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Jaargang 21, 

maart – april – mei  2023 

 

Activiteiten met inschrijving: 

Dropping, Paaseierenraap, Houtdraaien, 

Rommelmarkt, Vissen, Moederdagontbijt, 

Daguitstap 

Verslagen van: 

Zumba, Kerstfeest, , Verjaardag, Kookclub 
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Lente perikelen – maart 2023, 

Stil naar de lente toe 

elk jaar vroeg of laat 

we zijn het gewoon 

en nooit moe. 

Zoek je benodigdheden 

Je spa – rakel of schop 

eens gereed met de moed erop 

zoals in het verleden. 

Ook struiken, vast bloemen 

niet later, ook nu is het tijd 

de bijtjes beginnen zoemen 

halen de nectar uit de bloemen. 

Zo komt elk jaar 

Hetzelfde werk weer 

Ben je nu klaar 

Het is zoals weleer 

E.M. Maart 2023 
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Familienieuws 

 

Geboorte 
 

Len 
Geboren op 03 januari 2023 

Hij is het zoontje van Olivier Maickel en Bulcke Melanie 
En het kleine broertje van Axl 

De fiere grootouders zijn Ludwig en Carine 

 

Overlijden 
 

Mevrouw Yolanda Room 
Weduwe van de heer Georges Caron (†2022) 

Geboren op 17 november 1935  

en godvruchtig overleden op 20 februari 2023. 

Moeder, grootmoeder en overgrootmoeder van 

Rik en Marie-Christine Caron - Muylle  

Wouter en Virginie Caron – Pannecoucque, Etienne, Achille, Odette 

Stijn en Marissa Pannecoucque – Caron, Fée, Nicolas 

Marc en Viviane Caron – Garrein 

Bjorn en Kimberly Caron – Migneau, Ilano, Amélie 

Alain en Marleen Breyne – Caron, Thijs Breyne 

Iedereen is en was lid van de PIB 

 
De Heer José Vangheluwe 

 
Echtgenoot van Maria Debruyne 

Geboren op 18 juli 1954 
en van ons heengegaan op 15 februari 2023 
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Data om te onthouden 

Vrijdag 24 maart    Dropping 

Zaterdag 08 april    Paaseierenraap 

Zaterdag 22 april    Houtdraaien 

Zondag 07 mei    Rommelmarkt 

Zaterdag 13 mei    Vissen 

Zondag 14 mei    Ontbijt aan bed 

Zondag 04 juni    Bloedprocessie 

Zaterdag 10 juni    Vaderdagactiviteit 

Zondag 16 juni    Bedrijfsbezoek 

 

Nieuwe leden 

Raes Djasminca   Brugge 

Seghers Steffi    Poperinge 

Verlinde Johnny   Ieper 

Verhaeghe Charlot   Ieper 

Pluym Kevin    Ieper 

Deleu Uhner    Ieper 

Gouwy Bo    Wijtschate 

Baelde Sarah    Ieper 

Vandendriessche Frederik  Ieper 

Verhoest Christine   Ieper 
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De Koninklijke Tempelierkaarters manillen 

Zondag 22 januari 2023 

Winnaars 

Pl Naam Nr Punt Part 

1 Vandeputte Luc 89 740 4 

2 Bonnez Viviane 5 603 4 

3 Debeuf Martin 21 492 4 

4 Lierman Georges 52 466 4 

5 Santy Marinella 74 558 3 

6 Alderweireld François 2 555 3 

7 Degandt Camile 26 550 3 

8 Ghesquiere Brigitte 41 527 3 

9 Packet Arthur 64 521 3 

10 Tiberghein Johan 80 516 3 
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Zumba 
 

Sedert januari 2023 zijn er opnieuw enkele zumba-sympathisanten 

bijgekomen, waaronder enkele heel jeugdige.  Hierdoor zijn er nu bij 

elke zumba-avond ongeveer 20 deelnemers, die zich in het zweet 

springen, dansen of gewoon wat (proberen) de armen en benen te 

bewegen op het ritme van de muziek met de bedoeling fysiek actief te 

zijn/blijven. 

De lesgeefster vindt de ‘PIB-zumba-groep’ heel plezant en beweert dat 

dit één van de meest enthousiaste groepen is die ze regelmatig 

ontmoet. 

Indien er iemand van de deelnemers een artikel/getuigenis wil 

neerpennen, mag dit uiteraard ook. 

Ter herinnering : de data voor de maanden maart – april – mei en juni : 
9 en 23 maart, 13 (= in de paasvakantie) en 27 april, 11 en 25 mei,  

08 en 22 juni. 

