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Vrouwen van Femma Watou
krijgen verjaardagstaart met 75 kaarsjes

Femma Watou bestaat dit jaar 75 jaar. Dat 
wordt natuurlijk gevierd, maar ondertussen 
blikt het bestuur in een prachtige jubileumbro-
chure ook uitgebreid terug op een geschiede-
nis die startte bij de Vrouwenbeweging en via 
de KAV vorig jaar naar Femma leidde.

Toen aan het einde van de 19de eeuw het 
feminisme de kop opstak, werden binnen de 
Katholieke Belgische milieus al snel initiatieven 
genomen om de vrouwen hun eigen plaats bin-
nen de samenleving van toen te geven. Mis-
schien wel vooral om ze in die woelige jaren 
uit de handen van het militante socialisme te 
houden, en het waren dan ook mannen die 
in 1906 de christelijke arbeidersvrouwenbe-
weging opstartten.  Er kwamen vrouwenmu-
tualiteiten, vakverenigingen voor vrouwen en 
vooral tijdens de eerste wereldoorlog bleek 
ook het belang van vormingsmomenten voor 
vrouwen. In oktober 1920 werd het Nationaal 
Verbond der Christelijke Vrouwengilden boven 
de doopvont gehouden. Met de bedoeling de 
godsdienstige en huishoudelijke vorming van 
de - bij voorkeur thuiswerkende - arbeiders-
vrouwen te organiseren maar met daarnaast 
ook aandacht voor belangenverdediging en 
sociale dienstverlening. De werking beperkte 
zich in die jaren nog hoofdzakelijk tot de grote 
centra, maar toen in 1932 het Nationaal Ver-
bond tot Kristelijke Arbeiders Vrouwengilden 
werd omgedoopt, bereikte de vereniging via 
gewestcongressen al snel de verste uithoeken 
van het land.  In 1934 krijgt Ieper een arrondis-
sementeel secretariaat, en het is propagandiste 
Christine van Elslande uit Vlamertinge die  de 
KAV-boodschap tot in Watou brengt, zegt Mi-
randa Labaere, oud-voorzitster en momenteel 
bestuurslid van de vereniging. Zij ging de ar-
chieven uitpluizen en verwerkte de geschiede-
nis van de afdeling in een uitgebreide jubileum-
brochure met flink wat archieffoto’s .

Dat archief start in 1938. Want dan komt 
op 12 juni de propagandiste van Elslande  op 
uitnodiging van onderpastoor Jozef Rooryck in 
de kapelanie de Vrouwengilde voorstellen. De 

Watouse vrouwen reageren meteen enthousi-
ast en met een dertigtal leden wordt de afde-
ling Watou opgericht. Jeanne Liévois wordt als 
voorzitster gekozen, tegen eind 1938 zijn 67 
leden ingeschreven en het volgende jaar ver-
dubbelt dat aantal al. Daarbij valt op dat - in 
tegenstelling tot andere afdelingen waar vooral 
arbeidersvrouwen lid worden - in Watou veel 
echtgenotes van landbouwers, rijkswachters 
en douaniers aansluiten. Die moeten, net als 
alle leden, geregeld het woordje van de proost 
trotseren. 

En de boodschap die de proost in die begin-
jaren meegaf, was niet mis te verstaan, blijkt 
uit wat Miranda Labaere in een verslagboekje 
van 1938 vond. “Een van de vele plichten en 
bekommernissen van een christelijke moeder is 
de voorbereiding van de zondag. Dit houdt in: 
uw jonge kinders vanaf 7 jaar regelmatig naar 
de mis sturen en voor uw oudere zoons, doch-

ters en voor uw man: de horloge juist of een 
beetje voor zetten, de kleren gereed leggen, 
allen aansporen opdat ze op tijd zouden zijn 
en zorgen dat ze een kerkboek en paternoster 
meehebben.” 

In 1939 wordt de Vrouwengilde herdoopt tot 
KAV en krijgen de Watouse dames ook de eer-
ste naailessen. Die zijn wel enkel voor gehuwde 
vrouwen. En tijdens de algemene vergaderin-
gen is er naast het woordje van de proost ook 
altijd koffie, een luchtig moment en wordt er 
gezongen en toneel gespeeld.

In de jaren rond en tijdens de Tweede We-
reldoorlog moet de KAV noodgedwongen de 
activiteiten aanpassen. Voedsel voor de kook-
lessen is omzeggens niet meer te vinden en 
het blad Vrouwenbeweging mag niet meer 
verschijnen. Maar de vindingrijke vrouwen 
verspreiden via de wijkmeesteressen geregeld O
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1938 - Het bestuur van de Vrouwenbond samen met de onderpastoor en proost Jozef Rooryck
in de tuin van de kapelanie. Tweede van rechts (met bril) Agnes Vanhove,

midden onderpastoor Jozef Rooryck en rechts naast hem de eerste voorzitster Jeanne Liévois.
In de achtergrond de pastorie en kerktoren.
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pamfletten met daarin onder meer tips om zui-
niger te leven. Tijdens de vergaderingen leren 
ze zelf “sloefen” of “schoeisel met een houten 
zool” maken, brood bakken met een menge-
ling van meel en aardappelen, patattenwafels 
bakken en siroop maken van bieten.  

Maar na de oorlog worden de magere jaren 
snel vergeten. In 1947 gaat de groep voor de 
eerste keer op daguitstap. En er worden maar 
liefst twee bussen gevuld voor de trip die via 
Tyne-Cot tot Gistel gaat. En ze krijgen de reis-
microbe goed te pakken, want de volgende 
jaren trekken ze onder meer nog naar Antwer-
pen, Rijsel, het eiland Walcheren en  in 1951 
samen met de KWB zelfs op bedevaart naar 
Lourdes.  Later worden naast de ontelbare vor-
mingsmomenten vooral de Breughelavonden 
voor het hele gezin, de gezinsfietstochten en 
de jaarlijkse fietsbedevaart naar de grot van 
Westvleteren -  met natuurlijk de obligate pater 
achteraf - activiteiten die heel wat leuke anek-
dotes opleverden.   

Op vraag van de KAV komt  voor het ge-
meentehuis in 1975 een openbare telefoon-
cel, in 1976 wordt mee geprotesteerd in de 
ludieke begrafenisstoet  naar aanleiding van 
de gemeentefusies, in 1977 ligt de groep aan 
de oorsprong van de speelpleinwerking  en in 
1980 wordt actief meegewerkt aan de eerste 
artiestenmarkt, die de directe voorloper van de 
Watouse kunstzomers werd.   

Tussen al de mooie momenten en leuke her-
inneringen heeft KAV Watou ook een zwarte 
bladzijde in zijn geschiedenis. Op 30 april 2008 
trokken 16 leden en 5 partners met een bus 
naar Brussel voor een bezoek aan de konink-
lijke serres en een tentoonstelling over 50 jaar 
Expo ’58. Op de autoweg naar Gent in de om-
geving van de Pinte werd de bus geramd door 
een Nederlandse vrachtwagen.  De gevolgen 
waren verschrikkelijk. In de totaal verhakkelde 
bus vielen verschillende zwaargewonden, het 
rampenplan werd afgekondigd en in Watou 
werden de families van de gewonden opge-
vangen door het Rode Kruis en slachtofferhulp. 
De meeste slachtoffers herstelden gelukkig 
behoorlijk snel, maar bij anderen was de reva-
lidatie een lijdensweg van ettelijke maanden 
en sommigen dragen nog altijd de fysische en 
psychische sporen van dat vreselijke ongeval. 

Gelukkig kon ook die bladzijde worden om-
gedraaid, en kan KAV Watou - dat ondertussen 
Femma Watou werd - zich opmaken om zijn 
jubileum te vieren. Met uiteraard een feest en 
een terugblik op  75 jaar intense werking en de 
inzet van velen voor velen.  Niet in het minst 
van Jeanne Liévois, Agnes Ameloot, Michella 
Maerten, Mieke Depourq, Miranda  Labaere, 
Nadine Behaeghel, Els Parmentier, Katrien Lam-
brecht en Petra Ureel, de 9 voorzitsters die de 
KAV in al die jaren telde. En ook van de vele 
honderden bestuursleden en iedereen die mee-
werkte aan de ontelbare activiteiten.

Maar de viering heeft ook een minder leuke 
kant. Want het huidige bestuur kijkt al een 
tijdje bezorgd naar de toekomst. “Die oogt on-
danks de geplande festiviteiten niet echt roos-

kleurig,” bekennen bestuursleden Miranda La-
baere en Mia Ryon. “In 2010 dreigde onze KAV 
een stille dood te sterven. Vier van de zeven 
bestuursleden haakten af en de zoektocht naar 
nieuwe, jonge krachten leverde niet zoveel res-
pons op. We vonden gelukkig 3 jonge leden 
bereid om mee te doen, maar toch blijft het 
voor onze beperkte bestuursploeg, waarin ook 
nog Roosje Dequidt, Nadine Caron, Veronique 
Aernout en Aline Ameys  zetelen,  moeilijk en 
soms ondankbaar werken. In 2012 moesten 
we verschillende activiteiten annuleren wegens 
te weinig inschrijvingen en dit jaar plannen we 
naast de jubileumviering enkel een reeks kook-
lessen. Omdat daar nog interesse voor is.” Al 
hoopt het bestuur stiekem dat het jubileum  
voor een stevige pint nieuwe energie en jonger 
bloed kan zorgen.  

Stef Ryon
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Huidig bestuur 2013
Zittend: Roosje Dequidt, Mia Ryon

en Marleen Deschuytter (regio-verantwoordelijke).
Staand: Miranda Labaere, Nadine Caron en Veronique Aernout.

Aline Ameys staat niet op de foto.

2004 - Cursus ‘Wokken’
onder leiding van Christine Dever.

          Nadine Caron, Liliane Fioen,
Lena Leurs, Marleen Lesage
en Mia Ryon tijdens de les.

2012 - Cursus Bloemschikken.
Aline Ameys, Elien Vandermarliere,Veronique 
Aernout, Chantal Dupont, Roosje Dequidt, Nadine 
Geldhof en Nadine Behaeghel.

75 jaar
K.A.V.

WATOU
1938-2013
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GEEN STEAK- ,
WEL EEN STEEKMES !

