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Een nieuw jaar. 
 
2022, verdwenen tussen mist en koude dagen. 

Span je in, een ander jaar, ben je klaar? 

De seizoenen wandelen heen en weer 

Elk jaar keert dit weer 

Na de koude, de lente onverwacht 

Een sterker zonnetje dat ons tegenlacht 

Zo gaan de jaren voorbij in lach en verdriet 

Soms is het alsof niemand het ziet 

Maar het is er wel 

Elk jaar opnieuw, het weer van de seizoenen 

Wij moeten er ons mee verzoenen 

Een nieuw jaar 2023 

Prettige feestdagen 

E.M. 
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Nieuwjaarswensen 2023 
 
Ik heb mijn belofte niet kunnen waarmaken. Één van de 
belangrijkste functies van onze vereniging, die van 
penningmeester, werd overgenomen. De andere functie, 
die van voorzitter blijft nog altijd vacant. Daarom lees je 
hier nog eens mijn woordje aan jullie. 
 
Ik zal jullie geen nieuwjaarsbrief opzeggen, maar wens 
jullie, je gezin, je familie en je naaste, wel het beste en vooral een goede 
gezondheid voor 2023. Ik ben blij dat we jullie nog altijd mogen verwelkomen. 
Ik hoop dat je intussen een klein aandenken hebt mogen ontvangen.  
 
Voor onze vereniging was het een moeilijk jaar. Aflassen, organiseren en toch 
opnieuw aflassen, inrichten en doorgaan met bepaalde beperkingen. We 
hebben gelukkig een redelijke rommelmarkt gekend en in één adem wil ik alle 
medewerkers, hoe klein ook, bedanken voor hun inzet. Ik val inderdaad in 
herhaling, maar zonder medewerkers geen activiteiten. Soms wordt wat 
laatdunkend gedaan om de kleine vervelende taken. Hou er dan gewoon 
eventjes rekening mee dat de architect een heel mooi gebouw kan tekenen. 
Dat het er op papier schitterend kan uitzien. Wanneer hij echter geen metser, 
geen metaalbewerker, geen grondwerker of dakwerker bereid vindt om zijn 
project te bouwen, het er in werkelijkheid nooit zal staan. Ik heb op papier nog 
nooit een gebouw zien instorten. Daarom mijn uiterste respect voor iedereen. 
 
Anderzijds waren de laatste maanden nogal druk. De activiteiten volgden zich 
in snel tempo op. De ene al wat succesvoller dan de andere, maar over het 
algemeen mogen we niet klagen. 
 
De globale activiteiten voor volgend jaar zijn alweer gepland, maar sommigen 
staan nog onder voorbehoud. Een andere activiteit, onze quiz, wordt met een 
jaartje uitgesteld. Misschien maken we van de tiende editie iets speciaals. 
 
Je merkt het in het dagelijkse leven en je zult het verder in onze tempelier ook 
nog opmerken. Alle prijzen zijn gestegen. We willen ons lidgeld echter 
behouden zoals het is. We willen een sociaal beleid najagen. Dat wil zeggen 
dat wij hopen op een goede rommelmarkt en dat die samen met het lidgeld de 
tekorten van sommige organisaties wat bijpassen. We zijn een vzw en het is  
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dus niet de bedoeling om winsten te genereren op de rug van de deelnemers 
aan de activiteiten. We blijven dus bij onze doelstellingen van statuten: 
Gezinnen op de parochie samenbrengen tijdens activiteiten.  
 
Ik hoop dus dat we jullie in de nabije toekomst mogen begroeten op één van 
de activiteiten en wil misschien als laatste keer toch nog een oproep doen naar 
leden die hun steentje willen bijdragen door toe te treden tot de wijkmeesters 
of dagelijks bestuur om de ploeg die instaat voor die activiteiten nieuw-jong 
leven in te blazen. Niet dat al het oude overboord moet worden gegooid, maar 
een goede mix van jong en oud versterkt de homogeniteit van een vereniging.  
Een Zalige Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar, 

De ‘oud’   voorzitter 
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Familienieuws 
 

Geboorte 
 

Odette 
Zij zag het levenslicht op 08/11/2022. 

Zij is de jongste spruit van Esther Bryon en Steven Raes. 
En Het kleine zusje van broer Thor en zus Ariëlle. 

 
 

Overlijden 
De Heer Maurice Verhoye 

Geboren op 6 augustus 1934 en van ons heengegaan op  
24 oktober 2022. 

