De Nieuwe Tempelier

september – oktober 2019

Jaargang 18, september – oktober 2020
Activiteiten met inschrijving:
Bierdegustatie, Sint, Geert Naessens, Halloween,
Wijndegustatie,
Verslag: Vissen
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Corona houdt zijn greep
Zoals vroeger reeds geschreven
die Corona is heel sterk.
Volgt ons in alle landen, alle wegen
Wat moeten we doen? Dit is geen werk.
Vergaderingen, reizen met de bus
Wandelingen, kaartingen en feesten,
Alles afgelast, groeten met elleboog, geen kus.
Dit missen de meesten.
Hopen op verbetering voor iedereen
Zodat de plooi is glad gestreken
Voor groot en kleen.
Eens is het gedaan, doch mooie tijd verstreken.
EM 18/08/’20
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Data om te onthouden
Zaterdag 12 september

Daguitstap ‘Pairi Daiza’

Vrijdag 18 september

Bierdegustatie

Zondag 27 september

Aperitiefhappening + inschrijven Sint

Donderdag 1 oktober

Voordracht Geert Naessens

Zaterdag 24 oktober

Halloween

Rondgang van de Sint

3 – 4 – 5 – 6 – en 9 november

Donderdag 19 november

Wijndegustatie

Zaterdag 19 december

Kerstfeest

Beste leden,
De data hierboven en verderop in het boekje
uitgewerkt, zijn allen onder voorbehoud
natuurlijk. Vele activiteiten zijn voorbereid en zijn
grotendeels uitgewerkt. Het materiaal is voorzien
en gereserveerd indien nodig, maar er is altijd
een klein wezen dat roet in het eten kan gooien.
Wil dan ook deze verontschuldigingen, als de geplande activiteit niet zou
kunnen doorgaan als voorzien, aanvaarden. We hopen en wensen ook
jullie leden een gevarieerd aanbod aan te bieden maar we zijn afhankelijk
van tal van factoren, buiten onze wil om, die beslissen of een activiteit wel
of niet kan doorgaan.
Hopend op jullie begrip.
Heet bestuur van de PIB
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De Koninklijke Tempelierkaarters
VOORLOPIG GEEN KAARTING.
Door de huidige maatregelen van de coronacrisis zal de kaarting niet
starten in september.
Voorlopig wordt alles uitgesteld. Jullie worden op tijd op de hoogte
gebracht bij wijzigingen.
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APERITIEF HAPPENING
ZONDAG 27 SEPTEMBER VANAF 10.00 UUR TOT 13 UUR
IN DE FAMILIEKRING.

INSCHRIJVEN BEZOEK SINT EN PIET.
Voor alle kids : -

Springkasteel
Extra grote visput vol verrassingen.

Voor ouders en grootouders : PIB aperitief + gezellig babbeltje.
2 Bestuursleden noteren alle inschrijvingen voor bezoek aan huis van
de Sint en Piet. Kinderen geboren na 11/11/2010 komen in aanmerking
voor een huisbezoek met geschenk.
De datums : 3-4-5-6-en 9 november. Zoek 3 passende data voor dit
huisbezoek !!
Bedenk ook wat goede en minder goede berichtjes die de Sint kan
terugvinden in zijn boek bij zijn bezoek aan huis.
LET OP!!! Enkel op deze dag worden de aanvraagstrookjes opgemaakt.
De zondagmiddag om 13 uur worden de inschrijvingen afgesloten !!!!
Indien je zelf deze dag niet aanwezig kunt zijn, vraag dan aan vrienden
om ons de nodige gegevens te bezorgen tijdens de aperitiefhappening.
Ieder jaar zijn er gezinnen die op maandag of later nog proberen in te
schrijven. Sorry GEEN uitzonderingen, dit leidt enkel tot discussies en
ontgoocheling. Niet ingeschreven op zondag is GEEN huisbezoek van de
Sint.
We hopen, zoals ieder jaar, op een massale opkomst zodat ook in 2020
de sint en piet onze kinderen aan huis kunnen bezoeken met een mooi
geschenk ! Tot dan ..
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Sportmomenten
Beste PIB leden,
Voor het ogenblik worden er geen sportmomenten
georganiseerd wegens de huidige coronasituatie.
Jullie worden tijdig op de hoogte gebracht bij wijziging.
Beste groeten,
De coach
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Bierdegustatie PIB deel 2…
De eerste editie van de PIB bierdegustatie waarbij de “Orde van Vauban” ons
met lekkere bieren wilde laten kennis maken werd door ons aller gekende
redenen geannuleerd.
Onder het motto “de aanhouder wint” vindt een nieuwe degustatie plaats in
zaal Familiekring op vrijdag 18 september 2020, start om 19u30 (onder
voorbehoud van nieuwe corona maatregelen).
Deelnemen kan voor 15 euro per PIB-lid. Inschrijven kan bij Diëgo Pil,
Zwaluwlaan 1, Ieper (info@podologiesix.be) en dit ten laatste op 11/09/2020.
De plaatsen zijn beperkt, er snel bij zijn is de boodschap!!
Deelnemers die zich voor de 1ste editie inschreven zijn verzekerd van hun
plaatsje maar dienen hun aanwezigheid via mail te herbevestigen indien nog
niet gebeurd, graag voor 01/09/2020.
Santé!
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Wijnproeverij 2020
Op donderdag 19 november organiseren we met de PIB alweer de jaarlijkse
wijnproeverij.
Deze gaat door om 19u30 stipt in De Zeeparel, Dikkebusseweg 88
Thema: Argentinië
Een aantal glazen zijn ter beschikking, maar neem gerust uw eigen glazen
mee.
Nieuw: Inschrijven kan enkel via telefoon op DONDERDAG 29 oktober vanaf
19 uur op het gekende PIB nummer 0472/ 47 57 75
De prijs voor deze avond: 20 euro, niet PIB leden betalen 30 euro. PIB leden
krijgen voor deze degustatie voorrang.
Betalen via rekeningnummer: rekeningnummer: BE10 1430 9388 6304 met
vermelding ‘degustatie 2020.
Als je er niet bij kunt zijn dan graag een seintje op voorhand zodat we iemand
anders die erbij wou zijn kan deelnemen. Uiteraard krijg je dan je 20 euro of 30
euro terug. Dit enkel als we een reservelijstje hebben of je zelf een vervanger
of vervangers hebt.
Het aantal is deze keer echt zeker beperkt tot 15 personen, wees er dus heel
snel bij als je van deze avond wil genieten.
Chef Bert Vandenbussche voorziet een paar hapjes om bij enkele wijnen te
proeven.
We hopen dat we je hiermee alweer een leuke, leerrijke en boeiende activiteit
kunnen aanbieden.
Groeten,
Patrick die je graag wil inschrijven.
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Daguitstap Pairi Daiza op zaterdag 12 september 2020;
Praktische info;
-