Iemand een venijnige steek geven gebeurt 
niet met een mes, maar met een vlijmscher-
pe tong, al dan niet van een kwaaie Eva. En 
de doodsteek gaven strijders vroeger met 
een zwaard, in latere tijden met een bajonet.                                                                                               
Zoals déze foto onthult, wordt ook hier met 
een mes de doodsteek toegebracht, maar dan 
bij weerloze slachtoffers die zich niet alleen op, 
maar al in de grond bevinden. Asperges! De 
witte. Die worden geoogst met een lang, ge-
karteld aspergemes. 

Witte asperges worden immers gekweekt in 
verhoogde bedden en de stengels worden diep 
onder de grond afgesneden van zodra ze bo-
vengronds komen. Met een aspergemes is het 
mogelijk de stengel dicht bij de wortelstok af 
te steken, zonder deze of nog niet volgroeide, 
naburige stengels te beschadigen.

Etienne Desaever uit Nieuwpoort keek uit 
zijn doppen en stak er niet naast. Hij mag een 
asperge als trofee op zijn hoed steken en bij 
Drukkerij Schoonaert zijn krijghandje uitsteken.

PS:
1. Met welk soort mes ze de langste asperge, 

3,11 meter, ooit gestoken hebben is niet be-
kend, maar het El Greco-slungelig exemplaar 
kun je wel bewonderen in het Nationaal As-
perge- en Champignonmuseum Museum De 
Locht in het Nederlands Limburgse Melder-
slo.

2. De versheid van asperges kun je testen met 
je … oren! Wrijf twee asperges tegen elkaar 
aan en als je een piepend geluid hoort, zijn 
ze vers.

Waartoe	diende	dit	voorwerp?
Oplossing sturen naar Guido Schoonaert, Bergen-
straat 16, 8972 Roesbrugge, tel. 057 30 15 57 of 
info@drukkerijschoonaert.be.
Uit de juiste antwoorden wordt een winnaar getrok-
ken die een prijs ontvangt.
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Gsm 0479 31 59 69
Stavelestraat 4, 8972 Krombeke
E-mail: info@angelolemahieu.be

- Sanitair
- Verwarming
- Ventilatie
- Zonneboilerinstallaties

- Erkend gas- & mazoutbrandertechnieker
- Renovatie badkamers
- Centrale stofzuiging
- Onderhoud & herstelling met attesten
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Prof.O.Rubbrechtstraat 68 - 8972 ROESBRUGGE
tel. 057 30 00 14 - fax 057 30 00 15 - www.bv-service.be - FSMA nr. 023657A

VRIENDELIJK AANGEBODEN DOOR:

WELKOM IN LO-RENINGE!

KOM VRIJBLIJVEND LANGS

IN ONS KANTOOR

ONTDEK ONZE SERVICE

& PROFESSIONEEL ADVIES

Stort uw loon
bij Crelan

en win hier een Fiat 500.

 Crelan-kantoor Geert Busschaert
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ENERGIEZUINIG BOUWEN EN WONEN 

Het isoleren van uw woning doet u maar eenmaal en u doet dat best 

goed om latere vochtproblemen en schimmelvorming te voorkomen. Wij 
isoleren uw woning op een professionele manier, met niet-irriterende, 

onschadelijke en natuurlijke isolatiematerialen. Hierbij houden wij 
rekening met het dampopen karakter van uw woning. 

Wij zijn al vele jaren gespecialiseerd in het plaatsen van kwalitatieve 
fotovoltaïsche zonnepanelen. Onze voorkeur gaat uit naar Europese of 

Amerikaanse producten, die zich decennia lang hebben weten te 
profileren. Laat u niet tegenhouden door de dalende premies, zonne-
panelen zijn immers nog nooit zo goedkoop geweest. 

Voor meer info: 

www.ecolis.be - info@ecolis.be - 0494/ 48 21 74 

Westsluisstraat 15 – 8691 STAVELE (Alveringem) 
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in ’T ROZENHOF

Obterrestraat	73		•		8972	Proven		•		Tel.	057	300	335	•	reservatie	gewenst	•	www.rozenhof-proven.be

U	kunt	bij	ons	terecht	voor
•	communiefeesten
•	familiefeesten
•	huwelijksfeesten
•	babyborrels
•	verzorgde	rouwmaaltijden,	…

Tijdens	de	week	serveren	wij	voor	u	graag
een	verzorgde	dagschotel	of	een	gerecht	à	la	carte.

Kom	genieten	van	de	eerste	zonnestralen	op	ons	tuinterras
met	speelplein	en	springkasteel	voor	de	kinderen.

Voor	onze	maandsuggesties	zie	www.rozenhof-proven.be



De	Mirakelbeelden

De annalen van de abdij O.-L.-Vrouw ter-
Nieuwe-Plant verhalen een buitengewone ge-
beurtenis. Omstreeks 1230 gaf Elisabeth van 
Roardsbrugge houthakkers de opdracht om 
bomen te kappen tegenover haar kasteel, in 
het bos bij de korte bocht van de oorspronke-
lijke IJzer, op het grondgebied van Beveren, aan 
de linkeroever van de IJzer.

Tijdens het vellen van een eik, vloeide er plots 
veel bloed uit. (66) De houthakker schrok, stop-
te het werk en ging zijn meester Willem van 
Béthune inlichten. Zij vroegen raad bij de ab-
ten van Eversam (Guillaume), Ter Duinen, Lo, 
Poperinge, Sint-Winnoksbergen en ook bij de 
bisschop van Terwaan, Pierre de Doy. (67) Wat 
de deskundigen daarover dachten, wordt in de 
akten niet verteld. (68) Maar velen waren ervan 
overtuigd dat het ging om een teken uit de 
hemel en dat er een klooster moest gebouwd 
worden op de plaats van de in verval zijnde 
hofkapel.

Elisabeth, die een grote verering had voor de H. 
Maagd, nam het hout in handen en kuste het 
hartstochtelijk. (69) Uit deze stam verlangde ze 
een mooi beeld van O.-L.-Vrouw te laten ma-
ken. 
Een legende vertelt dat het Kind Jezus zijn rode 
kleur kreeg uit het bloed van de boom. Het 
beeld was circa 60 cm hoog en Elisabeth wou 
het in haar familie vereren. 

Malbrancq vertaalt de Latijnse tekst als volgt: 
“Daarom uit diezelfde boom, waaruit bloed 
gevloeid was, verlangde Elisabeth een schoon 
beeld te maken; zij nam het in handen en kus-
te het zeer; de legende gaat dat het Kind zijn 
rode kleur kreeg uit het bloed van de boom. 
Het beeld was drie voet hoog en men was er-
van overtuigd dat het nadien wel degelijk een 
miraculeuze kracht bezat.” (70) 

Wanneer dat juist gebeurde, staat niet vast. (71) 
Misschien kort na de dood van Elisabeths jong-
ste zoon, Willem. We vermoeden omstreeks 
1228.

Voor E. Vanden Bussche was het beeld slechts 
legende, waarvan de oorsprong moet ge-
zocht worden in de geest van de vroege 
Middeleeuwen.”Ce n’est là qu’une légende 
que nous citons simplement pour sa naïvité, 
car nous savons à quoi nous tenir sur les origi-
nes miraculeuses de la plupart des édifices du 
moyen âge. Pour tout ceci, du reste, Heinde-
rycx est le copiste de Malbrancq qui n’affirme 
aucun de ces faits.”

Iedereen schreef af van zijn voorganger en de 
eenvoud van het verhaal, zeg maar naïviteit - 
volgens Vanden Bussche - deed de rest. “Het 
is maar een legende die wij uit nieuwsgierig-
heid aanhalen voor zijn naïviteit. Omtrent de 
miraculeuze oorsprong van het merendeel van 
de constructies uit de Middeleeuwen weten wij 
niet hoe zwaar zij historisch wegen.” De kri-
tische geschiedschrijving die tracht de feiten 
achter de verhalen te ontdekken, is pas ont-
staan. Wat dat betreft, schreef Vanden Bussche 
al “de geschiedschrijver Heinderycx, die Mal-
brancq kopieert, neemt gewoon over en stelt 
zich geen vragen.”

Wat er met het Mirakelbeeld van de abdij 
ter-Nieuwe Plant gebeurde, is onduidelijk. De 
annalen vertellen dat het Onze-Lieve-Vrouwe-
beeld tijdens de beeldenstorm in stukken werd 
geslagen. Dat een zuster het hoofd en een 
rechterhand kon redden en het later meenam 
naar Sint-Omaars. Deze stukken werden later 
ingepast in een nieuw beeld, nog altijd ver-
eerd in Ieper. Maar deze versie is nogal vaag 
en waarschijnlijk ging dat beeld helemaal ten 
onder.

Wat er met het Mirakelbeeld uit de kerk van 
Beveren aan de IJzer gebeurde, blijft een vraag-
teken.

Volgens Jan Gielemans (72) bestond er een 
boekje dat in de volkstaal van toen (het Diets, 
Neder-Frankisch) geschreven werd. 
Het moest al tamelijk verspreid zijn, vooraleer 
Jan Gielemans het in zijn klooster in het Zoni-
enwoud bij Brussel in handen kreeg. Hij heeft 
het in het Latijn vertaald en opgenomen in zijn 
“Novale Sanctorum”.  De titel luidde: “ Historia 
de initio et fundatione ecclesiae de Beverne, in 
comitatu Flandrensium constitutae, et initio ve-
nerationis imaginis gloriosae virginis Mariae in 
eadem ecclesia et miraculis quae per eandem 
imaginem fiunt; quorum omnium exordium 
fuit anna Domini MCCCtricesimo” – geschie-
denis over het ontstaan en de stichting van de 
kerk van Beveren in het graafschap Vlaanderen 
en over het begin van de verering van de glo-
rierijke Maagd Maria in dezelfde kerk; en over 
de mirakelen rond hetzelfde beeld, waarvan 
de aanvang plaats vond in het jaar Ons Heren 
MCCCXXX (1330).