Echtgenoot van mevrouw Monique Desmadryl 
Papa, opa en bompa van PIB leden 
Marleen en Silvio Verhoye – Leroy  

Kristo en Barbara 
 Birgit en Kurt, Guillia en Lya 

Hilde en Wim Verhoye – Knockaert 
 

De heer Georges Caron 
Geboren op 14 oktober 1934 en godvruchtig overleden op  

10 november 2022. 
Echtgenoot van mevrouw Yolanda Room 
Vader, grootvader en overgrootvader 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 
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Data om te onthouden 

Zaterdag 14 januari   21ste  verjaardag PIB  

Vrijdag 24 maart   Dropping 

2de  en 4de donderdag   Zumba 

 

Het volledig jaaroverzicht naar gewoonte op het middenblad 

van deze tempelier 

 

Nieuwe leden 
 

Vanuxem Angelique   Vlamertinge 

Vanherpe Yarim   Ieper 

Decraemer Christof   Dikkebus 

Hoofd Jeroen    Dikkebus 
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De Koninklijke Tempelierkaarters manillen 

Zondag 27 november 2022 

Winnaars 

Pl Naam Nr Punt Part 

1 Vaneeckhoute Dirk 91 583 4 

2 Seghers Wim 75 526 4 

3 Bosch Noëlla 6 462 4 

4 Verbeke Aimé 94 393 4 

5 Maerten Joël 53 644 3 

6 Declercq Daniel 23 531 3 

7 Vandenbussche Bert 86 492 3 

8 Alderweireld François 2 475 3 

9 Pype Josiane 70 472 3 

10 Vandelanoote Geert 84 469 3 
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Beste sportievelingen, 

Door het aantal Zumba-avonden per maand te verdubbelen nam ook het 

aantal sympathisanten toe.  Hierdoor en eveneens door het enthousiasme van 

de deelnemers en de lesgeefster kunnen de Zumba-avonden ook in 2023 

verder doorgaan. 

Deze zouden opnieuw op de 2de en 4de donderdag van de maand 

plaatsvinden. Telkens om 19u30 in zaal Familiekring te Ieper) 

Indien hiervoor interesse, noteer dan alvast onderstaande datums in uw 

agenda en overtuig uw vrienden, familie, kennissen, … om eveneens deel te 

nemen aan deze heel gemoedelijke, sportieve en plezante activiteit voor alle 

jongeren en iets ouderen onder ons.  

Individuele deelname kan uiteraard ook. 

Van januari tot en met juni zal dit doorgaan op: 

12 en 26 januari 13 en 27 april 
09 en 23 februari 11 en 25 mei 

09 en 23 maart 08 en 22 juni 
 
Iedereen neemt deel volgens eigen mogelijkheden. 
De kostprijs voor deze lessenreeks (12 avonden) komt op de zeer schappelijke 

prijs van € 40 voor de PIB-leden en € 50 voor niet-leden.  Losse deelname : € 5 

per avond. 

Dit bedrag kan gestort worden op volgende rekening van de PIB : 

 BE52 1430 9388 6809 met vermelding 'Zumba + naam deelnemer(s)’ 
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MONDVERMAKERS 19 november 2022 
 
En eindelijk na enkele jaren van covid onderbreking, hadden wij 
Mondvermakers het genoegen onze dames weer te mogen 
verwelkomen. 
En hen een prachtig diner te mogen aanbieden. 
Dit werd aangevangen met een aperitief met keuze de ene op basis van 
Duno en de andere op  basis van Napoleon. Daarbij verscheen op een 
leitje ,met Lamskoteletje in bedje van knolselderpuree, Speculaas met 
Breydelspek en Brie en nog een Exotisch Ribeye. 
Vervolgens een Zeebaars met Granny Smith, en als hoofdschotel :een 
Vlaamse herfstjambalaya. Een heerlijk dessertje en een kopje koffie 
mocht er ook nog bij. 
Waarna ieder voldaan huiswaarts mocht gaan. 
En wij uitzien naar wat ons 2023 mag brengen. 
De volgende datums mag je reeds noteren : 

23 februari 20 april 
23 maart 25 mei 

Info en inschrijven bij Jackie.Breyne@telenet.be 0485/525059.  
 

