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Groot verlof bijna voorbij
Na de vrijstelling (ongeveer) van Corona strijd
Zijn we weer meer vrij
velen op reis
Vrolijk en blij
Maar de tijd gaat zo snel, sta niet stil
en hebben we de wintertijd aan de deur
Het normale leven herbegint
met alle zorgen en sleur
Maar vrienden, volg je gewoonten opnieuw
ook deze tijd gaat voorbij
Dag na dag voelen we dit aan
Want de tijd zal nooit stille staan.

E.M. Juli 2022
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Data om te onthouden
Zaterdag 10 september

Daguitstap

Vrijdag 23 september

Bedrijfsbezoek DECA

Zondag 25 september

Aperitiefhappening + inschrijven Sint

Vrijdag 7 oktober

Quiz

Vrijdag 14 oktober

Dropping

Zaterdag 22 oktober

Halloween

Rondgang van de Sint

2 – 3 – 4 – 8 – en 9 november

Donderdag 17 november

Lezing Leen Dendievel

Donderdag 24 november

Wijndegustatie

Zaterdag 17 december

Kerstfeest

Nieuwe leden
Vanhove Jan
Opsommer Melissa
Berth Christophe
Dehondt Anais

Ieper
Boezinge
Dikkebus
Poperinge

PIB OLV Ieper | w.pib-olv-ieper.be | PIB gsm: 0472 47 57 75

3

De Nieuwe Tempelier

september – oktober 2022

Familienieuws
Geboorte
Odette,
Geboren op 16 juli 2022
dochtertje van Wouter en virginie Caron – Pannecoucque
Zusje van Etienne en Achille
Kleindochter van Rik en Marie-Christine Caron Muylle
en van Johan en Livina Pannecoucque-Verstraete
Achterkleinkind van Georges en Jolande Caron-Room
en van Muylle Emiel
Allen zijn lid van de PIB
Pauline,
Geboren op 18 augustus 2022
Dochtertje van Jeremie en Anouk Dirks – Raes
Zusje van Annalise en Jasmine
Kleindochter van onze trotse voorzitter en metgezellin
Pappie Dirk en Mammie Hilde
(trouwens hun 5de kleinkind)

Overlijden
Arlette Legein
Geboren op 1 maart 1932
En van ons heengegaan op 1 juli 2022
Zij was de moeder en schoonmoeder van,
Ides Chamon en Chris Houpelyne.
Ides is al jaren lang de kok en lesgever bij
de mondvermakers van de PIB
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De Koninklijke Tempelierkaarters
Na problemen met het c-beestje hebben we grote goesting om op
zondag 25 september er terug in te vliegen.
Wie komt er ons vervoegen voor 7 spannende, leuke avonden?
Je leert er nieuwe vrienden kennen, je kunt prijsjes winnen in de
tombola en op het einde van het seizoen krijg je een heerlijke maaltijd
aangeboden in de Zeeparel.
Voor slechts 5 euro inschrijvingsgeld per avond kun je vier partijtjes
manillen, iedere partij bestaat uit 16 delen.
De inschrijving voor de kaarting gebeurt telkens de avond zelf tussen
18u00 en 18u30.
Interesse? Noteer dan vlug de volgende zondagen in je agenda:
Zondag 25 september 2022
Zondag 23 oktober 2022
Zondag 27 november 2022
Zondag 18 december 2022

Zondag 22 januari 2023
Zondag 26 februari 2023
Zondag 26 maart 2023
Zaterdag 01 april 2023
kampioenviering

Meer info?
Alain Breyne Crescendostraat 14
057/ 21 90 86
Luc Decoster Cresecendostraat 22 057 20 52 33
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Zin om de beentjes (opnieuw) los te gooien of de heupen wat losser te maken?
Kom dan in een heel gemoedelijke sfeer naar het