In 1240 werd er een kapel gebouwd in de pa-
rochie Beveren, waarvoor de grond werd ge-
schonken door Willem van Béthune en Elisa-
beth van Rohardsbrugge. Toen was Pieter van 
Mardike er pastoor. Hij plaatste het beeld in zijn 
kapel. 
De bedevaartovergang van de oorspronkelijke 

kapel naar de parochiekerk gebeurde (1451) 
voor de dood van Jan Gielemans; hij heeft die 
legende verspreid. Ook van dit Onze-Lieve-
Vrouwebeeld was er na de Beeldenstorm geen 
spoor terug te vinden en werd het later ver-
vangen door het huidige beeld. Het beeld werd 
waarschijnlijk verbrijzeld op 14.8.1566.

Het beeld is van hout (1,45 m hoog) met halve 
maan en serpent in koper (17de eeuw). Ge-
kleed tot 1860, hersteld en herschilderd door 
beeldhouwer Pickoey, Brugge, in opdracht van 
Pastoor Cossey. Troon gegeven door Aloïs De-
saever, Veurne, in 1916.

Gebed	tot	O.L.Vrouw	ter	Nieuwe	Plant

O, Moeder-Maagd,
stralend schoner dan de sterren
aan het firmament;
kom ons ter hulp!
Kom, o Moeder, zó begrijpend.
Gij kent de gevaren die ons omringen.
Gij kent onze zwakheid, onze misstappen, 
onze noden en onze ellende.
Spreek voor ons ten beste bij uw Goddelijke Zoon,
blijf niet talmen maar verhoor ons,
Gij, onze beminnelijke Moeder.
Gij, de Algoede;
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De	Heerlijkheid	en
de	abdij	“O.-L.-Vrouw-ter-Nieuwe-Plant” (15)

Het beeld van Onze Lieve Vrouw
in de kerk van Beveren a.d. IJzer.



Gij die met een zó trouwe liefde
onze zielen bemint waarvoor uw Zoon,
onze Heer en Heiland tot het uiterste is gegaan
in de liefde van het lijden en sterven.
Hoe dikwijls hebt gij niet reeds
Zijn rechtvaardig gericht van ons afgewend?
Moeder Gods, alle schatten van barmhartigheid
zijn in uw handen; mochten uw moederlijke handen
zich niet aan onze nood onttrekken.
Wij weten en geloven dat het voor u
een eer is altijd opnieuw de zondaars
tot Gods barmhartigheid terug te brengen
en voor hen vergeving te bekomen.
Zo brengt gij ook hen die uw Goddelijke Zoon
liefhebben en u vereren tot de vrede en de vreugde
van zijn Koninkrijk.
Moeder van het Nieuwe Leven, bid voor ons,
nu en in het uur dat wij scheiden moeten,
Amen.

(Uit de school van St.-Victor) 

De	abdij	O.-L.-Vrouw	ter	Nieuwe	Plant

We geven een bloemlezing van de naamgevin-
gen: De monialen van ’Ponte Roardi (1236)’ in 
het Latijn, “Moniales Plantationis Beatae Ma-
riae juxta Pontem Rohardi” (1240), Ecclesia no-
vellae Plantationis Beatae Mariae juxta Pontem 
Rohardi (1244), Labeje de Pont Rohart (1261),  
Couvent van Roegsbrugghe (1349), De cloos-
tere van Roedsbrugghe (1394), De abdesse van 
Roedsbrugghe (1450), De cloostere van On-
ser Vrouwe ter nieuwe Plante by Roedsbrug-
ghe (1546), De cloostere ende abdie van Sinte 
Marie by Rousbrugghe (1577), Le couvent de 
Rouartsbrugge (1586),  Monasterium de Pont 
Rohard (1601), Le monastère dit Rousbrugge 
(1605), Les Victorines du Pontroard (1608), 
Abbatia Pontis Rorhardi vulgo Roesbrugghe 
(1641), Le monastère dit vulgairement Rous-
brugghe en la ville d’Ypres (1653), l’ Abbaye de 
Rousbrugghe à Ypres (1781) (73), Nova Planta-
tio Beatae Mariae Virginis (Onze-Lieve-Vrouw-
ter-Nieuwe-Plant).”

R. Toussaint
(wordt vervolgd)

Noten:
66. De Annales van zuster Angèle hernemen hier een 

Maria-legende, die we ook aantreffen in M. De Meule-
meester, L’abbaye de Notre-Dame, 9, 15 - en dat voor 
de eerste keer in het boek van de Jezuïet  J. Malbrancq,

 De Morinis et Morinorum rebus, III, 392, Doornik, 
1654. - en bij de kroniekschrijver Pauwel Heindericx, 
Jaerboeken van Veurne en Veurneambacht, uitgeverij 
E. Ronse, I, 132, Veurne, 1853. - Letterlijk ‘cruor non 
modicus affluit”; er vloeide niet weinig bloed. (J. Mal-
brancq, De Morinis, Doornik, 1639, l.11, blz. 492).

67. Pieter van Doy, een gewezen pastoor van Haringe 
†1251. - G. De Meestere, Historia Episcopatus Impren-
sis, Bruges 1851.

68. ‘Explicationem non traditur’, J. Malbrancq, De Morins, 
Doornik, 1639, l.11, blz. 492.

69. ‘Amantissime exosculari’.
70. J. Malbrancq, De Morinis, Doornik, 1639, I.11, blz. 

493.
71. ‘Non omnino constat; initia tamen illa ab anno Domini 

1230 prope abesse certum est’. (Sanderus) - L’abbaye 
de Notre-Dame de la Nouvelle-Plante Rousbrugge-
Ypres, 1236-1936. blz. 11.

72. Jan Gielemans, geboren in Brussel in 1427, stamde uit 
een familie van grootgrondbezitters en beambten bij 
de hertogen van Brabant. Hij trad in het Rooklooster 
“Rubea Vallis - Rode Vallei”(Zoniënwoud, bij Brussel). 
Hij stierf op 8 mei 1487 en werd aldaar begraven.

73. Tot 1559 onder bisdom Terwaan, tot 1801 onder Ieper, 
daarna Brugge.
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Wèt je gy oe da
wyder dat zegn?

Wuk daj kost antwooërden in meie:
1. Ze gat keeëren. Kappelen, schiften, bvb melk die 

verzuurt.                                                                                                                                 
2. Drogen an de stoake. Drogen aan het lijf.
3. Een pientje drienken vor de vespers.                                                                                                              

Aan voorhuwelijks-paren doen.
4. Op d’ hoage kletsen. Listig navraag doen.
5. Een stok in ze rik hen. Werken ongenegen zijn.                    
6. Gin puud kunnen biechten. (Financieel) tot weinig 

in staat zijn.   
7. Dinne doeën. Reageren als een geslagen hond.
8. Gin pap kunnen zeggen. Bekaf zijn.
9. Op ze sjieke bieten. Doorbijten, volhou-den, verbij-

ten.  
10. Oesje zien. Heel heet zijn. “Let op, dat is oesje wi !!”
11. Ze droai nie viengen. Niet in zijn werk- of levensrit-

me geraken.
12. Op ze peird zitten. Kwaad zijn.                           
13. De koeden krul kriegen. Er genoeg van hebben, 

moe zijn als koude pap.                       
14. Ze loaten ruschen. ’t Geld door deuren en vensters 

gooien                
15. Zoad noa zak zien. Kifkif, lood om oud ijzer zijn.
16. Ze doe weere mei. Weer zwanger zijn.      
17. Van nie hoge vollen. Niet duur zijn.
18. ’t Were in ze gat hen. Humeurig of luidruchtig zijn 

bij regenachtig weer.          
19. Ol gin noame hen. Niet geacht of gewaardeerd wor-

den.
20. Meigoande zien. Inschikkelijk, welwillend zijn.

Zieder dein oek were mei
20/20: Goudezeune M. “Summa cum laude!”
19/20: Becuwe C., Becuwe M., Keirsebilck H., Vanden-

bosch R. & Verbaere O.
18/20: Denecker St. & Igodt L.
15/20: Dewaele A. & Steverlynck M.
Ze doeët, A. Dewaele dei in april wél mei, en aalde 29/30 ! 

Ku j’anvullen en uutleggen?
 

1. oj klapt van ’n … je zieë ze …
2. die ’t … hed, lat het … angen
3. die bie ’n … slapt, vangt ze …
4. ’t zien de … en de duven die ’t geld doen …
5. edieënd zien lik en … mi …
6. weten woa dan de kroaien de … hoalen
7. kunnen … lik woatersloan
8. van os er een … verdroaid zit
9. ’t stikt nie zo nauwe, ’t komt op gin …
10. etwoar estoken zien mi een …
11. neur eksternest … droagen
12. de … leggen doa dooëd in de schaproa
13. etwieën de … uuteten
14. een boeër ze … ofvroagen
15. te vele op ze … zetten
16. kontent zien mi een dooë …
17. etwieën nie gloven omdat ’n thopehangt van de …
18. goe aloam hangt oender een schooën …
19. in de kerke … en op d’ heiligen …
20. ze zieële verkopen an ’n …                                                                                                                           
  

Zend j’n oplossieng were deure lik gewunte!
noa Drukker Schoonaert                                                                                                                            
of mailt noa: info@drukkerijschoonaert.be                                                                                                                         
of zend of mailt noa: wisove@skynet.be

“Ol doeën je leeërt, en ol droaien je keeërt !”
zegt Blanche Pittillion.

Wim Sohier

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

Gordijnen en overgordijnen UNLAND®

Gratis opmeten en plaatsen

Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie

Decoratie & Kunstglazenier

J. LAHOUTTE
Blekerijweg 100 - 8972 PROVEN - Tel. 057 38 88 59
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Uitnodigingen
Misboekjes
MenU’s
tafelkaartjes, …

Zelf een ideetje ?
Creatie met foto’s ?

Wij werken het graag voor u uit !!!

Eline en Brecht

Menu

www.drukkerijschoonaert.be
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Wim Indevuyst

Open:	di.	tot	za.:	8.30	-	12.00	u.	&	13.30	-	18.30	u.	•	zo.:	9.00	-	12.00	u.	
Gesloten	op	maandag	•	(maart,	april	&	mei	zo.	open	9.00	-	18.30	u.)		

Speciale datum:
Zondag 21 juli:
gesloten

Kom gerust langs,
het team van
Au Petit Jardin
staat steeds
tot uw dienst !

hoog tijd om de bloembakken en terraspotten op te vullen:
kom uw keuze maken !