 
 
 
 

mailto:Jackie.Breyne@telenet.be
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PIB – Kalender 2023 
14 januari Verjaardagsfeest 

24 maart Dropping 

8 april Paaseierenraap 

7 mei Rommelmarkt 

14 mei Ontbijt aan bed 

10 juni Vaderdagactiviteit 

16 juni Bedrijfsbezoek 

09 september Daguitstap 

24 september Aperitiefhappening +inschrijven Sint 

21 oktober (ov) Halloween 

2, 3, 6, 8, 9 november Sint 

16 december Kerstfeest PIB 
 

Als alles meezit, gaan we nog altijd koken. Doen we nog 2 maal per 
maand Zumba en pogen we terug een wijndegustatie te organiseren. 

 

Deze kalender kan in de loop van het jaar aangevuld worden. Raadpleeg hiervoor De Nieuwe Tempelier, de website 

www.pib-olv-ieper.be of de facebookpagina van de PIB. 

GSM 0472 475 775, rekeningnummer Parochie in Beweging BE10 1430 9388 6304 

 

http://www.pib-olv-ieper.be/
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Bezoek aan de Sint uit een kindermond. 

Het was een koude natte avond en ik zat samen met mijn klein zusje in de 

zetel te kijken naar een tekenfilm op de televisie. Plots riep mama vanuit de 

keuken dat we ons mochten klaarmaken want we moesten nog ergens naar 

toe zei ze. We vielen allebei uit de lucht want meestal wisten we uren op 

voorhand dat we ergens naar toe moesten. Kom maar hier, riep ze vanuit de 

keuken, en doe die kleertjes maar aan. In de keuken zagen we 2 

pietenpakken hangen op een stoel. Mijn zusje en ik begonnen al een klein 

beetje te panikeren want enkele dagen geleden waren we een beetje stout 

geweest omdat we ons speelgoed niet wilden opruimen en papa zei….als je 

zo verder doet, dan mag je de Sint vergeten en in de plaats bij de Sint gaan 

werken. We deden wat aarzelend de pakken aan terwijl we met een 

smekende blik keken naar mama en papa. Maar het hielp niet veel, want 

mama stond al klaar met haar jas aan en papa ernaast te schudden met de 

sleutels van de auto in zijn hand. Doe maar jullie schoentjes aan en spring 

maar in de auto zodat we kunnen vertrekken riep papa vanuit de gang terwijl 

hij zijn jas aantrok. We reden met de auto ergens naar toe en we dachten 

allebei dat mama en papa ons gingen afzetten om te gaan werken bij de Sint. 

We waren trouwens al klaar om te beginnen met ons pietenpak aan. Toen 

papa na een 10-tal minuutjes de auto parkeerde, hadden we nog geen woord 

gesproken tegen elkaar. Kom maar mee riepen ze, we moeten langs de 

CHIRO koer binnen. Wij volgden met slepende voetjes tot aan een deur en 

toen papa deze open trok zagen we dat het binnen redelijk donker was en 

hoorden we in de achtergrond Sintmuziek spelen. In de zaal zaten er al 

enkele mama’s en papa’s met hun kindjes aan een tafel gezellig iets te 

drinken. Terwijl wij nog recht stonden, kwam er een meneer bij ons en we 

hoorden hem zeggen tegen papa en mama dat de pieten ons straks zou 

komen halen. Ik nam stevig zusjes hand vast en in een hoekje van de zaal 

zwaaide de deur plots open en er kwamen twee zwarte pieten recht naar ons 

toe gedanst. Zijn jullie klaar om naar de Sint te komen? Vroegen ze. Volg ons 

maar naar het huis van de Sint riepen ze terwijl ze ons de weg toonden. 

Gelukkig mocht mama en papa mee naar het huis. We stonden voor een deur 

en we moesten van de pieten hard kloppen om binnen te mogen.  
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We deden dit en langs de andere kant hoorden we iemand met een zware 

stem roepen………BINNEN. We deden met knikkende knieën de deur open en 

zagen recht voor ons de Sint in volle ornaat gezeten op zijn troon. Zijn huis 

was gevuld met veel geschenkjes en lichtjes veranderden van kleur als hij 

met zijn voeten op de grond stampte. We moesten op het bankje recht voor 

de Sint gaan zitten en hij vroeg of we een Sintliedje kende en welke 

cadeautjes we vroegen en hij keek ook eens in zijn grote boek om te zien of 

we wel braaf geweest waren. En inderdaad, er stond wel degelijk in het 

kinderboek dat we wat beter ons speelgoed moesten opruimen. Maar hij zei 

niet dat we voor onze straf bij hem moesten komen werken. We kregen zelf 

nog een mooi geschenkje van Sint en de pieten en we mochten terug 

vertrekken. Ik denk dat onze pietenpakken niet mooi genoeg waren om bij 

hem te werken. We dronken nog een lekkere limonade in de zaal en gingen 

blij en gelukkig terug naar huis waar we onze pietenpakken veranderden in 

pyjama’s. 

