DANCE – UURTJE’
Waar :
Wanneer :

Begin :

in de Familiekring
op de tweede donderdag van de maand
tot en met juni 2022
(dus op 10 maart, 14 april, 12 mei en 9 juni)
om 19.30 uur

Indien genoeg belangstelling worden deze avonden misschien herhaald
na de zomervakantie (vanaf september 2022).
Prijs : 5 euro per avond
(tenzij je reeds 25 euro betaalde voor de ganse reeks)
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Beste PIB leden en dropping fanaten,
Enige tijd geleden hebben we met de toen huidige coronamaatregelen
beslist om de dropping niet te laten doorgaan op vrijdag 25 maart 2022.
Met het toen nog opgelegde sluitingsuur in de horeca was het niet
mogelijk om een normale dropping te organiseren en daardoor hebben
we beslist om de dropping te verplaatsen naar vrijdag 14 oktober 2022.
Het is te hopen dat ze tegen dan het coronakindje geen nieuwe naam
geven.
Hieronder zie je de namen van de mensen die ingeschreven en betaald
hebben in 2020.
Als er zijn van de ingeschreven deelnemers die niet kunnen meegaan,
laat het mij dan weten en we betalen het inschrijvingsgeld terug.
•
•
•
•

Pauwels Kurt – Clarebout Rik – Maes Danny – Norman Dirk
Dehaene Eddy – Vancompernolle Bart – Deroo Rik en Laheye Linda
Noppe Machteld – Verbeke Katrien – Vanhaverbeke Dirk –
Vanhaverbeke Kirst
Breyene Alain – Caron Marc en Caron Eddy

grtz,
de droppers
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Aankondiging paaseierenraap op paaszaterdag 16 april 2022
Clown – en goochelspektakel met Mr Creezy!
De Paashazen
Door een groene wei, schoot in een flits, iets bruins aan
mij voorbij.
Het bleek een haas in snelle pas,
en toen ik doorhad wat het was,
deed mij dit niet te verbazen.
Die hoor je te zien op deze dag, het was
tenslotte Pasen!
De Paashaas hupt vrolijk rond, zijn mandje is overvol.
Zo daar nog een ei en daar nog één, nu begint voor de kinderen de lol.
Ze zoeken in alle gaten en hoeken, op de meest vreemde plekken.
In bloempotten en boeken, ze weten ze al snel te ontdekken.
Komen jullie ook paaseieren zoeken? De twee paashazen verwachten je.
Ze zullen een oogje in het zeil houden, zodat alle eieren worden
gevonden.
Terug in de zaal zullen de grote mensen, de gevonden eieren eerlijk
verdelen, terwijl de twee paashazen jullie amuseren.

Concreet:
We verzamelen stipt om 9u15 in de Familiekring, Crescendostraat te
Ieper. Om 9u30 verdelen we de kinderen in twee leeftijdscatergorieën,
na dit tijdstip kan dit niet meer! Wees dus zeker op tijd! Dan vergezellen
twee paashazen de kinderen tot 12 jaar naar de zoekplaatsen voor een
heuse paaseierenraap. De hazen vertrekken niet vooraleer alle mandjes
van de kinderen gevuld zijn!
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In de Familiekring is er nadien (rond 10u) voor alle kinderen een drankje
voorzien en een clown – en goochelspektakel door Mr. Creezy!.
Nadien worden de gevonden eitjes eerlijk verdeeld per kind. Van alle
deelnemende kinderen (onze eizoekertjes dus) vragen we een kleine
bijdrage van slechts 2 euro.
De supporters-begeleiders (de papa’s, mama’s, opa’s , oma’s, broers,
zussen,…) ouder dan 12 jaar kunnen (mits betaling of als je nog PIBdrankbonnetjes over hebt) iets drinken aan de bar (een aperitiefje, een
pintje, een glaasje fris…)
Inschrijven is verplicht!
___________________________________________________________
Inschrijvingsstrookje Paasfeest PIB zaterdag 16 april 2022:
Naam:……………………………………………………………………………………………………
Aantal kinderen jonger dan 12 jaar (naam en leeftijd vermelden):
Naam:

Leeftijd:

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Deze kinderen zoeken de eitjes, en krijgen een drankje. Inschrijven en
betalen kan tot en met 11 april 2022! € 2/ kind. Zorg dat je er op tijd bij
bent!
Bij: Alain Breyne, Crescendostraat 14, Ieper
Dirk Raes, Dikkebusseweg 202, Ieper
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Rommelmarkt Zondag 01 mei 2022
Beste leden, na een tussenpauze van twee jaar mogen we eindelijk opnieuw
onze rommelmarkt organiseren. De bewoners kwamen begin februari reeds
aan bod om een stand voor hun deur te reserveren. Daarna werden de
standhouders, die van plan waren om in 2020 hun goederen aan de man te
brengen, aangeschreven. De betalingen van deze standhouders lopen zoals
gehoopt. Nu reeds zijn er meer dan 2/3 van de standplaatsen aan de man
gebracht.
Voor diegene die na de lenteschoonmaak ook nog een plaats op onze
rommelmarkt van zondag 1 mei 2022 wensen te reserveren, kan ik hen enkel
doorverwijzen naar onze telefoon 0472/47 57 75. Daar worden uw vragen op
dins- en donderdag van 18 tot 21 uur en op zaterdag van 10 tot 12
beantwoord. Worden desgewenst uw aanvraag genoteerd en krijg je later alle
nodige gegevens in de bus .
Voor de andere mensen die niet wensen te verkopen, geen probleem. Onze
rommelmarkt biedt ook een mooi parcours voor de wandelaar. Onze nieuwe
tent biedt ook onderdak aan onze bar. Rekening houdend dat deze activiteit
moet zorgen voor het nodige budget om onze andere activiteiten te
sponsoren, hopen jullie te mogen verwelkomen op zondag 1 mei. We hopen
alvast dat het in Poperinge mooi weer is. Dan kunnen wij misschien ook mee
profiteren van dit weer.
Het rommelmarkt comité
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Moederdag, ontbijt op bed: zondag 08 mei 2022
Op Moederdag, zondag 08 mei, verwennen de PIB-leden
weer hun partner! Zelfde afhaalformule als andere jaar:
ofwel afhalen tussen 7 en 8u30 in de Familiekring, ofwel
thuisbezorgd tussen 7 en 8u30 tegen een kleine vergoeding
van 1 euro (p er adres en enkel adressen in Ieper!). Opgelet:
er kan geen voorkeur-uur meer worden opgegeven voor de
thuisbezorging! Tussen 7 en 8u30 komen de thuisbezorgers langs.
De ontbijtdozen worden opnieuw zoals vorig jaar samengesteld. Vanaf 6 uur ’s
morgens zijn er daarvoor enkele brave mensen in de weer. Het experiment van
vorige jaren wordt dus verder gezet… Een geurig lekker ontbijt staat u dus te
wachten!
Ieder PIB-lid die een ontbijtdoos koopt, krijgt er voor zijn vrouw of partner,
voor haar Moederdag, een gratis ontbijtdoos bij. De gratis doos is dus enkel en
alleen voor de moeder gratis, de rest van het gezin die een ontbijtdoos wil,
betaalt 7 euro. Daarbij krijgt de moeder er nog een gratis geschenk bovenop.
Wat zit er in de doos?: 1 fruitsap – 1 yoghurt – 1 chocoladekoek en 2 verse
ronde broodjes – 1 kaasje – porties boter – 1 potje confituur en 1 potje
chocopasta – 1 speculaas – sneetje peperkoek – 1 chocoladereep en een stuk
fruit. Speciaal voor grote gezinnen vanaf 5 personen: de extra pistolets zijn
gratis!
Voorbeelden van mogelijke bestellingen:
Bestelling 1:
Moeder (altijd gratis) + vader of partner: 7 euro (dan krijg je 2 ontbijtdozen)
Bestelling 2: Moeder + vader + 1 kind: 14 euro (dan krijg je 3 ontbijtdozen)
Bestelling 3: Moeder + vader + 2 kinderen: 21 euro (dan krijg je 4 ontbijtdozen)
Bestelling 4: Moeder + vader + 3 kinderen: 21 euro (4 ontbijtdozen + extra
gratis pistolets)
Bestelling 5: Moeder + vader + 4 kinderen: 21 euro (4 ontbijtdozen + 2 keer
gratis pistolets)
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Andere bestellingen: te bespreken bij inschrijving! Een gezin(= wonend onder 1
dak) betaalt dus maximum 21 euro!
Inschrijving ten laatste op 1 mei 2022 (op de rommelmarkt).
Latere inschrijvingen kunnen spijtig genoeg niet meer aanvaard worden gelet
op de nog te verrichten aankopen. Dank voor uw begrip hiervoor.
Inschrijven kan bij: Alain Breyne, Crescendostraat 14 of
Dirk Raes, Dikkebusseweg 202
Bij inschrijving verplicht te betalen!!!