Voor de siertuin:
deze	planten	komen	in	bloei:	Hortensia,	Clematis,	rozen,	…	
Voor de groentetuin en groenteserre:
kropsla,	eikebadsla,	veldsla,	winterprei,	bloemkool,	broccoli,	courgette,
tomaat,	pepers,	paprika,	peterselie,	selder,	alle	kruiden,	…

TUINCENTER
AU PETIT JARDIN BVBA
Wim	Indevuyst
Couthoflaan	32
8972	PROVEN
Tel.	057	33	39	63
E-mail:	info@aupetitjardin.be
www.aupetitjardin.be
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Publiciteit
voor	de	streek	?
De IJzerbode wordt in meer dan

3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.

Inlichtingen:	057	30	03	79

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN MEI 2013

KAREL DE BLAUWER
KAARTING - 34 deelnemers
Marie-Ghislaine Vandeputte 3 partijen/431 pt.
Francine Berten 3 partijen/333 pt.
Daniel Dejonckheere 3 partijen/304 pt.
Wivina Eerdekens 3 partijen/275 pt.

Roger Demuys 0 partijen/104 pt.
Urbain Delerue 0 partijen/183 pt.
Willy Vanhoucke 0 partijen/211 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Thérèse Vercoutter

KRISTEN VOLKSHUIS 
KAARTING - 28 deelnemers
Maria Bogaert 3 partijen/297 pt.
Gratienne  Vereype 3 partijen/278 pt.
Willy Vanhoucke 3 partijen/271 pt.
Trees Vandaele 3 partijen/242 pt.
Cecile Antheunes 3 partijen/208 pt.

Irene Logghe 0 partijen/132 pt.
Daniël  Dejonckheere 0 partijen/146 pt.
Jean-Claude Deloz 0 partijen/223 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Thérèse Vercoutter

PETANQUE - 10 mei (34 deelnemers)
wonnen 3 partijen
Eugène Demuynck, Romain Dequeker, Christiane 
Rouseré, Frans Soetaert, Denise Vandenbussche en 
Marie-Ghislaine Vandeputte.

24 mei (33 deelnemers)
wonnen 3 partijen
Raf Bossaert, Nicole Butaye, Victor Callemeyn, 
Alice Indevuyst, Aimé Neyrinck, Denise Vanden-
bussche en Bea Vanhauwe.

Stand na 30 wedstrijden
1. Jean-Pierre Lamote 21 partijen/360 pt.
2. Anna Decrock 20 partijen/330 pt.
3. Willy Neudt 20 partijen/317 pt.
4. Wilfried Decaesteker 20 partijen/315 pt.
5. Denise Vandenbussche 19 partijen/323 pt.
6. Nicole Butaye 18 partijen/301 pt.
7. Bea Vanhauwe 18 partijen/285 pt.
8. Alice Indevuyst 17 partijen/336 pt.
9. Raf Bossaert 17 partijen/309 pt.
10. Eugène Demuynck 17 partijen/283 pt.

volgende wedstrijden op vrijdag 14 juni en 
28 juni (inhaalbeurt).

ANDY ROUSSEEUW
Handel in oude metalen

gratis afhaling aan huis
waaienburgseweg 26 - 8972 ROESBRuggE - 0476 70 57 17

ANNA DEWICKERE VIERDE
HAAR 100STE VERJAARDAG OP 23 MEI 2013

Anna werd geboren te Haringe op 23 mei  
1913. Zij was het eerste kind van René De-
wickere en Alphonsine Derensy. Er volgden 
nog drie broers: Valère, Odiel en Maurice. Haar 
ouders baatten een kleine boerderij en kruide-
nierswinkeltje uit in de Haringestraat 83.

Na haar lagere school te Haringe trok Anna 
naar de “Kostschool der H. Margareta-Maria” 
te Cortemarck. Het hoofdklooster van de toen-
malige Zusters van de H. Vincentius à Paulo van 
Haringe was te Kortemark gevestigd.  Na twee 
jaar middelbaar onderwijs bleef ze thuis als 
hulp in het huishouden en de winkel.

Na de oorlog en na het overlijden van haar 
moeder huwde Anna op 2 januari 1946 met 
haar dorpsgenoot Sylvain Muylle. Ze vestigden 
zich in de Watoustraat 1 te Haringe, haar vader 
trok bij hen in. Sylvain werkte als fietsenmaker 
en plaatselijke klusjesman. Anna verhuisde het 
kruidenierswinkeltje van haar moeder naar de 
echtelijke woonst. Haar broer Maurice vestigde 
zich in de ouderlijke woning.

Sylvain en Anna kregen twee zonen en twee 
dochters. Na amper 22 jaar huwelijk overleed 
Sylvain onverwacht op 15 november 1968.  Dit 
plotse verlies van haar man was zwaar om dra-
gen maar Anna hield zich sterk voor haar kin-
deren. Op haar pensioenleeftijd stopte ze met 
de kruidenierswinkel en  bleef nog de benzine-
pomp uitbaten. Ze had eindelijk tijd voor haar 
grote hobby: brei-  en haakwerk. Een jaar later 
werd ze nog onthaalmoeder. Ze zorgde voor 
twee kinderen van Haringe en later voor twee 
van haar kleinkinderen. Anna heeft intussen 11 
kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen.

Vanaf haar tachtigste kreeg ze gezichtsproble-
men waardoor ze niet langer haar geliefkoosde 
handwerk kon doen. Na een opname in het 

ziekenhuis verhuisde ze op 17 oktober 2003 
naar het Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-
Vrouw Gasthuis te Poperinge. Ze paste zich 
vlug aan en is er intussen bijna 10 jaar.

Op 23 mei werd de honderdjarige gevierd in 
het Woon- en zorgcentrum en op zondag 26 
mei vierde ze haar honderdste verjaardag met 
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Foto’s: Privécollectie,
www.westhoekverbeeldt.be

OKRA BEVEREN AAN DE IJZER
UITSLAG MEI 2013

Maria Butaye 3 partijen/308 pt.
Edgard Thoré 3 partijen/291 pt.
Henriette Pattou 3 partijen/279 pt.
Paula Vandecasserie 3 partijen/262 pt.
Clara Scharre 3 partijen/259 pt.
Paul Coene 3 partijen/257 pt.

Klassement eind april 
Georges Rosseel 11 partijen/1454 pt.
Anna Depyper 11 partijen/1228 pt.

Familiefoto met haar drie broers.

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij Schoonaert

Brieven, omslagen, facturen,
bestelbons, BTW-formulieren, ...

Drukkerij Schoonaert
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Een levensschets van de twee laatsten volgt.
Louis Auguste Reyphins volgde de beroepsbaan van zijn vader. 

Na zijn middelbare leergangen voltrokken te hebben, begaf hij 
zich ter Hoogeschool, om zich op de studie der rechten toe te 
leggen. Hij bekwam den graad van licenciaat in de rechten en 
werd advocaat.

Het hoog gezag van de familie Reyphins, de bekende geleerd-
heid en de groote bekwaamheid van den advocaat hadden voor 
gevolg, de algemeene aandacht op hem te trekken. De kiezers 
benoemden hem als volksvertegenwoordiger; voor den zittijd 
van 1815-1816 ging hij, als afgevaardigde van deze Provincië, 
zetelen in de tweede kamer van de Staten-kamers der Neder-
landen, in vervanging van den heer F. P. Wynkelman. Van dan 
af werd hij, zonder tusschenpoos, hernoemd, tot den laatsten 
zittijd van 1829-183o.

In de algemeene levensbeschrijving der mannen en vrouwen 
van België door C. F. A. Piron, lezen wij den naam van Pieter-
Jacob Reyphins als afgevaardigde der tweede Staten-kamer van 
de Nederlanden voor deze Provincië. Dit is ongetwijfeld een 
misgreep, die wij te recht wijzen, bij ’t overnemen van zijn be-

oordeeling op dezen staatsman.
“Louis-Auguste Reyphins, te Rousbrugge in 1767 geboren, was 

lid der tweede kamer van de Staten-kamers onder het bestuur van 
Willem I, Koning der Nederlanden, Staatsraad en commandeur 
van de orde van den Nederlandschen Leeuw. Hij nam een groot en 
werkzaam deel in de bepleitingen der nationale vergadering aan-
gaande de wetten over de belastingen en het openbaar onderwijs. 
Na de belangen van België tegen de Hollandsche macht volkomen-
lijk en krachtdadig verdedigd te hebben, toonde hij zich in 1825 
gunstig aan de maatregelen van Willem I, en zag eensklaps zijne 
volksstar verduisteren. Hierin volgde hij het voorbeeld van Dotren-
ge, en even als deze, liet hij zich Staatsraad benoemen, waardoor 
hij zijnen invloed in de Staten-generaal, alsook in het land verloor. 
Reyphins was een groot redenaar. Wel is waar, langzaam, en zijne 
uitgalming ontsnapte geenszins aan den hoogdravenden toon, maar 
hij bezat het vuur des harten, welke de redevoering opwekt, en de 
aanhoorders ontroert. Zijne uitspraak zelfs eindigde met krachtda-
dig te worden en bewoog vuriglijk. Hij stierf te Brussel in 1838.”

Dus ’t zelfde jaar als zijn broeder, pastoor te Rousbrugge. (1)

GESCHIEDBOEK (5)

DER GEMEENTE ROUSBRUGGE-HARINGHE
L.-A. RUBBRECHT

(1) Binst ’t drukken van ons werk ontvangen wij ’t tijdschrift “BIOGRAPHIE NATIONALE PUBLIÉE PAR L’ACADÉMIE”. In de laatste aflevering bl. 226 vinden wij ’t volgende: 
Reyphins (Louis-Augustin), homme d’État, né à Rousbrugge (paroisse d’Haringhe), le 22 novembre 1767, mort à Bruxelles, le 26 janvier 1838. Il était fils de Philippe-Augustin, 
avocat, et d’Anne-Angéle Reyphins. Il fut élu membre de la seconde chambre des États généraux des Pays-Bas, comme député de la Flandre occidentale, le 11 septembre 1815 et 
siégea dans cette assemblée jusqu’à la Révolution, prenant une part prépondérante aux travaux parlementaires.