‘ZUMBA – LATIN DANCE – UURTJE’
Er wordt immers – op vraag van een groot deel van de deelnemers van de
laatste groep en bij wijze van proef – vanaf september 2022 tweemaal per
maand (2de en 4de donderdag van de maand – behalve in december éénmaal,
de 2de donderdag) een zumba-avond georganiseerd.
Dus hierbij een warme oproep om deel te nemen aan de ‘zumba - latin dance –
avonden’. Nodig uw familie, vrienden en/of kennissen uit of kom alleen!!
De data voor deze avonden :
Donderdagen 08 en 22.09.2022
Donderdagen 13 en 27.10.2022
Donderdagen 10 en 24.11.2022
Donderdag 08.12.2022
(telkens om 19.30 uur in de Familiekring)
Voor deze 7 avonden wordt aan de leden de kans gegeven om voor de zeer
democratische prijs van € 20 in te schrijven.
Niet-leden betalen € 30.
De betaling mag gebeuren op de PIB-rekening
BE52 1430 9388 6809
met vermelding 'Zumba + naam deelnemers
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APERITIEF HAPPENING
ZONDAG 25 SEPTEMBER VANAF 10.00 UUR TOT 13 UUR
IN DE FAMILIEKRING.

INSCHRIJVEN BEZOEK SINT EN PIET.
Voor alle kids : -

Hopelijk een extra grote visput vol verrassingen.

