De Nieuwe Tempelier

maart - april 2017

Jaargang 20
november – december 2022
Activiteiten met inschrijving:
Wijndegustatie,
Lezing Leen Den Dievel
Zumba, Kerstfeest,
Verslagen: Aperitief,
Bedrijfsbezoek, Quiz,
Dropping, Daguitstap
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Allerheiligen – Allerzielen
De tijd gaat snel.
In vreugde en pijn gaat men door het leven
met alle zorgen om het even.
Doch mag je nog van alles dromen.
Soms moeten je mooiste jaren nog komen.
Geniet nog van ’t leven.
Wie weet moe je het binnenkort afgeven.
De tijd dat we onze overledenen
Een bloempje geven.
Vergeet je vrienden niet,
Want hun familie heeft ook verdriet.
het is een wederkerige tijd elk jaar.
We houden er ons voor klaar.

E.M. November 2022
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Woordje van de voorzitter
De activiteiten volgen elkaar in ijltempo op. September en
oktober zijn nog maar weinig zo druk
geweest.(Bedrijfsbezoek, aperitiefhappening, quiz, dropping,
Halloween) Ook november kondigt zich behoorlijk druk aan.
De activiteiten kun je verderop in deze tempelier vinden.
Intussen loopt het jaar stilletjes aan naar zijn einde en je
voelt het al komen. De wijkmeesters zullen jullie opnieuw
bezoeken en vragen om het lidgeld te vernieuwen. Bij hernieuwing ontvang je
geen lidkaart meer. De reden daartoe is dat wij er toch bijna nooit gebruik van
maken. Wat er wel bij hoort is opnieuw een relatiegeschenkje.
Het lidgeld zelf houden wij nog altijd op € 20. Zoals verleden jaar kun je dit
bedrag overschrijven op onze rekening BE52 1430 9388 6809. Wil bij de
mededeling dan wel ‘Lidgeld 2023 en uw naam’ vermelden. Je mag het
bedrag ook aan je wijkmeester overmaken natuurlijk.
Ik wil van de gelegenheid ook nog gebruik maken om wat medewerkers te
ronselen. Onze vereniging heeft nood aan vers bloed in de kringen van
wijkmeester en bestuursleden. Na 10 jaar vind ik het zelf mooi geweest. Er
mag eens een nieuwe wind waaien. Ik wil het mandaat als voorzitter dan ook
vacant zetten. Ook onze penningmeester wil zijn mandaat overdragen. Wij
willen beiden onze vereniging niet in de steek laten, maar wensen wel dat er
nieuwe/andere mensen de fakkel overnemen. Jan heeft meer dan 20 jaar alle
cijfertjes op een rijtje gezet. Kassa’s gemaakt, kassa’s afrekenen, lijsten
controleren, enveloppes klaarmaken, facturen betalen en bijhouden en
kasboeken opstellen etc… Ook mijn voorganger, de voormalige voorzitter,
Patrick verlaat het bestuursorgaan. Hij loopt intussen reeds 38 jaar in het
bestuur. Hij was medeoprichter van onze vereniging zoals ze er nu uitziet. Ik
hoop dus dat wij bij het verschijnen van de eerste tempelier van 2023 wat
vernieuwingen te kunnen bekendmaken. We zullen ze zeker steunen, want
onze bloeiende vereniging willen wij niet laten uitbloeien. Soms moet er eens
gesnoeid worden om het volgende seizoen opnieuw mooie bloemen te krijgen.
Tot een van de volgende activiteiten
Dirk
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De Koninklijke Tempelierkaarters manillen
Zondag 29 september 2021
Winnaars
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam
Depessemier Alfons
Pattyn Karine
Vaneeckhoute Dirk
Catteau Paul
Verbeke Aimé
Thery Rino
Pluym Aime
Tiberghein Johan
Lierman Georges
Pype Josiane

Nr
29
66
91
12
94
79
68
80
52
70

4

Punt
544
482
472
452
386
569
556
526
513
486

Part
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
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Datums om te onthouden
2 – 3 – 4 – 7 – 9 november