 En 1816, il combattit les projets de loi relatifs à la presse et aux douanes, et il altaqua aussi vivement le gouvernement à propos d’une demande d’extradition ; en 1819-1820, il 
critiqua avec non moins de force la première chambre des États généraux, qui avait rejeté un projet de loi présenté par la seconde chambre; en 1822, il se fit le défenseur énergique 
des provinces méridionales lésées par le nouveau système d’impôts proposé par les ministres de Guillaume 1er. Il savait présenter ses idées d’une façon entralnante. Avec Dotrenge, il 
était à peu près le seul qui se laissàt parfois aller à l’improvisation, et qui ne lût pas ses discours. Le fait était si rare que la Gazette générale des Pays-Bas le mentionne chaque fois dans 
son compte-rendu. Reyphins parlait d’abondance et s’exprimait, sinon avec une absolue pureté de langage, du moins avec facilité et avec l’énergie que donne une profonde et intime 
conviction. Il ne dédaignait pas les éclats de voix, et son geste, paraît-il, était parfois exagéré. Sa franchise était bien connue; elle l’obligeait à faire des déclarations comme la suivante, 
ou l’on ne sera pas sans remarque une certaine pointe d’amour-propre: “Je plains les hommes à qui déplaît ma franchise; quand il s’agit de l’intérèt général du royaume, je ne connais 
ni individu ni province ; ma noble indépéndance me met au dessus de la crainte du blâme comme de l’ espoir des louanges …”.

 Constatons que nous n’avons pas toujours retrouvé dans les harangues de Reyphins les grandes qualités que lui prêtaient ses contemporains. Ceux-ci se laissaient peut-être aller à une 
certaine exagération patriotique dont il faut tenir compte. Et il est vrai aussi que nous n’avons plus ses discours dans leur premier jet, mais dans une forme revue et châtiée en vue de 
l’mpression, plus correcte, à coup sûr, édulcorée et moins énergique. Pour bien connaître ses qualités d’orateur, il faut s’en rapporter à E.-C. de Gerlache, qui l’avait vu et entendu: 
“Reyphins produisait à la tribune bien plus d’effet que Dotrenge. Sa déclamation pénible, sa diction incorrecte et flamande affectaient d’abord désagréablement l’oreille. Mais il 
s’animait peu à peu, et alors sa prestance d’orateur, sa mâle physionomie, sa voix forte et àpre saisissaient l’auditoire. Ses vigoureuses apostrophes démasquaient le Protée Appelius et 
faisaient baisser la crête au terrible Van Maanen. Il commençait ordinairement ses discours, suivant la vieille coutume des gens de l’opposition, par se citer lui-même, par rappeler 
complaisamment ce qu’il avait dit en cent occasions, pour prouver la vérité de ses prophéties et l’impéritie des ministres qui n’en avaient tenu compte. Et la chambre tolérait cette 
espèce d’égoïsme superbe à cause de la hardiesse et du talent de l’orateur … Reyphins tirait d’ordinaire ses meilleurs arguments de notre histoire et de nos anciennes institutions, dont 
il avait fait une étude approfondie ... La rude et pressante dialectique de Reyphins agitait  toujours violemment l’assemblée …”

 Aprés avoir été pendant dix ans à la tête de l’opposition belge, avec Dotrenge, il refusa, comme celui-ci, de la suivre dans l’opposition au collège philosophique (1825), qui devait, 
selon lui, fournir un clergé instruit et éclairé. Probablement sous l’influence de Van Gobbelschroy, Reyphins se laissa rallier, comme Dotrenge, et accepta une place de conseiller 
d’Etat ainsi que le titre de commandeur de l’ordre du Lion néerlandais. Il devint, dès lors, un soutien docile du pouvoir, et perdit la gloire populaire qu’il s’était acquise par douze 
années de luttes patriotiques. Il resta d’ailleurs député, et fut même président de la seconde chambre. En octobre 183o, il fut un des conseillers d’État chargés par le roi Guillaume 
d’accompagner à Anvers le prince d’Orange. La Révolution le fit rentrer dans la vie privée, et il fut si vite et si complètement oublié que, huit ans plus tard, sa mort passa à peu près 
inaperçue.

 PAUL BERGHMANS
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Wij geven zijn doodsakte, afgeleverd door den beambte van 
den burgerstand der stad Brussel.

“Ten jare achttien honderd acht en dertig, den vijf en twintig-
sten Januari, is overleden Louis-Auguste Reyphins, rentenier, oud 
zeventig jaren, geboren te Rousbrugge, gehuisvest te Brussel, Moes-
bergstraat, zoon van Philippe-Augustijn Reyphins en van Angeline 
Reyphins, overleden.”

Men bemerke, hoe ’t beroep van den verdienstelijken Staats-
man en advocaat in zijn doodsakte heel verzwegen wordt ; men 
junt hem enkel den prozaïschen titel van rentenier. Meer nog: de 
diensten, door den beroemden overledene bewezen, zijn gansch 
vergeten bij de nakomelingen zijner streek.

Wij durven verhopen, dat door ’t lezen dezer bladzijden, de 
Rousbruggenaars zich meer den grooten Staatsman zullen ge-
denken, en zich steeds herinneren, hoe hij bekommerd was, met 
den bloei en den voorspoed zijner geboorteplaats. Voor ons was 
’t een plicht van dankbaarheid, het leven van onzen beroemden 
medeburger aan ’t nageslacht te laten kennen.

Alexander-Auguste Reyphius, na ’t overlijden van zijn vader, 
ging zich vestigen te Yperen. Bij besluit van Z . M. Willem I, 
in dato van den 4n October 1818, werd hij Stadsraadsheer be-
noemd. In zitting van den Raad van 4n September 1819, kwam 
zijn ontslag in beraadslaging; de Staten-generaal besloten het 
niet te aanvaarden. Nochtans weigerde M. Reyphins verder te 
zetelen, en op verzoek van ’t Stadsbestuur, werd zijn ontslag in 
1820 aangenomen.

Evenals zijn broeder Louis, de Staatsman, is Alexander niet 
in echt getreden. Hij overleed te Yperen, den 16n November 
1857. Hij was de laatste mannelijke afstammeling van een der 
oudste edele stamhuizen van Vlaanderen, waarvan het bestaan 
in deze streek sedert 1227 op onbetwistbare stukken gestaafd is.

De andere broeders van Alexander zijn vroegtijdig overleden.
Als geschiedkundig aandenken, en om hulde te bewijzen aan 

de verdiensten dezer familie, die gedurende verschillige eeuwen 
de belangen der streek heeft weten te verdedigen, heeft het ge-
meentebestuur aan den laatsten naamdrager en eertitel-bezitter, 
de vraag gedaan, dat hij zijn wapenschild aan de gemeente zou 
afstaan en opdragen.

M. Alexander Reyphins heeft deze vraag ingewilligd door 
volgenden brief :

Ypres, le 24 Juin 1857
Monsieur le Bourgmestre,
En réponse à la lettre que vous m’ avez fait l’honneur de

m’ adresser hier et en accédant avec bonheur et empressement à la 
demande que vous me faites, je viens vous autoriser, Monsieur, à 
faire emploi des armoiries de ma familie pour le sceau de la Com-
mune de Rousbrugge-Haringhe, lieu de ma naissance et où feu mon 
frère, le curé, a laissé d’honorables et pieux souvenirs.

Agréez, Monsieur le Bourgmestre, l’assurance de ma considéra-
tion très distinguée.

(Signé) A.-A. Reyphins

Mochte het Zijne Majesteit Leopold II behagen, de ge-
meente Rousbrugge-Haringhe te bemachtigen, het wapenschild 
der familie Reyphins in haar stempel te gebruiken. ’t Ware een 
duurzame en welverdiende herinnering aan de menigvuldige 
diensten door de leden dezer familie aan ons Vlaanderen bewe-
zen. - Van in vroege tijden af, vinden wij hen aan ’t hoofd der 
openbare besturen ; zij verschijnen als Ridders op de slagvelden, 
en zijn de beste krijgsmannen van de Graven van Vlaanderen; 
later zijn ze aan ’t hoofd van ’t Magistraat der Kastelnijen, onder 
hen telt men advocaten, watergraven, priesters, dan een afge-
vaardigde van de Statenkamers en een Staatsman van Willem I. 
En boven dit al, rijst de heldenmoed van de twee priesters, die 
dank aan hun fortuin, zich gemakkelijk aan de vervolging kon-
nen onttrekken, maar die, liever dan een duren eed te schenden, 
de pijnen van ’t ballingschap onderstonden. Dit getuigt, dat de 
laatste afstammelingen dezer familie waardig waren van ’t roem-
rijk verleden hunner vaderen.

SECRETARIS

18o7 - 14n September: Antonius Liefooghe, geboren te Pro-
ven, wordt secretaris der gemeente benoemd.

Hij overleed den 14n Januari 1852 in den ouderdom van 81 
jaar en 5 maand. Zijn doodsakte meldt: “gewezen gemeente-secre-
taris en griffier van ’t vredegerecht.”

MEIER

18o7 - 20n November: Benedictus Waels, doctor in genees-
kunde, wordt benoemd als Meier der gemeente, in vervanging 
van Joannes-Baptiste Boucry, die zijn ontslag neemt. Hij treedt 
in dienst den 3n December.

BEVOLKING

1810. - Bevolking der nagenoemde gemeenten op 1n Januari 
1810.

Crombeke, 892; - Haringhe, 1633; - Proven, 1246; - Stavele, 
1068; - Watou, 2388; - Westvleteren, 1325.

(Tafel in de handvesten der gemeente neergelegd).

VERJAARFEEST VAN KEIZER NAPOLEON I

Wij geven hieronder het afschrift van ’t opgemaakte proces-
verbaal, voor het vieren der feesten binnen de gemeente, ter ge-
legenheid van den verjaardag der geboorte van den Keizer.

En exécution de la circulaire de M. le Prefet de ce departement 
en date du 24 juillet dernier, par laquelle, en annonçant pour la 
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journée du 15 août prochain, et consacré par l’époque de la nais-
sance de l’Empéreur et du rétablissement de la religion en France, et 
que des jeux et des rejouissances publiques devaient avoir lieu.