Iedereen welkom!  
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Verslagje Kerstfeest van zaterdag 17 december 2022 
 

Na een tweetal jaartjes gegijzeld geweest te zijn door onze welgekende 

corona konden we eindelijk nog eens genieten van een ‘ouderwets’ PIB-

kerstfeestje. 

Als werkgroep was het wat zoeken en aftasten daar we op zoek 

moesten gaan naar een nieuwe traiteur, groep voor het optreden,…. 

De avond begon met een leuk en voor jong en oud optreden van 

Kostumation. De kinderen waren door het dolle heen en het podium 

van de Familiekring werd volledig door hen ingenomen. 

Dansen, lachen, zingen,…het kon echt niet op. 

Er werd zelfs een heuse wedstrijd georganiseerd om het tofste 

kerstvrouwtje en kerstmannetje te vinden. Het resultaat van deze 

wedstrijd lag volledig in handen van het voltallige publiek in de zaal en 

op het podium. Door middel van een geijkte applausmeter onder 

toezicht van onze PIB gerechtsdeurwaarder Serge werd het lot van de 

deelnemende mama’s en papa’s bezegeld. 

Alvorens van het buffet te genieten hielden we, georganiseerd door 

onze proost priester Ettien, een kort maar diepgaand 

bezinningsmoment. We stonden in deze drukke Kerstperiode stil bij de 

diepgaande momenten in ons leven. Mooie teksten werden voorgelezen 

door onze herders Serge en Kurt en dit terwijl de kinderen het licht tot 

bij ons brachten door middel van kaarsjes. 

Aan de vele positieve commentaren konden we toch aannemen dat 

onze nieuwe traiteur een schot in de roos was. Een overvloed aan 

lekkere filet carré, warme groentjes en kroketjes. Iedereen ging met een 

goedgevulde maag naar huis. Volgende editie voorzien we bijkomend 

een vegetarisch alternatief. 
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HOHOHO. Inderdaad. Op vraag van de PIB is de Kerstman nog afgezakt 

naar de Familiekring om ons een bezoekje te brengen. De allerkleinsten 

mochten bij de Kerstman op schoot en ontvingen een kleine attentie. 

Een mooie afsluiter van deze toch wel zeer geslaagde en gezellige 

familie-avond. 

Namens de werkgroep een welgemeende dank aan alle deelnemers en 

de vele helpende handen. Zonder deze helpende handen wordt het zeer 

moeilijk om dergelijke activiteiten te laten doorgaan. Tip: Dus aarzel niet 

om jullie voor onze activiteiten groot en klein op te geven om een 

handje toe te steken. 

De werkgroep 
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Verslag Mondvermakers 16 februari 2023 
 
Op 16 februari gingen de Mondvermakers opnieuw van start. 

Twee nieuwe gezichten mochten we verwelkomen, deze van Jan en Jhonny , 

en beiden wilden ook eens in onze potten gaan roeren. En dit was ook deze 

keer echt wel de moeite. 

Onder onze oude getrouwe dirigent Ides verliep het gebeuren dan ook heel 

vlot. 

Na het  Gigant aperitief met salsa guacamole volgden dan de Zeebareel met 

witte groenten en garnaal. Hazenrug met peper , boschampies, kool met 

madeira om te eindigen  een Moelleux met ijs en een bessen coulis. 

Wat kan een mens nog meer wensen op een donderdagavond in februari ?  

Een volgende kookavond in maart natuurlijk ! 
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Verslag verjaardagfeest 

De tweede zaterdag van januari mag je na een korte onderbreking terug als 

vaste datum reserveren in je agenda. Dan organiseert de PIB haar 

verjaardagsfeestje. Het gekende recept met een stukje pizza bleek in het 

verleden een echte voltreffer te zijn en dit willen we zo houden. Opnieuw 

kwamen vele leden met hun gezin naar deze avond. We noteerden ongeveer 

250 aanwezigen. Na een lekker stukje pizza werden onze oren verwend door 

een leuk duo, LunAcoustic. In tegenstelling tot vele mooie, leuke en gezellige 

groepen die in het verleden te gast waren, stond de volumeknop wat lager en 

kregen we muziek waarbij nog een woordje kon worden gesproken met je 

overbuur.  

Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten, zowel van de muziek als de pizza, op 

naar de volgende. 
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Je meugt dat ier dropn 
 
Als je het nog niet wist, wil dit zeggen dat je u mails niet bekijkt       

De dropping komt er terug aan en dit voor de 35ste keer op vrijdag 24 

maart 2023. We hebben terug geprobeerd om er een leuke dropping 

van te maken maar op het moment dat ik dit hier uittik, moet er nog ter 

plaatse gegaan worden om de exacte route te beschrijven. Maar geen 

paniek. Als ons dit niet lukt, dan worden jullie gelost zoals de duiven.  