Bezoek bij de Sint

Donderdag 17 november

Lezing Leen Dendievel

Donderdag 24 november

Wijndegustatie

Zaterdag 17 december

Kerstfeest

Zaterdag 7 januari

Verjaardag PIB

27/10 – 10/11 – 24/11 – 08/12

ZUMBA

Nieuwe leden
Sharon Derdaele
Sylvie Claeys
Devos Jan
Knockaert Kevin
Mortier Luc
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Familienieuws
Overlijden
Ilona Rommens
Echtgenote van PIB lid Frans Verhaeghe
Geboren te Ieper op 8 oktober 1949
en er zachtjes van ons heengegaan op 14 juli 2022
Robert Cappoen
Geboren op 2 april 1950
En onverwacht heengegaan op 22 augustus 2022
Hij was de vader en schoonvader van David en Els Deraedt
En grootvader van Jonas en Rein, en Siebe
Allen lid van de PIB
Jacques Vermeulen
Geboren op 3 oktober 1952
En van ons heengegaan op 15 oktober 2022
Hij was de vader en schoonvader Lenny en Krist Vanhaverbeke
En grootvader van Warre, Tess en Junne
Allen lid van de PIB
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Daguitstap zaterdag 10 September.
Dit jaar gingen we met de daguitstap naar
Toverland. Een pretpark in Nederland voor
jong en oud. We moesten al vroeg opstaan
want we vertrokken al om 7 uur. De
buschauffeur reed goed door want we
kwamen al aan in Toverland om 10 uur.
Helaas waren de weergoden ons niet goed
gezind. Heel de dag regende het. Maar het was toch nog in ons voordeel. Want
door het slechte weer was er niet al teveel volk. We moesten wel lang wachten
vooraleer we de tickets kregen. We waren genoodzaakt om ons een poncho
aan te schaffen. Er waren veel verschillende soorten achtbanen en ze waren
dan ook bijna allemaal open ondanks het slechte weer. Er waren achtbanen,
waterattracties en zo voort. Als eerste achtbaan deden we de houten achtbaan
‘troy’. Hij ging zo snel dat onze haren rechtstonden. We werden er direct
wakker van. In de booster bike leek het net alsof je op een echte moto zat. Er
waren genoeg eetkraampjes om iets te eten en te drinken. Het personeel was
dan ook heel vriendelijk. Ondanks het slecht weer gingen we toch in de
boomstammetjes. We werden er nog redelijk nat. Er was ook een achtbaan
waar het karretje draaide. Het was een leuke achtbaan, ondanks dat ik er
duizelig in werd. Ik werd er ook een klein beetje misselijk in. Om 17 uur 30
moesten we al terug bij de bus zijn om terug te vertrekken naar Ieper. We
mochten ook nog een gratis drankje hebben op de bus. De bus kwam goed op
tijd aan in Ieper.

Rommelaere.O
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Brouwerijbezoek deca 23 september
Op een kletsnatte vrijdag trokken we met een 29tal personen naar Woesten.
Eens aangekomen bij de brouwerij met het welgekende straatbeeld van
torenhoog gestapelde bierbakken worden we hartelijk verwelkomt door
gastvouw Katrien Sampers die samen met haar man Nicolas Christiaens
bierhandel en brouwerij Deca uitbaten . De brouwerij werd heropgebouwd na
de eerste wereldoorlog op de huidige ligging. Want voorheen lag de brouwerij
midden in de dorpskern van Woesten voor het werd vernield in de grote
oorlog. In 1926 kocht de familie Decaestecker de brouwerij en leenden hun 4
eerste letters zodat brouwerij DECA werd ontstaan. In 1980 kocht Georges, de
vader van Nicolas de brouwerij over als toonzaal voor zijn Afrikaanse klanten,
waarvoor hij brouwerijen installeerde. Na enkele jaren Deca te hebben
verhuurd besloot Georges in 1991om samen met Nicolas zelf de brouwerij
herop te starten.