Voor ouders en grootouders : PIB aperitief + gezellig babbeltje.
2 Bestuursleden noteren alle inschrijvingen voor bezoek aan of van de
Sint en Piet. Kinderen geboren na 11/11/2012 komen in aanmerking
voor een (huis)bezoek met geschenk.
De datums : 2-3-4-8-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.
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 bezoek van of aan
de Sint.
We hopen, zoals ieder jaar, op een massale opkomst zo wordt ook in
2022 een bezoek van de kinderen aan Sint en Piet met een mooi
geschenk ! Tot dan ..
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Daguitstap Toverland Sevenum
zaterdag 10 september 2022
PRAKTISCHE INFO, TE ONTHOUDEN.
Wanneer: zaterdag 10 september 2022
Vertrek: 07u00 pleintje Posthoornstraat ( 15 min op voorhand).
Aankomst: 10u00 (250 km) voorziene aankomst in Sevenum Toverland.
Middagmaal: eigen picknick of restaurantjes ter plaatse in het park.
Terugkeer: 19u00 vertrek uit Toverland (bus moet 9 uurtjes stilstaan)
Thuiskomst: 22.00 uur thuis.
We zien graag jullie een 15-tal min op voorhand zodat onze chauffeur van
Mandelcars zeker op tijd kan vertrekken.
Jullie reisleiders Kurt en Serge.
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Verslag Vaderdagactiviteit 11/06/2022
Na 2 jaar van uitgestelde edities, wegens je weet wel wat..., konden de papa’s
op zaterdag 11 juni weer eens getrakteerd worden op een muzikale verrassing.
Tijdens het verorberen van een heerlijk stuk pizza, geleverd door Carillon,
weerom TOP trouwens, kregen de papa’s een spetterend optreden
voorgeschoteld van “The Puppeteers”, een coverband uit heel Vlaanderen.
Ze speelden 2 uur lang de pannen van het dak met allerlei covers. Sommigen
onder ons gooiden zelfs eens de beentjes los.
Blij dat we met zijn allen nog eens samen een toffe ontspannende avond
konden beleven en op naar veel meer van dit…
Wie er niet genoeg van krijgt, je kan “The Puppeteers” volgen op Facebook!
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BEDRIJFSBEZOEK: BROUWERIJ DECA
VRIJDAG 23 SEPTEMBER.
We worden verwacht om 18 uur voor een uitgebreid bezoek aan de DECA
bierbrouwerij , Elverdingstraat 4 in Woesten.
Reeds bij aankomst genieten we van de frisse geur van gistend brouwsel! De
gastvrouw geeft ons een rondleiding en vertelt ons hoe je van water, Hop
mout en gist een heerlijk biertje kunt maken! De brouwketels, het
rijpingsproces en de bottelarij kunnen we van nabij bewonderen. Hier worden
meer dan 20 verschillende bieren klaargemaakt. Nadien komen we in de
‘taproom’ waar we meerder bieren kunnen degusteren met daarbij diverse
versnaperingen. Voor de niet-bierdrinkers is er koffie en frisdrank voorzien!
Kostprijs PIB –leden 5 euro , niet leden 12 euro.
Zoals steeds verzamelen we aan de Familiekring om 17.30 uur.
Inschrijven voor 19 september:
Johan Tiberghein tel 0496.74 88 63 jotib.lievan@skynet.be
Paul Desome r Tel 057.20.46.93 desomerpaul@hotmail.com
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Negende PIB-QUIZ : vrijdag 7 oktober 2022
11 februari… dan zou normaal de 9de PIB-quiz zijn
doorgegaan.
Corona stak daar opnieuw een stokje voor! Maar…
Op 7 oktober organiseert de PIB zijn negende quiz!
Je kunt je als ploeg inschrijven waarbij zeker 2 mensen lid zijn van de PIB. (het
is weerom NIET de bedoeling om “beroepsquissers” aan te trekken…) De
eerste 8 quizzen eindigden met een spannende eindstrijd! Nieuwe quizploegen
zijn natuurlijk van harte welkom.
WIE WINT DIT JAAR?
De quiz start stipt om 19.30 u. Deuren familiekring open om 18.45 u. Iedere
ploeg mag ten hoogste uit 4 spelers bestaan.
Er worden hoogstens 25 ploegen toegelaten.
Het inschrijvingsgeld blijft € 12 per ploeg.
De quiz is niet echt geschikt voor kinderen.
We beloven dat niemand met lege handen naar huis gaat.
Uiterste inschrijvingsdatum: zondag 02 oktober.
Zoals vorig jaar worden weer lekkere broodjes voorzien.
Naam verantwoordelijk PIB-lid: ___________________________________
Naam van de quiz-ploeg:
___________________________________
Bovenvermelde schrijft zich in voor de quiz samen met nog ____ andere
deelnemers (samen maximum 4, in totaal minstens 2 PIB-leden) en betaalt op
voorhand €12.
Inschrijving afgeven aan Jan Verhalle (Capucienenstraat 9) of Dirk Raes
(Dikkebusseweg 202)
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Verslag Forelvissen 19 juni 2022
Op 19 juni stond onze jaarlijkse forelvis-activiteit op het programma.
Om 13u tekenden 15 PIB-vissers present aan vijver 4 in “les étangs des trois
fontaines” net over de Franse grens in Saint-Jeans-Cappel.
De lijnen werden ingegooid en het duurde niet lang of de eerste vissen werden
binnengehaald.
De dagen voordien was het warm en droog geweest, geen goed visweer dus.
De PIB-vissers hadden meer geluk, 2 uurtjes konden we “genieten” van malse
regen … toegegeven, we waren wel content dat de zon er weer door kwam.
Weg paraplu’s en regenjassen, het was weer puur genieten !
De vissen konden niet weerstaan aan het pib-aas en de ene vis na de andere
sloegen we aan de haak.
Uiteindelijk haalden we 46 vissen boven, als je weet dat er maar 42 vissen
werden opgegooid : een puike prestatie !
Er kwamen heel wat pib-leden langs om de vissers aan te moedigen, zo
konden ze ook genieten van het prachtige kader en de uitstekende PIB-sfeer
aan de vijver.
Rond 18u hielden we het voor bekeken. De vissen verdeelden we zo correct
mogelijk onder de aanwezige vissers.
Het was terug een mooie namiddag !
Bij thuiskomst werden de vissen gekuist, bij velen stond ’s avonds een bbq
gepland met overheerlijke verse zalmforellen.
Volgend jaar organiseren we dit zeker weer maar dan terug op een
zaterdagnamiddag en begin juli. We proberen een put te reserveren bij de
Oosthoeve in Wijtschate. Hou zeker de Pib – agenda in de gaten.
Tot de volgende!
De Coach
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To drop or not to drop.
Dat is de vraag of jullie het zien zitten om mee te tjolen op vrijdag 14
oktober 2022 tijdens onze 32ste uitgestelde dropping. Deze dropping zal
er één zijn waarbij je de smartphone eens zal gebruiken om jullie de
weg te wijzen en niet voor al die andere tijd verspillende apps
.
Daarvoor kun je al beginnen te trainen in Google Maps die je zeker
nodig zal hebben in jullie groep. 1 of meerdere smartphones in een
groep kan interessant zijn voor de batterij te sparen van eenzelfde
toestel of een extra powerbank voor noodoplading is ook toepasselijk.
Om dit tot een goed einde te brengen zullen volgende zaken
noodzakelijk of toch minimum heel handig zijn: zaklamp, stevig
schoeisel en warme kledij, smartphones per groep, iets om te schrijven,
reflecterende kledij (verplicht), goed humeur, sterke verhalen, honger,
dorst en Frans geld. Hou er rekening mee dat we het aantal deelnemers
zullen moeten beperken wegens allerhande beperkingen. Vlug zijn is de
boodschap.
Inschrijvingen en inlichtingen:
Leroy Silvio Ter Linden 12, 057 20 70 52, gsm 0486 12 84 74,
silvio.leroy@telenet.be
Vóór 7 oktober door middel van contante betaling
Bij inschrijving : namen van de groepsleden + GSM‐nr
Individueel inschrijven kan natuurlijk ook, we vinden u wel een groep
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 ?
Vijfnulpuntachtviervijfééndrienegenkommaspatietweepuntachtzevenéénnegenzesvijf