Afspraak Posthoornstraat aan het
pleintje

-

Vertrek om 8h stipt, mogen we
vragen aan iedereen om zeker een
kwartier op voorhand aanwezig te
zijn?

-

Iedere ingeschrevene is VERPLICHT een mondmasker te
dragen tijdens de rit naar Paira Daiza. Vergeet uw
mondmasker zeker NIET.

-

De tickets zijn besteld en zullen aan de kassa uitgedeeld
worden.

-

Terug in Ieper rond de klok van 19h00.

-

Verdere afspraken zullen in de bus gegeven worden.

Gezonde groeten en tot de 12DE september.
De reisleiders Kurt en Serge. (0472/936689)
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Dropping,
Beste dropping kandidaten,
Onze eerstvolgende dropping zou normaal moeten doorgaan op vrijdag 26
maart 2021.
Door het feit dat Corona de dropping van dit jaar in het water liet vallen,
zouden wij voorstellen om al de mensen die reeds ingeschreven waren terug
op de lijst te plaatsen voor volgend jaar.
Velen hadden het inschrijvingsgeld reeds betaald en sommigen moesten dit
nog doen.
We zouden alles bijhouden voor volgend jaar en als er door één of andere
reden niet kan meegegaan worden laat het dan weten met een mailtje aan
silvio.leroy@telenet.be .
Het maximum aantal deelnemers was reeds bereikt volgens de capaciteit van
de eindbestemming.
Zijn er vragen, stuur deze dan via mail op bovenstaand mailadres.
Grtz,
De Droppers
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Geert Naessens Voordracht 1 oktober
Voordracht door weerman Geert Naessens 1 oktober 2020 om 19u30 in De
Familiekring.
Geert kennen we als de radio weerman van ‘Radio 2’ en (sommigen )zijn
dagelijks weerbericht op zijn website.
De lezing gaat over weerspreuken. Wat vertellen weerspreuken ons?
In deze lezing worden een paar weerspreuken behandeld. We gaan telkens
een spreuk voor het voetlicht brengen en kijken dan of er in die spreuk een
kern van waarheid zit. Dikwijls is dat wel het geval, in vele andere gevallen
niet.
Ook wordt er rond die spreuk dan dieper ingegaan op een bepaald fenomeen
dat daaraan kan gelinkt worden en kijken we of er een diepere
wetenschappelijke, weerkundige achtergrond achter deze spreuk schuilt.
Prijs: 5 euro per persoon, leden krijgen een gratis drankbon aangeboden.
Inschrijvingen kan tot uiterlijk 26/09 met gepast geld bij:
Alain Breyne, Crescendostraat 14
Dirk Raes, Dikkebusseweg 202
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Halloween tocht op 24 Oktober 2020
Beste PIB leden. Daar we nog niet van veel
activiteiten hebben kunnen genieten dit jaar
trachten we met de werkgroep Halloween
toch een leuke Halloweenavond te
organiseren op zaterdag 24 oktober 2020.
Een unieke gelegenheid die we niet aan
onze neus willen laten voorbijgaan.
Locatie; ergens waar het haar recht van komt………...
Hoe zien we het?
We starten aan de familiekring, ieder in zijn eigen bubbel (momenteel nog
moeilijk te bepalen hoeveel personen dat zal mogen zijn). Misschien best
bubbels van maximaal 5 personen te voorzien. Indien er versoepeling is
kunnen we nog steeds eventueel bubbels samenvoegen. Alhoewel, hoe kleiner
de bubbels, hoe meer kans op griezels. We laten je tijdig weten wat het exacte
startuur van jouw bubbel zal zijn.
Na het griezelen zouden we graag een bbq-worst met een consummatie
voorzien. Hiervoor samen met de activiteit is het 5 euro voor ieder inwonend
Pib-lid. Voor NIET leden is het 8 euro . Hopelijk krijgen we van de Marc Van
Ranst daarvoor de toestemming.
Hoeveel bubbels er toegelaten zullen zijn om te griezelen is op de dag van
vandaag ook een groot vraagteken. Daarom opteren we net zoals met de
daguitstap om een inschrijfavond te organiseren. Wie eerst zaait, eerst maait.
Wanneer? Woensdag 30 september 2020 vanaf 19h30.
Op 0472/93 66 89 (GSM nummer van de ergste griezel).
Per ingeschreven bubbel hebben we zeker een naam + telefoonnummer nodig
en dit om de welomgekende verplichtingen.
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We sturen jullie enkele dagen voor de halloweentocht zeker nog via onze
secretaris een algemene mail met een laatste update (mondmasker, aantal
personen in de bubbel,….).
Graag het inschrijfstrookje binnenbregen met gepaste eurootjes.
Adres: Guerboo Serge, Kervynlaan 23, 8900 Ieper