Na de uitleg over de brouwerijgeschiedenis nam Katrien ons mee naar de
brouwersruimte. Er was die dag net gebrouwen , de geur van wort hangt nog
rond in de brouwzaal. Tegenwoordig gebruikt men een mengeling van inox en
koper als brouwkuip .
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Er staat ook nog een prachtige brouwkuip die 100 jaar oud is maar waarmee er
enkel op gelegenheden nog gebrouwen wordt. De brouwerij beschikt nog over
een unieke open gistkuip maar deze ruimte kon jammer genoeg niet bezocht
worden om geen infecties te krijgen op het bier dat er net lag te gisten. Verder
nam ze ons nog naar de koude ruimte waar het bier verder rijpt op de
lagertanks. Verschillende tanks waren gevuld met bier van verhuurders zoals
bv papegaei of klets bij velen een belletje zal doen rinkelen. Daarna kwamen
we bij de afvulruimte om te eindigen bij de degustatieruimte waar ook houten
vaten staan waar het bier op rijpt . Deca gebruikt eiken vaten waar whisky en
porto worden toegevoegd . Na deze Vakkundige uitleg was het aan ons om de
smaakpapillen te plezieren. We konden proeven uit een 12 tal bieren begeleid
met wat hapjes. Het was een aangenaam bezoek en niet verwacht dat er
achter die voorgevel toch wel een grote brouwerij zich schuil houd.
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VERSLAG APERITIEFHAPPENING – INSCHRIJVING SINT
Op een wat sobere zondag was het naar gewoonte terug druk in onze
familiekring.
De aperitiefhappening met de obligatie inschrijving voor het bezoek van onze
goedheilige man, brengt ieder jaar opnieuw een massa volk op de been. Zo
ook dit jaar.
In de zaal konden de kleinsten hun vistechnieken demonstreren en kregen bij
iedere worp een geschenkje.
Bart C. bedankt iedereen voor hun inschrijving van de fotozoektocht, iedere
deelnemer die het bij het juiste eind had kreeg weliswaar een geschenk. Een
aangename verrassing voor ieder die aanwezig was.
Bedankt Bart en je vrouwtje voor de vele uren die nodig waren om dit te
kunnen laten doorgaan.
Een gezellige drukte met een aangepast drankje, een frituurhapje, een
gezellige babbel zijn de ingrediënten om iedereen te laten genieten.
We zien jullie allemaal graag volgend jaar terug onder dezelfde formule.
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Verslag van de 32ste dropping.
Inderdaad, dit was de 32ste officiële dropping die eigenlijk de 34ste moest zijn.
Maar de oorzaak daarvan kent iedereen.
Volgens het cryptisch omschreven coördinaat in de nieuwe tempelier, wisten
de meesten onder ons dat de start terug aan het voetbalpleintje in de
Posthoornstraat lag. Sommigen moesten toch tegen riante omkoopbedragen
de organisatoren naar deze locatie vragen. Rond 18:50u zaten we allemaal op
de bus en konden we vertrekken naar de dropplaats. Deze lag niet zo ver.
Namelijk in onze burenstad Poperinge. Tijdens de rit daar naar toe kregen we
een uitleg over de wijze hoe de dropping op een juiste manier tot zijn einde
kon gebracht worden. De paniek begon al toe te slaan omdat er velen er
niets van begrepen. Op de dropplaats zelf kregen we voor het vertrek nog
eens een volledige persoonlijke uitleg van hoe de vork in de steel zat en hoe
men juist de berekeningen moest maken om de exacte coördinaten te
vinden. We kregen ook nog een dicht geplakte envelop met de melding dat
er ingesloten een briefje stak met de eindbestemming opgeschreven. Als op
het einde van de dropping deze niet geopend was, dan verdiende de groep
een extra consummatie gesponsord door de PIB kas. Iedereen vertrok goed
en wel naar het eerste coördinatiepunt die vermeld stond op het
meegekregen opdrachtformulier. Vanaf dit eerste punt moest je nummers
en getallen zoeken op palen, borden, elektriciteitskasten ….om zo door
berekeningen het volgende coördinatiepunt te vinden. Op het formulier
stond ook een gsm nummer waarnaar men een gevonden woord moest
berichten om zo het volgende punt te bemachtigen. Halverwege werden we
nog even verwend met één of meerdere tassen lekkere soep die opgediend
werd door Carine en Melanie. Na een stevige 15 km en rond de klok van
22:45u bereikte de eerste groep de eindplaats die dit jaar gelegen was in
Roesbrugge en die toepasselijk de naam Rust Roest genaamd was . De
groepen vielen daarna als duiven op het til en bij aankomst kregen we
allemaal een bonnetje voor een consumptie bij de maaltijd die zeer goed
verzorgd was door de uitbaters en ons een steak naar keuze met frietjes en
een gamel met groentjes aanboden. Niemand had tijdens de tocht de
gekregen envelop geopend en mochten die nu toch eens inkijken. En