We denken om jullie dit jaar eens echt te droppen vanuit een vliegtuig 

en daarvoor zouden we willen vragen om je eigen parachute mee te 

brengen. Heb je dat toevallig niet liggen, dan zullen wij wel enkele oude 

slunsen, naald en draad voorzien. 

Om dit tot een goed einde te brengen zullen volgende zaken 

noodzakelijk of toch minimum heel handig zijn: Een fotografisch 

geheugen, zaklamp, stevig schoeisel en warme kledij, gsm per groep, 

iets om te schrijven , reflecterende kledij (verplicht), een zakje om ons 

vuil mee te kunnen nemen zodat we het niet langs de weg moeten 

achterlaten, goed humeur , sterke verhalen, honger, dorst en Frans geld. 

Inschrijvingen en inlichtingen: 
Leroy Silvio Ter Linden 12,  057 20 70 52, gsm 0486 12 84 74, 
silvio.leroy@telenet.be 
Vóór 17 maart door middel van contante betaling 
Bij inschrijving : namen van de groepsleden + GSM‐nr  
Individueel inschrijven kan natuurlijk ook, we vinden wel een groep voor 
u. 
Deelname + vervoer , soep en warme maaltijd + drankje tijdens de 
maaltijd :  20 Euro voor pib‐leden en 25 Euro voor niet leden. 
Vertrek om 19:00 STIPT . Zorg dat je vanaf 18:30 uur aanwezig bent. 

Waar vertrekken we ? 

.taartsnroohtsopedniejtnielplabteovednekebtehnaA 

Tip te verkrijgen bij organisatie aan voordelige omkoopprijzen .  
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Mark en Serge draaien door. 

Serge en Mark zullen op zaterdag 22 

april  in een demo houtdraaien deze 

kunst wat verder uit de doeken doen. 

Dit gaat door in de Familiekring  om 

13h30. 

Samen zijn ze lid van de Gilde van de Houtdraaiers, staat als ambacht 

voor huishoudelijke producten zoals schalen, bekers, kandelaars enz…. 

Nu meestal een hobby en voor sommigen een kunstambacht! 

Het aantrekkelijke aan houtdraaien is dat het voor iedereen toegankelijk 

is, en dat het zeer snel verrassend mooie resultaten kan opleveren. Voor 

sommigen is houtdraaien een onderdeel van een groter 

houtbewerkingsproject, voor anderen betekent houtdraaien het maken 

van leuke kleine dingen bijv. wat voor de (klein)kinderen. Nog anderen 

zien er een manier in om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. 

 

Voor deze activiteit graag inschrijven op voorhand bij Serge; 

0472/936689 de plaatsen zijn beperkt dus wie eerst zaait, eerst maait. 

We bieden deze activiteit GRATIS aan en zouden het op prijs stellen dat 

iedereen STIPT aanwezig is. 

  

Waar; Familiekring  

Wanneer; Zaterdag 22 april,13h30 

Wie; Mark en Serge  
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Aankondiging paaseierenraap op paaszaterdag 08 april 2023 

Animo Mario! 

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!  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHgLKAlNfgAhUKIMUKHfjdBsYQjRx6BAgBEAU&url=https://pngimage.net/paashaas-png-4/&psig=AOvVaw1Tu02lwc3Pok3FiNe0sdxs&ust=1551193409608412
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In de Familiekring is er nadien (rond 10u) voor alle kinderen een drankje 
voorzien en vermaakt Animo Mario de kinderen.  
 
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 PIB-
drankbonnetjes over hebt) iets drinken aan de bar (een aperitiefje, een 
pintje, een glaasje fris…) 
 
Inschrijven is verplicht! 
___________________________________________________________ 

Inschrijvingsstrookje Paasfeest PIB zaterdag 08 april 2023: 

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 31 maart 2023! € 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 07 mei 2023 

De trein is terug vertrokken. Nu nog alle wagonnetjes vol krijgen. Het drukwerk 

is aangemaakt. De bewoners kregen een brief en schreven zoals gewoonlijk 

met een mooi aantal in. De brieven aan de standhouders van vorige 

rommelmarkten zijn verstuurd. Nu nog de puzzelstukken in elkaar leggen dat 

de wagonnetjes mooi egaal gevuld zijn. Nog eventjes de weergoden aanbidden 

en we kunnen opnieuw een schitterende rommelmarkt organiseren. 

Wie nog wenst een plaatsje te bemachtigen op het parcours van ons marktje 

moet zich haasten en mailen of bellen naar ons nummer 0472/47 57 75 en dit 

liefst op dins- en donderdag van 18 tot 21 uur en op zaterdag morgen van 10 

tot 12 uur. 

Op andere belmomenten is het opnemen niet gegarandeerd. 