Een blije grote broer met zijn zusje.   
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Halloween 2022 

Een hele dikke proficiat aan het ganse team om deze 

fantastische Halloweentocht in mekaar te steken! Voor 

ons was het de eerste keer en het was een hele zotte 

ervaring! Het was spannend van de eerste voetstap tot 

de laatste meter! De kindjes en mama konden het niet 

stil houden… De schrik zat er dik in ;-) Ongelofelijk hoe 

jullie telkens opnieuw de spanning konden opbouwen! 

Elke figurant was tot in de puntjes uitgedost en het werd 

uitgewerkt tot in de details! Een hele dikke merci en tot 

volgend jaar! 

Groetjes, Familie Van Gheluwe-De Clerck 

 

Beste figuranten, medewerkers en aan alle 

personen die meegewandeld, meegewerkt hebben 

aan onze activiteit EEN DIKKE MERCI.  

Indien er mensen zijn die het zien zitten om eens 

deel te nemen aan onze Halloweenactiviteit hoor ik 

het graag. Jullie kunnen perfect met een groepje je 

uitleven als griezel en onze wandelaars de stuipen 

op het lijf jagen. We hebben zeker nood aan wat 

extra groepjes om volgend jaar terug deze activiteit 

te kunnen aanbieden.  

Voor meer inlichtingen: Serge 0472936689.  



De Nieuwe Tempelier januari - februari 2023 

18 
 

 

PIB’tje is 21 jaar geworden! Dat vieren we op zaterdag 14 
januari in de Familiekring 
 
Blij dat onze vereniging al 21 jaar bestaat!  
De formule blijft zoals het was. We openen de deuren om 18 uur. Tijd 
dus voor een lekker aperitiefje. 
Vanaf 19 uur start onze PIZZA-maaltijd. Iedere ingeschrevene krijgt 
opnieuw 2 drankbonnetjes: 1 gewoon en 1 speciaal. (kinderen tussen 3 
en 12 jaar krijgen 2 gewone drankbonnetjes) Zoals de vorige jaren krijgt 
ieder aanwezige ook de pizza-bonnetjes. Eventjes verduidelijken dat de 
pizza enkel kan genuttigd worden in de zaal, de afwezigen hebben dus 
geen recht op de pizza. Smakelijk zal het in ieder geval zijn! 
Om 20.30 uur is er een optreden van een muzikaal duo: LunAcoustic. 
Het wordt vast en zeker een gezellig optreden! Zoek ze gerust eens op 
op YouTube… 
Inschrijven kan tot en met maandag 9 januari bij Alain (Crescendostraat 
14) of bij Jan (Capucienenstraat 9) 
De inschrijvingen worden gestopt aan 300 personen en dit voor de 
veiligheid.  Wees er dus vlug bij!  
Inschrijven kan enkel met correct ingevuld onderstaand strookje en is 
enkel geldig als ook op voorhand betaald is. (ten laatste op 9 januari) 
___________________________________________________________ 

Familie __________________________________________ viert met 
PIB’tje met 
______ volwassenen  (prijs: 9 euro per persoon) 
______ kinderen tussen 3 en 12 jaar (prijs: 6 euro per persoon) 
______ gratis kinderen tot en met 3 jaar (graag ook noteren, deze jonge 
spruiten nemen natuurlijk ook een plaats in ) 
Totaal: ____ x €9 + ______ x €6 = __________________________ 
Eventuele niet PIB-leden (liefjes, vrienden…) die wensen mee te komen, 
betalen de pizza extra bij. Wees dus eerlijk als er andere mensen 
meekomen! Deze mensen betalen 18 euro per persoon. (= pizza, twee 
drankbonnen en optreden) 
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Verslagje van de wijndegustatie 

Ligt het dan enkel aan het land? 

Soms wordt het lastig om een 

wijndegustatie met voldoende 

volk te bemannen om het 

rendement uit één fles te halen. 

Voor Frankrijk is heel veel 

reclame blijkbaar niet nodig. 

Heel vlug waren 22 mensen 

ingeschreven. Wetende dat dit 

voor één fles te veel volk is, 

maar voor 2 flessen financieel 

een kater zou zijn, werd nog eens gepolst bij het brede publiek. Hierop kwam heel vlug 

reactie en uiteindelijk sloten we met 33 proevers het inschrijven af. Met deze groep 

reden wij de ‘Ronde van Frankrijk’ niet op de fiets, maar in ons glas.  