inderdaad, er stond wel degelijk op een briefje “Eindbestemming”
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geschreven . De aangeboden consumptie van de PIB kas werd in dank
aanvaard. Op de terugweg rond de klok van 02:00u werd nog eens gevraagd
of de dropping volgend jaar terug in oktober of liever in maart zou doorgaan
en de opgestoken handjes opteerden voor de laatste vrijdag van het
winteruur. Dus 24 maart 2023 zou er terug een dropping zijn als de
organisatoren het zien zitten.
Iemand die er bij was.
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VERSLAG 9de quiz-avond
Door dat gekend virus werd de negende quiz opnieuw verplaatst van februari
naar de eerste vrijdag van oktober.
Zo’n 18 ploegen (wat minder dan anders, maar niet minder gezellig) schreven
zich opnieuw in. De formule is ondertussen goed gekend: tussen het nuttigen
van een drankje, het eten van een bordje gemengd, kregen de quiz-ploegen
100 vragen voorgeschoteld verdeeld in 10 thema’s.
Het was weerom een gezellige avond waarbij alle deelnemers van aangepaste
prijzen werden voorzien.
Op de foto merken jullie de eerste 3 ploegen van de quiz, geflankeerd door
Frederik, onze ondertussen legendarische quizmaster. Onze quizploegen
munten ook uit in het bedenken van hun namen voor hun ploegen. De eerste
plaats was voor ‘De Gaëlle Paris Ankle Bootsers’, gevolgd door ‘Portie
gemengd met ristepit & mosterd’ en ‘De oude dame’.
Vermeldenswaardig is ook dat ‘De ladybirds’ het opnieuw haalden van ‘De
pantoffelhelden’… Ene D.P. (man van A.S.) had het moeilijk zijn nederlaag te
aanvaarden…
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Fotozoektocht 1 PIB
27 augustus geeft de kalender aan vandaag. Een speciale dag waar we met de
familie lang naar uitkeken. En wat een geluk, de zon is ook van de partij.We
verzamelen met z’n allen aan appartement de ster voor een heuse
familiepicknick.
Eventjes aperitieven, picknicken in het groen en gezellig wat bijkletsen, mekaar
een hele tijd niet meer gezien, …En wat gaat de tijd dan snel.
Tijd om ons op te splitsen in 6 teams en ons te focussen op foto’s en het
vinden van de te volgen route. We startten aan de familiekring en er werd al
geroepen ”Yes, al 1 foto gevonden!”. Hmm, zou dat deze zijn die we 2x
moeten zoeken?
En ook eens achterom kijken, hé. Zou het deze foto wel zijn? Bladeren aan de
bomen wegdenken, ik denk het wel, ik denk het niet. En het gaat goed. De ene
na de andere foto werd gevonden. Hopelijk vinden we ze allemaal. Kijken naar
de grond, foto’s maken, zoeken naar een gevel, zoeken naar een dak, een
speciaal venstertje of een speciale deur.
Daar kregen wij wel dorst van, het was behoorlijk warm. En weerom hadden
we geluk. Op de Vogelwijk waren juist feesten aan de gang. We konden ons
tegoed doen aan een verfrissend drankje en een heerlijk ijsje. Iedereen terug
opgeladen om te focussen op de rest van de zoektocht.
Weerom werd er gespeculeerd… Dat paaltje hier, nee, kijk op de grond… Dit is
het zeker niet! Even goed nakijken wat we nog moeten zoeken. We zijn er
bijna, nog een speciale deur, een pomp, ah, dat brugje is hier en die boom,
ja ’t is den dezen…
We zijn terug bij de familiekring. Slechts 48 foto’s zijn gevonden… Toeme toch.
Die witte bol en dat gele putdekseltje.
We laten alles bezinken bij een goed glas en een lekkere maaltijd bij St.Christophe en speculeren over de lottoballetjes die zullen vallen op 10
september.
Afwachten tot 25 september, spannend…
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Volgende dag passeer ik nog eens met de fiets. Mijn oog valt snel op de witte
bal op de gevel van bakkerij puur. Nog ééntje maar… Nonkel, die er op
zaterdag niet bij kon zijn, ging op zoek naar de laatste foto. Hoera, gevonden!
Met wat knippen en plakken werden de foto’s in de juiste volgorde gezet. Dat
hoopten we toch…
De gokjes van het ene team lagen al wat dichter bij de 2288 dan van het
andere team. Who cares, we hadden een superleuke namiddag om toe te
voegen aan onze herinneringen.
We vielen met z’n allen in de prijzen, een leuk souvenirtje aan een mooie dag.
Bedankt voor de organisatie namens de hele familie Schoutteten-Noyelle.
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KERSTFEEST PIB Zaterdag 17 december 2022
Beste Pibertjes,
Na twee jaartjes schrikkelen kunnen we jullie op zaterdag 17 december 2022
terug een Kerstfeest aanbieden.
Neen, niet zonder slag of stoot. Na de corona-pandemie blijkt dat vele
traiteurs, animatieteams,…ermee gestopt zijn.
Toch zijn we er na heen en weer gemail erin geslaagd volgend programma
voor jullie samen te stellen:
•
•
•
•
•