Oplossing te verkrijgen tegen democratische omkoopprijs.
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Reeds ingeschreven en betaald:
-

Pauwels kurt, clarebout Rik, Maes Danny en Norman Dirk.
Breyne Alain, Caron Marc en Caron Eddy.
Dehaene Eddy, Vancompernolle Bart, Deroo Rik en Laheye Linda.
Noppe Machteld, Verbeke Katrien, Vanhaverbeke Dirk en Krist en
Vantomme Bart
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Bedrijfsbezoek VALCKE PREFABBETON N.V. 15 juni 2022
We kwamen al zoveel keren langs de mooie gebouwen van N.V. Valcke aan de
Noorderring in Vlamertinge maar gezien onze gezonde nieuwsgierigheid
wilden we eens weten hoe het er in het bedrijf aan toe gaat.
We werden er om 13.15u ontvangen door de grote man van het bedrijf Dhr.
Carlos Valcke die meteen de rondleiding zelf voor zijn rekening nam.
Carlos had ons verwittigd dat het een lange wandeling zou worden. En dat
klopte…… we gingen nogal wat zalen en plaatsen in en uit.
Alles opsommen zou ons te ver leiden. Maar toch een greep eruit: éen zaal
waar de panelen gegoten worden, éen waar spanbeton gemaakt wordt, éen
waar de gewelven gemaakt worden, de enorme watervoorraad, de
betoncentrale waar het juiste soort beton in de juiste hoeveelheid gemixt
wordt, de verfspuiterij, de lasserij, de garage waar het volledige wagenpark
onderhouden wordt, het studiebureau, de filmprojectiezaal, enz…
Carlos had het ook over de gewijzigde conjunctuur en werkethiek. De
grondstoffen en de uurlonen die steeds maar duurder worden en dat moet je
uitgelegd krijgen aan de klant. Idem met de energieprijzen en transportkosten
die doorgerekend moeten worden. De concurrentie die soms oneerlijk kan zijn.
Ook dat de werknemers het werk soms wat lichter opnemen dan vroeger.
Iedereen op dezelfde (productieve) lijn krijgen is moeilijker dan vroeger. En dat
werknemers gemakkelijker veranderen van werkgever, wat het
productieproces ook bemoeilijkt. Maar ondanks alles moeten toch alle 450
werknemers aan het eind van de maand betaald worden.
De rondleiding was erg interessant en werd afgerond met enkele korte
filmpjes. Bij een natje aangeboden door Carlos en een droogje aangeboden
door de PIB werd nog aangenaam nagepraat over dit leerrijk bedrijfsbezoek.
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Halloween 2022
Wanneer;