En conséquence le Maire de la commune d’Haringhe a fait son-
ner la veille de la fête, toutes les cloches depuis huit heures jusqu’à 
neuf du soir, le lendemain 15 les cloches ont annoncé la fête à 5 heu-
res et demie du matin; à neuf heures, les autorités municipales, les 
membres de la commission du Bureau de Bienfaisance et les differens 
autres employés de la commune se sont rendus en corps à l’église et 
ont assisté à la messe solennelle qui a été chantée en commémoration 
de la naissance de Napoléon premier, notre Auguste Empereur; pen-
dant cette cérémonie religieuse des voeux ardents ont été adressés à la 
divine Providence pour la prospérité et la prolongation des jours de 
sa Majesté l’Empereur; en suite le cortège a été reconduit à la mairie 
de la même manière.

L’après midi s’est passé en divertissements publics; de tout quoi le 
Maire de la commune d’ Haringhe a dressé le présent procès-verbal, 
qui sera adressé à M. le Sous-Prefet de l’arrondissement de Furnes 
lequel a été clos le 16 août 1810.

(Signé) WAels, M. D. MAiRe

ONDERPASTOOR TE HARINGHE

1811 - Petrus-Josephus De Coninck, geboren te Belle, wordt 
onderpastoor te Haringhe benoemd in vervanging van mijnheer 
Neudt, die zijn ontslag neemt, en gaat wonen naar Poperinghe. 
Hij sterft den 14n Januari 1814 in den ouderdom van 59 jaar, 
en heeft voor opvolger Pieter-Joannes-Jacobus De Haene, die 
korten tijd daarna naar Westoutre vertrekt.

PAARDENPOSTERIJ

1811 - 12n November. Pieter Maeckelberghe wordt door Z. 
M. den Keizer Napoleon, als postmeester te Rousbrugge be-
noemd. Zijn brevet is afgeleverd te Parijs, en draagt het handtee-
ken: de Minister van Financiën: le Duc de Gaëte.

SWITSPAPENDREEF

1812 - De genaamde Bernardine Van Bambeke, weduwe 
Thery, rentenierster te Belle, wil door ’t sluiten van de bareel, den 
doortocht verbieden door haar weide, in gebruik bij Jacobus Van 
Loo ; ’t is daar, dat de Switspapendreef gelegen is. De Meier, Dr 
Waels, doet het slot breken en de bareel openen. De eigenaarster 
wendt zich tot den onder-Prefect, M. de Latre, verblijvende te 
Veurne, en beweert dat de weg vroeger uitsluitend gediend heeft 
voor den proost van Therouanen, en als voetweg gebezigd werd. 
De onder-Prefect wil de eigenares gelijk geven, maar de Meier 
vraagt een onderzoek. M. Soult, Prefect van ’t departement, 
komt ter plaats, en de weg wordt openbaar verklaard.

(Register van 1812)

MEIER

1812 - Een besluit van den prefect der Leye, gedagteekend
van den 21n December 1812, benoemt Petrus-Franciscus 
Capoen als Meier, in vervanging van Dokter Waels. Hij wordt 
ingehuldigd den 8n Januari 1813. De aftredende Meier, ontvangt 
zijn eed, die luidt als volgt : “Je jure obeissance aux constitutions de 
l’ Empire et fidélité à ’Empereur.”

Pieter-Franciscus Capoen, gehuwd met Joanna-Francisca-
Jacoba Brutsaert, bewoonde de familiehofstede bij het gehucht 
Haandekot - alwaar Martinus Brutsaert op ’t einde der XVIe 
eeuw gevestigd was. Hij was de oud grootvader van den schrijver 
dezer kroniek.

OORLOG

1814 - Na den veldslag van Leipzig, treden de bondgenoo-
ten, Engeland, Oostenrijk, Pruisen en Rusland in Frankrijk, en 
ze verblijven er tot na den slag van Waterloo, (15n Juni 1815).

De Pruisische soldaten worden hier in groot getal bij de land-
bouwers gehuisvest.

MEIER

1814 - 1311 December. Antonius Cousyn, geboren te Rous-
brugge den 18n September 1781, vervangt Pieter-Franciscus 
Capoen als Meier der gemeente.

KONING WILLEM I

1815 - De Belgen zijn gelukkig over hun vereeniging met 
Holland, en ze begroeten met vreugde de troonbeklimming van 
Willem I, prins van Nassau.

Den 21n Maart, is er in Rousbrugge een vaderlandsche be-
tooging. De prins van Oranje wordt openbaarlijk als Koning 
uitgeroepen. - ’t Is groote plechtigheid. De Meier staat te mid-
den van den municipalen Raad en heeft, rond hem geschaard, al 
de overheden der gemeente, den Vrederechter met zijn Griffier, 
den Deurwaarder, den Ontvanger der registratie en douanen, de 
bedienden der rechtstreeksche en onrechtstreeksche belastingen; 
daarbij soldaten en wachten; luidop leest hij den brief, door den 
Intendant van ’t Departement gezonden, en waar de troonbe-
klimming van Willem I aangekondigd wordt. - Het volk toont 
volop zijn vreugde; overal weerklinkt de kreet “Leve onze hoog-
geachte Koning !” ; de trommels roffelen, de klokken luiden en 
donderend knalt het handgeschot.

STAPELPLAATSEN VOOR KOOPWAREN

1815 - Bij koninklijk besluit van 27n April, is aan ’t dorp 
Rousbrugge, gelegen op min dan een halve myriameter der 
Fransche grenzen, bij uitzondering, de vergunning toegestaan 
van bewaarplaatsen voor koopwaren in te richten; dit, tegen-



strijdig aan de besluiten van 14n Augustus 1814 en 25n Januari 
1815.

GENDARMERIJ

1816 - De eerste brigade Marechaussëen is te Rousbrugge 
ingericht den 15n Februari 1816. Zij is gevestigd op de Markt-
plaats, in een huis toebehoorende aan Jan-Baptiste Desmedt en 
minderjarige kinderen.

KOOP DER KADE

1816. - Bij akte verleden voor den notaris François Pruvost 
den 28n Februari 1816, heeft de weduwe Albertus Desmedt met 
haar kinderen Pieter, Albertus, Jacobus, Dominicus, enz., aan de 
gemeente verkocht, 9 aren 6o centiaren grond, voor ’t vergroo-
ten der Kaai, ter noordzijde, voor den prijs van 2100 frank.

Ten eeuwigen dage, zal men over dezen grond vrijen door-
tocht moeten laten te voet en met paarden, naar den eigendom 
der verkoopers; de aanhoudende gebouwen zullen langs daar 
mogen licht trekken, en ’t water van de daken laten vallen.

Deze koop is toegestaan door koninklijk besluit van 18n De-
cember 1815.

PROOST TE HARINGHE

1815 - In ’t jaar 1815 wordt de heer Petrus-Jacobus Plancke, 
geboren te Haringhe den 22n Maart 1751, gewezen onderpas-
toor van Lembeke, Aertrycke en Westvleteren, als Proost der 
kerk van Haringhe benoemd, in vervanging van den Heer Joan-
nes De Haene, vertrokken naar Westoutre.

OCTROOI

1818 - Bij beraadslaging van den municipalen Raad, in dato 
van den 13n Maart 1818, is het octrooi in de gemeente afge-
schaft, te rekenen van 1n April daaropvolgende, en vervangen 
door een personeelen omslag of abonnement.

Deze afschaffing geschiedt krachtens het koninklijk besluit 
van 4n October 1816.

NOTARIS

1818-1819 - Bij koninklijk besluit van 22n November 1818, 
is Thomas-Jacobus Criem als openbaar notaris ter residentie van 
Westvleteren benoemd, in vervanging van zijn vader.

Krachtens een ander koninklijk besluit, wordt de verblijf-
plaats van den notaris van Westvleteren op 24n Juli 1819 overge-
bracht naar Haringhe.

KOOP DER GENDARMERIJ

1819 - Bij akte van 11n Augustus, verleden voor Mter Pieter-
Jacobus Bataillie, notaris te Watou, heeft Carolus-Josephus De 
Caesteker, landbouwer alhier, de gebouwen, met 19 aren, 54 
centiaren grond, aan de gemeente verkocht mits de somme van 
123o gulden 87 cent of 2605 frank.

Deze grond en gebouwen, gekend op het kadaster sectie A, 
n° 500, 501, 502, hebben tot heden gediend voor den dienst der 
gendarmerij.

De Caesteker had dezen grond en gebouwen gekocht aan 
Pieter Alexander op 21n Februari 1818, mits de somme van 
1013 gulden 98 cent of 2146 frank.

EEDAFLEGGING DER SCHEPENEN EN
BEDIENDEN

1819 - Den 10n September, opvolgende hun benoeming 
van eersten der zelfde maand, krachtens het art. 26 van het re-
glement van 3n Februari 1818, hebben voor den Burgmeester,
M. Antonius Cousyn, de volgende heeren hun eed afgelegd:

1° Benoit-Winnoc Waels, schepen,
2° Karel Provoost, schepen,
3° Antoine Liefooghe, secretaris,
4° Philippe De Tollenaere, gemeente-ontvanger.

OVERSTROOMING

1824 - Ten gevolge van den gedurigen zomerregen, stroomt 
’t water van den Yzer den 10n Juli over de weiden en maaigrazen, 
en veroorzaakt groote schade.

GEMAAL

1825 - Krachtens de wet van 12n Juli 1821, uitvoerbaar den 
1n Januari 1823, zijn de accijnsrechten op gemaal en slachten 
ingericht zoo volgt :

Tarwe, per resiere (hectol.), gl. 1.40 = fr. 2.96
Rogge 0.40 = fr. 2.85
Koeien en schapen 10 p. % der waarde
Varkens 8 p. % der waarde
De Provinciën of districten mogen de belasting op het ge-

maal pachten of afkoopen, mits een belasting van gl. 1.40 ten 
hoogsten per inwoner te betalen.

De belasting op het gemaal is door de gemeente gepacht mits 
de somme van gl. 1135.06 voor de eerste zes maanden van het 
jaar 1825.

Wordt vervolgd.

5 RECTO
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EVENEMENTENKALENDER

ALVERINGEM

n	Stockverkoop
	 Zaterdag	15	juni	van	10	tot	16	uur
Stockverkoop op zaterdag 15 juni 2013 door-
lopend open van 10 tot 16 uur in De Kwelle,
St. Rijkersstraat, 20 Alveringem
Aanbod voor een spotprijs van € 5,00: vrij re-
cente kinder- en jeugdboeken, boeken rond 
geschiedenis, actualiteit, toerisme, koken en 
geschenkboeken.
Info: mjboterman@hotmail.com.