16h30: deuren open
17h00: spetterende animatieshow voor jong en oud gebracht door
Kostumation
Klein bezinningswoordje van onze proost Ettien.
Vanaf ongeveer 18h30 genieten van overheerlijke warme Filet carré met
groentjes en kroketjes.
Nadien nog een bezoekje van HOHOHO met een kleine attentie voor de
PIB-jeugd jonger dan 12 jaar.

Contactnummer werkgroep = 0477/663895
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfstrookje (binnenbrengen met gepast geld voor 05 december bij Alain
in Crescendostraat 14
Naam PIB
lid………………………………………………………………….Telefoonnummer:……………………..
Aantal personen vanaf 12 jaar aan 14€ p/p: ………. Personen x 14€
=………………………..€
Aantal personen jonger dan 12 jaar aan 11 € p/p: ………..Personen x 11€=
………………………..€
Kinderen < 3jaar kunnen mee-eten uit het bordje van de ouders. (vanaf 3 jaar
is het 11€)
Niet PIB leden betalen 5€ extra
Op vraag van HOHOHO de namen van de kinderen jonger dan 12 jaar:
1. Naam en voornaam:……………………………………………………….
geboortedatum:………………………………
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2. Naam en voornaam:……………………………………………………….
geboortedatum:………………………………
3. Naam en voornaam:……………………………………………………….
geboortedatum:………………………………
4. Naam en voornaam:……………………………………………………….
geboortedatum:………………………………
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Wijnproeverij 2022
De inschrijvingen voor onze degustatie liepen heel
vlot. Zo vlot zelf dat we de inschrijvingen hebben
afgesloten.
Wie nu nog wenst in te schrijven komt op een
wachtlijst, die kan worden aangesproken wanneer
iemand van de ingeschrevenen om de één of andere
reden toch nog afzegt.
De ronde van Frankrijk spreekt toch veel mensen
aan. Nu nog de neus en smaakpapillen verwennen.
Tot 24 November,

Zumba
Het aantal deelnemers aan de zumba-avonden
is sedert september 2022 per avond toegenomen.
Wellicht heeft dit te maken, dat er nu – bij wijze van
proef – tweemaal per maand een zumba-avond georganiseerd
wordt, wat we alleen maar toejuichen.
Hierbij nog eventjes – ter herinnering – de resterende data van zumbaavonden in 2022 :
-

Donderdag 27 oktober 2022
Donderdag 10 november 2022
Donderdag 24 november 2022
Donderdag 8 december 2022

Diegenen, die hiervoor nog niet ingeschreven zijn, maar toch eens op een
avond willen ‘proeven’ van deze sportieve momenten kunnen nog aansluiten
door 5 euro te betalen de avond zelf.
Alvast Welkom!
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Beste
Samen met Geert Delaleeuw en Tom Verstraete, twee vrienden-tenoren uit
het Sint-Janskoor van Ieper, werk ik aan een show vol sketches en
liedjes: Leeuw en Bever op Straat.
Intussen draaien onze repetities op volle toeren …
De show zal plaatsvinden in zaal Cieper, Brugseweg 309, Ieper.
Om het publiek voldoende zitruimte te kunnen aanbieden (je weet maar nooit
met corona) treden we drie keer op:
- vrijdag 4 november 2022 om 20 uur;
- zaterdag 5 november 2022 om 20 uur;
- zondag 6 november 2022 om 15 uur.
Jullie zijn zeker van harte
welkom!
Wie voor deze show tijd
en interesse heeft, kan bij
mij inkomkaarten
bestellen aan € 12.
Stuur me gewoon een
berichtje en ik volg het
verder op of telefoneer
naar
0473/832638 –
057/203755
Met vriendelijke groet
Roger De Bever
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De Consumptie Bongs.
Deze avond een toertje gedaan op de parochie. Wat rondgewandeld in de côté
van het VTI. Voor mezelf is dat vanuit de Tulpenlaan alles over de spoorweg.
Het wordt al weer kouder, dus mijn winterjas maar bovengehaald. Voelde ik
dat goed? Ja hoor, 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. Uit mijn jaszak
gevallen zou je nu denken. Maar
nee hoor, 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 je er eentje vindt.
Iedere tempelier geef ik de
status en een nieuwe tip per plaats.
Tips:
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.

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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