zaterdag 22 oktober

Start 1ste groep vanaf 19h00 telkens met een
pauze van een 5 tal minuten .
Hoe zien we het?
Dit jaar kiezen we terug voor een wandeling van
ongeveer 4 km.Tijdens deze wandeling zullen de
griezels hun uiterste best doen om jullie een mooie, griezelige tocht te
bezorgen.
Na de wandeling, terug in de familiekring zullen de lekkere bbq-worsten
wachten op de hongerige maagjes.
Samen met een lekker biertje of frisdrank kan er nog wat nagepraat worden
over de belevenissen.
Wie graag ook eens wil deelnemen als figurant of misschien met een eigen
groepje. GRAAG, je mag mij altijd contacteren” Serge”.
Inschrijven voor deze mooie avond kan via de griezels Kurt en Serge.
Om het wat ordelijk te laten verlopen zouden we werken met een
inschrijfmoment en een vertrekuur.
Dit kan van 19h00 tot 20h30.
Inschrijfmoment zal doorgaan op donderdag 15 september vanaf 19h00. (
misschien deze datum in de agenda bloedrood kleuren!!).
Kostprijs.
Leden: 6 euro/persoon of kind.
Niet leden: 10 euro.
Vooraf inschrijven is verplicht en alles binnenbrengen bij Guerboo Serge,
Kervynlaan 23 8900 Ieper.
Vergeet niet wie eerst belt kan kiezen wanneer hij het liefst vertrekt.
Inschrijfstrook invullen na het telefonisch vastleggen.
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Inschrijfstrook
Naam lid:
Adres:
Te betalen: 6 € per inwonend persoon X…….personen = ……….€
Niet – leden :10 € X……..personen = ……….€
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Verslag Bloedprocessie Voormezele
Reeds vele jaren neemt de pib deel aan de bloedprocessie in
Voormezele.
Nog steeds geraken we aan Christus en 12 apostelen voor de
uitbeelding van het laatste avondmaal.
het is niet te geloven dat dit kleine dorp met 600 inwoners een
processie kan organiseren met 500 deelnemers.
Dit jaar waren er merkelijk meer toeschouwers dan voor corona.
Ook WTV was present en onze groep kwam mooi in beeld.
Bedankt aan onze groep om ingetogen te acteren, en hopelijk tot
volgend jaar!
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Wijnproeverij 2022
Op donderdag 24 november organiseren we met de PIB de jaarlijkse
wijnproeverij.
Deze gaat door om 19u30 stipt in De Zeeparel, Dikkebusseweg 88
Thema: Ronde van Frankrijk
Een aantal glazen zijn ter beschikking, maar neem gerust uw eigen glazen
mee.
Inschrijven kan op het gekende PIB nummer 0472/ 47 57 75 of via mail naar
pibolvieper@hotmail.com

De prijs voor deze avond: 25 euro, niet PIB leden betalen 40 euro. Een
prijsverhoging drong zich op met de verhoogde uitgaven voor deze activiteit.
PIB leden krijgen voor deze degustatie voorrang.
Betalen via rekeningnummer: BE10 1430 9388 6304 met vermelding
‘degustatie 2022.
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,

Dirk
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Lezing “Brief aan mijn kind” door Leen Dendievel

De PIB organiseert op donderdagavond 17 november 2022 om 19u30 in
de Familiekring te Ieper een lezing met Leen Dendievel.
Het grote publiek kent Leen Dendievel voornamelijk van haar rol als
Kaat in “Thuis”. Op theatervlak konden we haar al aan het werk zien in
o.a. Slisse en Cesar en Groenten uit Balen. Haar komisch talent kon ze
tentoon spreiden bij het West-Vlaamse theatergezelschap Het
Prethuis,… Leen was voor het eerst op het grote scherm te zien naast
oa. Peter Van den Begin en Barbara Sarafian in de nieuwe prent van Nic
Balthazar, ‘Everybody Happy’.
Maar Leen is niet enkel actrice. Ze behaalde ook een diploma als
assistent in de Psychologie én is een talentvol schrijfster. Als auteur
debuteerde ze met het boek “Hard” over het taboe rond liefdesverdriet.
Later schreef ze het boek “Asem” dat handelt over een thema waar we
allemaal wel eens in meer of mindere mate mee te kampen krijgen,
namelijk angst en paniekaanvallen. Van haar roman 'Georges & Rita' zijn
reeds meer dan 15.000 exemplaren verkocht.
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'Brief aan mijn kind' is het vervolg op deze besteller. Leen toert dus
rond met lezingen over de onderwerpen die besproken worden in haar
boeken. Haar meest recente boek is “Brief aan mijn kind”. In dit boek
geeft een vader onmisbare levenslessen door aan zijn kinderen, lessen
die tot de kern gaan.
Na de lezing is er een signeersessie voorzien.
Mis dit uniek evenement niet en noteer dit alvast in uw agenda.
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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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