De prijs voor 5 meter is, ondanks vele indexaanpassingen, ongewijzigd 

gebleven op € 7. 

Noteer dus alvast zondag 07/05/2023 in jullie agenda om, wanneer je niet zelf 

deelneemt, toch eens langs te komen. Weldra zullen de affiches de ruiten 

tooien in onze gekende fluo gele kleuren. 

Tot ziens, 

Namens het rommelmarkt comité 
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Forelvissen zaterdag 13 mei 2023 

Beste forelvissers en sympathisanten, 
 
Op zaterdagnamiddag 13 mei hebben we een visvijver gehuurd bij 
“étangs des 3 fontaines” in Sint-Jans Cappel (net voorbij de Zwarteberg). 
 
De vijvers liggen in een prachtige omgeving midden in het groen. Op het 
terras kan je genieten van een drankje en een hapje terwijl je de vissers 
aan het werk ziet aan de gemeenschappelijke vijver. 
 
Vanaf 13u mogen we ons installeren aan vijver nr. 5, om dan hopelijk 
met een mooie buit af te sluiten ten laatste om 18.45u (opgelet : niet 
dezelfde vijver als vorig jaar). 
Bij de start worden 26 forellen opgegooid. Afhankelijk van hoe vlug we 
deze bovenhalen en het aantal aanwezige vissers laten we er nog 
bijgooien. Achteraf verdelen we de buit eerlijk onder elkaar, zo gaat 
niemand met lege handen naar huis. 
 
Voor een namiddag visplezier vragen we 7€, ter plaatse te betalen aan 
de coach (graag gepast geld meebrengen aub). 
We starten met 1 hengel per betalende visser.  
Gelieve zelf je aas mee te nemen (kan ook ter plaatse gekocht worden). 
Gezien het beperkt aantal plekken (max 20 vissers) vragen we vooraf in 
te schrijven door een mailtje te sturen naar 
vandevelde.hans@telenet.be , je inschrijving wordt bevestigd per 
kerende mail. 
Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind en kunnen we onze 
moedertjes de dag nadien trakteren op lekkere verse forel!  
 
Is vissen niet aan jou besteed ? Geen probleem, kom onze vissers gerust 
aanmoedigen, maar opgelet, niet teveel lawaai maken hé, ’t schijnt dat 
dit de vissen afschrikt …. 

Tot binnenkort ! De coach  

mailto:vandevelde.hans@telenet.be
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Beste daguitstappertjes. 

Op zaterdag 9 september organiseren Kurt en Serge een 

daguitstap. 

In de volgende Tempelier zal er meer informatie gegeven 

worden in verband met vertrekuur en nuttige informatie 

die nodig is. 

Waar gaan we naartoe; Grotten van Han gecombineerd met  wildpark 

en het museum ( PrehistroHan).Wild Parc is te voet en is 6km. 

Inbegrepen in de prijs; Alle toegangstickets en de busreis. 
Volwassenen =    39, 

Kinderen < 12j =  31,- 

Kinderen  < 4jaar =  10 euro 

Om de prijs te drukken kan er gebruik gemaakt worden van eigen 

picknick. 

Inschrijven kan nu al gebeuren en dit tot en met 1 augustus 2023 

Serge; 0472 93 66 89 

Overschrijven na telefonisch contact.  

Mededeling; NAAM + AANTAL PERSONEN ( gebruik de naam van 

inschrijving)  
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Moederdag, ontbijt op bed: zondag 14 mei 2023  

Op Moederdag, zondag 14 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. 

De doos wordt gevuld met vele lekkere, zoete en ook nog gezonde 
ingrediënten. 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: 20 euro (dan krijg je 4 ontbijtdozen) 

Bestelling 4: Moeder + vader + 3 kinderen: 20 euro (4 ontbijtdozen + extra 

gratis pistolets) 

Bestelling 5: Moeder + vader + 4 kinderen: 20 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 20 euro! 
 
Inschrijving ten laatste op 7 mei 2023 (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 Consumptie Bongs. 

Ze zijn gevonden, de 3  ”consumptie special”-bongs. De 

vinders van dienst waren Bart Verbeke die er eentje buit 

maakte en Danny Maes , goed voor 2 stuks. Een dikke 

proficiat met jullie speurwerk en geniet ervan. 

 

Waar lagen de bongs nu? 

Bong 1: Aan de oprit van Serge (Pib bestuurslid) Kervynlaan onder volgende 

steen. Afb 1. 

Bong 2: Achter onderstaand bord onder houten plankje op het Rederijkerspad 

( wandelweg langs de spoorweg ). Afb.2. 

Bong 3: op de paal geplakt van verkeersbord in de bocht van de 

Augustijnenstraat. Afb. 3. 

1.   2.  

 

3.              Je schat , tot de volgende  
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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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