Inschrijfstrook
Naam lid:
Adres:
Betaalt 5 € per inwonend persoon X…….personen = ……….€
Betaalt 8 € per niet PIB lid die meewandelt X……..personen = ……….€
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Verslag Forelvissen 20 juni
Zoals gevreesd kon het forelvissen niet doorgaan op de
eerst gecommuniceerde plaats en datum (6 juni). Toch
bleven we niet bij de pakken zitten. Op 20 juni konden
we – alle coronamaatregelen in acht genomen - een
forelvijver huren in de “ Ponderosa”, nog net
gelegen op Belgisch grondgebied vlakbij de
Zwarteberg.
Bubbelgewijs kwamen de 15 ingeschreven vissers aan, sommigen vergezeld
van een bubbelfanclub anderen dan weer alleen. Een licht zomerzonnetje,
niet te warm, niet te koud, de weergoden waren ons weer goed gezind !
Iedereen zocht een geschikt plekje, het materiaal werd uitgepakt , de sfeer zat
goed.
Na het opgooien van de 30 forellen was het plots menens. Iedereen zette zich
schrap met een starende blik richting dobbertje, hopend dat deze zou
bewegen om achtereenvolgens een forel binnen te halen.
Vorig jaar was het snel duidelijk dat de plaats aan de vijver cruciaal kan zijn
voor een goeie vangst, al vlug bleek dat het dit jaar niet anders zou zijn…
De ene forel na de andere werd aan de haak geslaan, na een goeie 2 uren
waren de meeste forellen gevangen.
De coach ging rond met de pet, en met de opbrengst konden we nog 30 extra
vissen te water laten. Ook deze forellen konden het lekkere aas van de pibvissers niet weerstaan en één voor één werden ze bovengehaald.
Na het vissen verdeelden we de buit onder de betalende deelnemers, waarna
we terug – elk in zijn bubbel – richting Ieper reden nagenietend van een
mooie namiddag.
En… wat denk je dat er bij velen op het menu stond die avond ?......
Sportieve groeten,
De coach.

14

De Nieuwe Tempelier

september – oktober 2020

Flits
Ken je Flits al? Dat is onze minitennisbal. Het feit dat hij al zo vaak
op zijn hoofd heeft gestuiterd deed
hem denken dat hij een echte
“lightning ball” (bolbliksem) was.
Op een goeie dag is hij dan met de
noorderzon verdwenen, de wijde
wereld in. Nu en dan krijg ik een
berichtje van hem. Graag zouden
we onze bal terug krijgen. Wie
daarvoor kan zorgen krijgt van mij
(Dirk Vanhaverbeke Tulpenlaan 1)
3 “PIB bierbons speciaal”.
Tips
Iedere uitgave van “de nieuwe tempelier” geef ik de recentste berichtjes door
die ik van onze Flits heb ontvangen.
- Dag Dirk, ik woon nog altijd op de parochie hoor. Over “hoor”
gesproken, ik hoor hier s’avonds langs 2 zijden het verkeer dat van
Vlamertinge komt.
- Ik woon nu bij mijn grote broer en zus. Zij wonen beiden naast elkaar
in een heel gezellig huisje. Ik mag voorlopig in het achterhuisje
logeren. Wat klein, maar wel zelfstandig.
- Mijn eerste gedacht was hier wat verder op een kasteel te gaan
wonen, maar uiteindelijk was het daar te doods. Het was er wel heel
mooi onderhouden hoor.
Succes en bedankt om te helpen zoeken.
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 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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