HARINGE

n Heydebeekkermis
	 Vrijdag	 14,	 zaterdag	 15,	 zondag	 16	 en	

maandag 17 juni
Op vrijdag 14 juni wordt het tweede kermis-
weekend van Haringe ingezet met een ludieke 
kermisquiz voor plaatselijke teams in Le Cadran 
en start ook de kermis in d’Heybeke. Daar wor-
den op zaterdag 15 juni vanaf 13 uur de voor-
rondes van de spectaculaire bakstapelwedstrijd 
georganiseerd en  kan iedereen die vooraf in-
schrijft ’s avonds aanschuiven voor varken aan 
’t spit. Op zondag volgen de tweede voorron-
de en de finale van de bakstapelwedstrijd en 
wordt ’s middags een nieuw varken aan ’t spit 
geregen. En op maandagavond 17 juni wordt 
Haringe-kermis om 18 uur afgesloten met een 
kaarting en  bolling door de uil in d’Heybeke.

n Zondagmorgenconcerten
	 Zomerse	orgelconcerten	Haringe	2013

Op zondag 16 juni gaat in Haringe om 11 uur 
in de Sint-Martinuskerk het derde en laatste 
Zondagmorgenconcert door. 
Tien jaar geleden werd deze reeks concerten 
opgericht om een podiumkans te geven aan 
jonge, gemotiveerde musici. De concerten, in 
combinatie met een hartelijke ontvangst en na 
het concert in zaal De Levaard een glaasje in 
het gezelschap van de muzikanten, zijn zeker 
een aanrader!
Tijdens dit derde concert worden we verrast 
door een uitvoering van onder meer het Derde 
Pianotrio van Brahms, gebracht door de zus-
sen Fien en Riet Van den Fonteyne (viool en 
cello) met pianist Florestan Bataillie. Pianotrio 
‘Impression’ ging in de leer bij gerenommeerde 
pedagogen en vertolkers. Momenteel wordt 
het trio gecoacht door Dirk Vermeulen.
Info, reservaties of brochure: 057 33 70 92 - 
www.orgelconcerten.be - info@haringe.be
Tickets voor de Zondagmorgenconcerten: € 15 
(rang 1); € 10 (rang 2).

Voor de lunch na het Zondagmorgenconcert 
betaalt u € 30 (inclusief drank en koffie).
Deze concerten zijn een organisatie van de Kul-
tuurgemeenschap Haringe en krijgen de steun 
van de Vlaamse en de Europese Gemeenschap, 
Interreg en de vele sponsors.

KROMBEKE
n	

n	Voor	de	101ste	maal	Feest	van	het	Paard
 Maandag 24 juni

Vroeger noemde het spektakel op kermismaan-
dag in Krombeke gewoon Paardenkoersen. En 
velen onder ons weten niet meer dat de koer-
sen toen op de grove kasseistenen plaats von-
den met boerenpaarden waarop een jockey 
zat. Van sulky’s of karretjes was toen nog lang 
geen sprake. Amper een paar mensen blijven 
nog over met het jaartal van geboorte 1912 
achter hun naam. Foto’s of schilderijen zijn ook 
amper bewaard voor het nageslacht. Over de 
eerste koersen en de weddenschap die leidde 
tot de eerste paardenkoers, is alles dus tot bij 
ons geraakt via de overlevering. Spijtig toch dat 
zoveel erfgoed over die tijd verloren is gegaan. 
Een eerste verandering bij de koersen was de 
aanleg van asfalt in plaats van kasseien op de 
befaamde Paardenkoersdriehoek met Blasius-
straat, Waaienburgseweg en Molenstraat be-
gin jaren ’70. Ook begon het aantal boeren-
paarden toen ferm uit te dunnen, en zo werd 
ook gezocht naar dravers met een sulky erach-
ter. Pas vanaf toen kwamen er meer mensen 
naar Krombeke op Paardenkoersmaandag. De 
menners kwamen trouwens soms van heel ver. 
Zo groeide Krombeke samen met Sint-Eloois-
winkel uit tot de straatpaardenkoersenge-
meentes. En toen begon Gaia tegen te werken 
en in 1993 werden de laatste koersen op straat 
gereden. De mensen van vzw Folkloristische 
Paardenkoersen van Krombeke probeerden 6 
jaar een boeiend vervangprogramma aan te 
bieden. Maar vanaf 2000 werd weer resoluut 
gekozen voor paardenkoersen in een weide. En 
nadien volgt nu al 14 jaar lang een gesmaakt 
optreden op het Krombekeplein. Op maandag 
24 juni vanaf 14 uur staat alvast de 101ste 
editie van het Feest van het Paard op het pro-
gramma. En zoals elk jaar wordt alle spektakel 
weer volledig gratis aangeboden.

LEISELE

n 23ste	Schrevepromenade
	 Zondag	21	juli	vanaf	11.30	u.
Om iedereen op een aangename en gezonde 
wijze met deze mooie streek kennis te laten 
maken, organiseert een groep Leiselnaars voor 
de 23ste maal De Schrevepromenade. 

ZONDAGMORGENCONCERTEN 2013

ZONDAG	16	JUNI om 11 u.
Trio Impression

Fien Van den Fonteyne, viool
Riet Van den Fonteyne, cello

Florestan Bataillie, piano

ZOMERSE ORGELCONCERTEN 2013

Alle	concerten	gaan	door	in	de
Sint-Martinuskerk Haringe

tenzij	anders	vermeld

VRIJDAG 21 JUNI om 20 u.
Sint-Jan-Onthoofdingskerk	Stavele

Frank Heye, orgel
Mengal hoornkwartet (België)

VRIJDAG 5 JULI om 20 u.
Yves Rechsteiner, orgel

Henri-Charles Caget, slagwerk (Frankrijk)

VRIJDAG	19	JULI om 20 u.
Olivier Baumont (Frankrijk)

VRIJDAG 2 AUGUSTUS om 20 u.
Ensemble Apotheosis

o.l.v. Korneel Bernolet, orgel (België)

DONDERDAG 15 AUGUSTUS	om	18	u.
Liuwe Tamminga, orgel (Italië)
Bruce Dickey, cornetto (Italië)

VRIJDAG 23 AUGUSTUS om 20 u.
Ben Van Nespen (België)

VRIJDAG 13 SEPTEMBER om 20 u. 
West-Cappel	(Frankrijk)

Frédéric Desenclos (Frankrijk)

VRIJDAG 20 SEPTEMBER om 20 u. 
Fabio Bonizzoni (Italië)

ZATERDAG 2 NOVEMBER om 20.15 u. 
Sint-Pieterskerk Ieper

(met steun van de Europese Unie - Interreg IV)
Het Iepers Kamerkoor

Gemengd koor Illucia (Puurs)
Brabelio orkest
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Gordelen betekent te Leisele wandelen, jog-
gen of fietsen langs verkeersarme wegen door 
verscheidene dorpjes aan weerszijden van de 
landsgrens. Men kan kiezen uit 5 omlopen (8, 
15, 25, 45 en 65 km). Het parcours is bijna vlak, 
zonder noemenswaardige hindernissen.
Ook nu weer is het mooie verkeersvrije dorps-
plein van Leisele zowel vertrek- als aankomst-
plaats. Starten kan reeds van 6 uur in de mor-
gen en wie vóór 18 uur aankomt zal zich zeker 
niet vervelen. Enkele muziekgroepjes houden 
er de sfeer in en ook voor de kinderen zullen 
er attracties zijn. Eten en drinken kan men er 
voldoende vinden in diverse cafés en restau-
rants of op de terrassen rondom het gezellige 
dorpsplein.
Info: Gordelcomité Schrevepromenade, p.a. 
Maddy Blieck, Beverenstraat 60, 8691 Leisele, 
tel. 058 29 80 96 - fax 058 28 97 50 - E-mail: 
schrevepromenade@telenet.be - Website: 
www.schrevepromenade.be.

POPERINGE

n Uilen-	glimwormenfietstocht
 Zaterdag 15 juni om 21 uur 
Start om 21 uur aan nieuwe parking nabij de 
Sixtusboscomplexen (hoek: Leeuwerikstraat-
Canadaweg). Met de fiets ondernemen we 
een tocht langs autoluwe wegen en ontdekken 
het gebedel van jonge ransuilen en bosuilen. 
Mogelijks ontdekken we ook de lichtjes van 
de glimwormen in grachten en struweel. Kledij 
aanpassen aan de weersomstandigheden. Fluo 
hesje kan nuttig zijn. Zorg dat je fiets voorzien 
is van de nodige verlichting. Gratis voor leden 
natuurpunt, niet-leden betalen € 1,00.
Info: Guido Quaghebeur - 057 33 79 78 - 
www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be.

n Between Work & War
 23 juni t.e.m. 3 juli 2013
Op zondag 23 juni 2013 opent in de Pope-
ringse Gasthuiskapel de unieke tentoonstelling 
“Between Work & War”. Deze expositie toont 
tekeningen, schilderijen en sculpturen van veel-
belovend talent Klaas Venmans.

De 26-jarige kunstenaar trekt niet zonder reden 
naar de West-Vlaamse hoppestad. Venmans 
is namelijk geïnspireerd door de voormalige 
steenkoolindustrie en de eerste wereldoorlog. 
“Ik ben enorm gevoelig voor trillingen uit het 
verleden,” aldus de kunstenaar. “Als ik door 
de westhoek fiets of door de voormalige steen-
koolgebieden rijd, herbeleef ik wat er ooit ge-
beurde, het raakt me en sleurt me mee in het 
verleden.”
Deze bijzondere en erg ingrijpende gevoelens 
brengt Klaas Venmans met veel emotie en 
volle passie op canvas. Houtskool, olieverf en 
ja, zelfs rode wijn vermengen zich op het doek 
en vormen bizarre, duistere landschappen en 
figuren.
De Gasthuiskapel in het centrum van Poperinge 
is de perfecte locatie om de fascinerende wer-
ken aan het grote publiek tentoon te stellen. 
Het ligt tussen het front van de eerste wereld-
oorlog en de Noord-Franse steenkoolmijnge-
bieden. Tevens vormt de kapel ook de ideale 
rust voor de bijna spirituele benadering van de 
onderwerpen.
Venmans woont in Lauwe en had al eerder 
tentoonstellingen in Oostende, Gistel, Middel-
kerke,...
Hij ging al op jonge leeftijd beeldende kunst 
studeren, eerst aan de stedelijke academie voor 
schone kunst en daarna haalde hij zijn hoger 
diploma aan het AKV in ‘s-Hertogenbosch (Ne-
derland).
De vernissage van de expositie vindt plaats op 
23 juni om 15 uur met een live-optreden van 
zanger en liedjesschrijver Broos Vincke.
Daarna is de tentoonstelling nog te bezichti-
gen tot en met 3 juli 2013 van dinsdag t.e.m. 
vrijdag van 13.30 tot 17.30 uur, zaterdag en 
zondag van 11.00 tot 18.00 uur.
Op woensdag 3 juli is er nog een bescheiden 
finissage van 10.30 tot 13.00 uur.