________________________________________________________________
Naam + voornaam:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Bestelling nummer……..en betaalt……………euro.(max.20 euro)
O Wenst thuisbezorging in Ieper en betaalt 1 euro extra.
Adres:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer (verplicht)
……………………………………………………………………………………………………………………….
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De Lancering 11/11/2021.
Deze stond nog op de bucket-list: eens
een raket lanceren. Na 2 jaar
hoogtechnologische berekeningen en
bouwen stond hij er, klaar voor de
lancering. Een geschikt lanceerplatform
werd spoedig gevonden, dit ergens in de
Zwaluwstraat. Zie foto vlak voor de
lancering.
Read for take off, ignition, enz.., alles liep
voorspoedig. De raket steeg al direct 10tallen meters richting stratosfeer. Toen
sloeg het noodlot toe. 1 van de 3
stuwraketten viel uit en de raket week van
zijn koers af. Hij vloog richting de kerk.
Help je me zoeken? Wie hem mij (Dirk Vanhaverbeke Tulpenlaan 1) terug
brengt wordt beloond met 3 special bierbons.
Intussen probeer ik wat berekeningen te maken waar hij zou kunnen
neergekomen zijn. Indien er toevallig filmpjes genomen zijn van de baan die de
raket volgde, zijn deze ook altijd welkom.

22/02/2022
Aandachtige speur(d)(st)ers brachten het al onder mijn aandacht.
“Zwaluwstraat”? Is het niet “Zwaluwlaan”? Dat is correct opgemerkt. Het moet
zijn dat het zwaluw-gedeelte belangrijker is zeker.
Denk daar maar eens over na. Neem meteen het feit mee dat de
huiszwaluwen trekvogels zijn en dus 2 woonplaatsen hebben.
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Wat de berekeningen betreft ben ik nog geen stap verder. Wel heb ik 2
reacties gekregen op mijn oproep.
- Maya uit de vogelwijk: “de raket is mijn hof geland”.
- Lander uit Ter Wilgen: “hij is in de palingbeek geland”.
Ja, dat spreekt elkaar wat tegen op het eerste zicht. Laat ons dus de kerk
ongeveer in het midden houden. Dat zal het verstandigste zijn.

Tot de volgende.
Je schat
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Ja, ik wens lid te worden van de PIB en betaal voor alle inwonende familieleden:
20 euro van 1 januari tot eind december
15 euro vanaf de rommelmarkt tot eind december
25 euro vanaf 1 september tot eind december volgend jaar.
Naam, Voornaam hoofdlid:...................................................
Adres: ....................................................................................
Telefoon en/of GSM:.............................................................
E-mailadres: ..........................................................................
Geboortedatum: ...................................................................
Naam, Voornaam partner: ....................................................
(Naam) Voornaam inwonende kinderen + geboortedatum:
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
Alle gegevens worden privé gehouden en zijn louter voor controle bij inschrijvingen
aan activiteiten.
Opgemaakt door bestuurslid:

handtekening PIB-lid,

............................................

.......................................
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