Onze gerenommeerde wijnsommelier, die iedereen uit de wijnbranche kent, bracht 9 

wijnen mee uit het grootste wijn exporterende land. Wanneer je spreekt over een 

Tour de France, dan mag je inderdaad verwachten dat je uit de meeste streken van 

Frankrijk kan proeven en dat hebben we gedaan. Ik ga hier geen les aardrijkskunde 

geven om alle wijnregio’s te benoemen. Anders vergeet ik er met zekerheid toch nog 

enkele. We werden ook nog onderwezen in de verschillende druivensoorten. Alles in 

de wijnbouw heeft zijn invloed. Niet enkel de druif, maar ook het klimaat, de ‘terroir’ 

en natuurlijk de wijnbouwer hebben hun invloed op het resultaat van het druivensap. 

Maar met zekerheid is het proever die zijn smaak heeft. Smaken verschillen namelijk 

heel hard. 

Wat we geproefd hebben, zie je onderaan het artikel. Sommige wijnen komen volledig 

tot hun recht met een gepast hapje. Voor deze hapjes zorgde Bert van de Zeeparel.  

Wat het volgend jaar wordt is nog niet geweten. Enkele schitterende voorstellen zijn 

echter financieel niet haalbaar tenzij het inschrijvingsgeld voor deze activiteit nog eens 

zou verhoogd worden, maar dan zullen vele deelnemers afhaken, vrees ik. Suggesties 

zijn altijd welkom natuurlijk. 

Tchin, tchin  
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Verslag lezing Leen Dendievel 

Op 17 november 2022 kwam Leen Dendievel langs.  
Ondanks de matige opkomst, werd het toch een mooie avond. Jong en 
oud hing (figuurlijk) aan haar lippen wanneer ze vertelde.  
Leen las met volle overtuiging voor uit het boek 'Brief aan mijn kind'. 
Een vaderfiguur geeft levenstips aan zijn kind. Tips die iedereen wel 
eens kan gebruiken.  
Daarnaast maakte ze ook reclame voor de hernieuwde versie van haar 
boek 'Asem'. In het voorgaande boek ging ze op zoek naar antwoorden 
op haar vragen, want wat houdt een paniekaanval juist in? In de 
hernieuwde versie deelt ze haar verhaal. Hoe ervaart zij een 
paniekaanval?  
Na de lezing maakte Leen tijd voor de aanwezigen. Er werden heel wat 
boeken verkocht en gesigneerd. Leen sloeg een praatje en ging mee op 
foto's.  
We zijn ervan overtuigd dat deze lezing een grote inspiratie was en dat 
iedereen de Familiekring met een positieve mindset buitenging.  
Britt Vancompernolle 
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De Consumptie Bongs. 

 

Wat voorafging: Wat rondgewandeld 

in de côté van het VTI. Voor mezelf is 

dat vanuit de Tulpenlaan alles over de 

spoorweg. In mijn rechterzak van de 

jas zaten nog 3 bierbons “Goed voor 

een consumptie special”. Allez, ze 

zaten er toch in toen ik vertrok. Bij 

thuiskomst waren ze alle 3 

verdwenen. Onderweg heb ik ze 

verstopt. Eén voor één, elk op een ander plaatsje. Wie er eentje vindt mag 

hem houden. Graag een seintje (nul 47vijf 79 11 5 vier) als dit zich voordoet. 

Iedere tempelier geef ik de status en een nieuwe tip per plaats. 

 

Tips tempelier nov-dec 2022: 

Algemeen: er is steeds hout in de buurt. 

Bong 1: Het is hier een doodlopend straatje. We maken er best een kruis over. 

Bong 2: Deze zit zeker dieper. 

Bong 3: Naar links. 

 

Nieuwe tips: 

Bong1:   
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Bong2:   

Bong3:   

 

 

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, 

 

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

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.nwood-kensett.k12.ia.us/vimages/shared/vnews/stories/523c6b3d0966e/Like-us-on-Facebook2.jpg&imgrefurl=http://www.nwood-kensett.k12.ia.us/vnews/display.v/ART/523c6b3d0966e&docid=QjMfk5fzaZeixM&tbnid=oP3K3_GfRLzeAM:&vet=1&w=1499&h=683&bih=677&biw=1438&q=like%20us%20on%20facebook&ved=0ahUKEwiz-NLF6pHSAhVL1RoKHYYLBhIQMwhQKBcwFw&iact=mrc&uact=8