ROESBRUGGE
	
n	KVLV	Roesbrugge-Haringe
- Zondag 30 juni: IJzersmultocht i.s.m. LG en 

KVLV Roesbrugge-Haringe, Beveren en Stavele.

- Donderdag 4 juli: Daguitstap: vertrek uit Roes-
brugge om 7.15 u. Halte in Proven om 7.20 
u. Koffiestop met ontbijtkoek in Koekelberg. 
Panorama van op de basiliek van Koekelberg. 
Bezoek aan de chocolaterie Duval-Duval met 
gidsbeurt. Middagmaal. Rondleiding in het 
Witloofmuseum in Kampenhout. Bezoek aan 
Wijnen Soniën in Overijse. Avondstop in het 
Lindenhof te Deerlijk. Thuis rond 21.30 u.

 Prijs: leden LG en KVLV: € 55,00 - niet-leden: 
€ 60,00.

 Inschrijven kan door betaling bij de bestuurs-
leden van KVLV of door overschrijving op 
rekening BE68 7383 1502 8134 van KVLV 
Roesbrugge-Haringe.

n	OKRA	Roesbrugge-Haringe
	 Activiteiten:
- Donderdag 13, 20 en 27 juni om 18.00 u.: 

Fietstocht
- Maandag 10 juni: Kermiskaarting Haringe in 

OC Karel De Blauwer
- Vrijdag 14 juni:  ‘Petanque’ in  OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u. 
- Vrijdag 21 juni om 14.00 u.: ‘Kaarting en 

gezelschapsspelen’ in OC Karel de Blauwer            
- Dinsdag 25 juni om 14.00 u.: ‘Kaarting en 

gezelschapsspelen’ bij P. Gunst
- Vrijdag 28 juni:  ‘Petanque’ in  OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Donderdag 4 juli om 14.00 u.: Crea
- Donderdag 4, 11, 18 en 25 juli om 18.00 u.: 

Fietstocht
- Vrijdag 12 juli  ‘Petanque’ in  OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 19 juli om 14.00 u.: ‘Kaarting en 

gezelschapsspelen’ in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 23 juli om 14.00 u.: ‘Kaarting en 

gezelschapsspelen’ bij P. Gunst
- Vrijdag 26 juli  ‘Petanque’ in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.

n	OKRA	Roesbrugge-Haringe
	 Jaarlijks	eetfestijn
 Zondag 4 augustus
Tijdens de maand juni/juli zullen kaarten aan-
geboden worden door de bestuursleden. Er is 
mogelijkheid voor “Warme hesp met frietjes” 

EVENEMENTENKALENDER

Blekerijweg 35 - 8972 Proven - Tel. 057 30 04 13 - www.petraver.be - info@petraver.be

Bruggestraat 76 - POPERiNGE
Tel. 057 33 86 47 - Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag, zaterdag inbegrepen

GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN

n	PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET

LAGE ENERGIEWONINGEN n OPRITTEN EN
TERRASSEN n VLOEREN- EN WANDTEGELS
n	KLEINSCHALIGE AFVALWATERZUIVERING

MARIO VANDEWIELE BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62

8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
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of “Koude schotel met frietjes”. De prijs be-
draagt € 13,00 per persoon en € 7,00 voor de 
kinderen. Iedereen is er van harte welkom.

n OPEN KLAS in De Krekel !
	 Dinsdag	18	juni	vanaf	10.30	u.
Graag nodigen wij u uit om even een kijkje te 
komen nemen op De Krekel ! In de loop van 
het volgend schooljaar 2013-2014 mag uw 
kindje immers voor het eerst naar school. Dat 
kan pas vanaf de leeftijd van 2,5 jaar en op be-
paalde vaste instapdagen. De eerste instapdag 
is 2 september 2013.
Om u wat te helpen zet VBS De Krekel op dins-
dag 18 juni de deuren open van de peuter- en 
kleuterklas 1. Juf Kristien zal er uitgebreid to-
nen hoe ze in de klas met deze jonge kinderen 
aan de slag gaat, welke materialen ze daarbij 
gebruikt en hoe de dagindeling er uit ziet. 
Er wordt ook getoond welke accenten wij op 
school willen leggen bij de totale ontwikke-
ling van uw kind. Daarnaast is er uiteraard ook 
ruimte om vragen te stellen of een persoonlijke 
babbel met de juf te voeren.
We starten de open klas om 18.30 uur. Het ein-
de is voorzien omstreeks 20 uur. Mogen wij u 
vragen om hiervoor vooraf in te schrijven? Dat 
kan gerust ook via een mailtje of telefoontje.
Tijdens deze open klas kan uw kindje, indien u 
dat wenst, ook terecht bij Annick van De Kre-
kelopvang. Er is trouwens elke dag op De Kre-
kel voorschoolse en naschoolse opvang (ook 
op woensdagnamiddag i.s.m. IBO Hopsakee). 

n	Smultocht	door	de	IJzervallei
	 Zondag	30	juni	vanaf	10.30	u.
Er kan nog altijd ingeschreven worden voor de 
IJzersmultocht. Die wordt gereden op zondag 
30 juni en is een organisatie van de Landelijke 
Gilden en de KVLV-afdeling van Roesbrugge-
Haringe in samenwerking met de collega’s 
van buurdorpen Beveren en Stavele. Wie deel-
neemt wordt op vijf verschillende stopplaatsen 
verwend met aperitief, soep, een hoofdge-
recht, een ijsje en koffie met gebak.  
Starten kan tussen 10.30 uur en 12.30 uur aan 
De Levaard in Haringe, en daar ligt ook het 
eindpunt. Het  fietstraject is ongeveer 35 kilo-

meter lang, onderweg is kinderanimatie voor-
zien en er kunnen fietsen gehuurd worden. 
Deelnemen kost € 18,00 voor volwassenen en 
€ 10,00 voor kinderen tot 12 jaar. Wie erbij wil 
zijn moet wel vóór 27 juni inschrijven. Wie later 
inschrijft betaalt € 2,00 extra en op de dag van 
de smultocht zelf kan niet meer ingeschreven 
worden. Inschrijven kan door overschrijving van 
het verschuldigde bedrag op rekening IBAN BE 
57-7380-0838-2135.
Meer info op www.smultocht.be, bij Willy Neu-
ville op 0475 23 00 63, Magda Moerman op 
0473 46 97 74 of Frank Catrycke op 0494 33 
12 12. En wie het niet ziet zitten om de ronde 
te fietsen, kan het parcours ook zonder pro-
bleem met de wagen rijden.

n	Verbroederingsweekend	 Roesbrugge	 -	
Saint-Victor-de-Buthon

	 Vrijdag	5,	zatedag	6	en	zondag	7	juli
Tijdens het weekend van 5, 6 en 7 juli komt 
een groep vrienden van het Verbroederingsco-
mité uit onze zustergemeente Saint-Victor-de- 
Buthon op bezoek. Ons comité heeft een mooi 
programma uitgewerkt om onze gasten een 
mooi verblijf te kunnen aanbieden.
Enkele programmapunten:
• Vrijdag 5 juli om 17.45 uur op de Basis-

school De Krekel: officiële ontvangst m.m.v. 
het Stadsbestuur Poperinge. Daarna wordt 
een receptie aangeboden. Alle inwoners van 
Roesbrugge en leden van de plaatselijke ver-
enigingen worden hierop gratis uitgenodigd. 
Graag naam en aantal doorgeven tegen 28 
juni (zie hieronder).

• Zaterdag 6 juli om 20.00 uur: feestmaal in 
’t Kristen Volkshuis bij Patrick Gunst. Op het 
menu staan aperitief, Parmaham met me-
loen, kalkoengebraad en dessertbuffet met 
koffie. Drank inbegrepen. Muzikale ambian-
ce. Iedereen is hierop uitgenodigd mits aan-
melden en betalen/overschrijven van € 35,00 
per persoon op rekening BE 09 8601 0905 
4957 van Verbroedering Saint-Victor en dit 
tegen 28 juni.              

 Aanmelden voor de receptie en/of avond-
feest kan bij Roger Benauwt (0474 49 57 79 
- r.benauwt@telenet.be) of Bart Recour (0498 

91 75 19 - bartrecour@telenet.be), Patrick 
Gunst (057 30 03 22), Geert Six (057 30 12 
79 - geert.six@kbrp.be), Willy Neuville (057 
30 02 68) of bij de leden van het comité.

• Zondag 7 juli om 10.45 uur: Plechtige Hoog-
mis in de Sint-Martinuskerk in Roesbrugge. 
Tijdens de viering, opgeluisterd door het 
koor, gedenken we onze overleden vrienden 
van beide jumelages.

Verder staan op het programma o.a. een be-
zoek aan het Bezoekerscentrum Lijssenthoek, 
bijwonen van de Maria Ommegang in Pope-
ringe …

SINT-JAN-TER-BIEZEN
n	

n Opendeurdag Stoppel en Stek
 Zaterdag 22 juni van 14 tot 17 uur
Stoppel is een duurzame gemengde boerderij 
waar groenten geteeld worden voor de nabije 
omgeving. Een plek met respect voor alles wat 
leeft en waar ieder zichzelf mag zijn. De boer-
derij wordt ondersteund door vzw Stek, die de 
zorg voor de gasten en groepen op zich neemt, 
hen meeneemt op weg naar zelfredzaamheid 
en tegelijk het belang van echte, onbewerkte 
voeding promoot.
Naar aanleiding van de feestdag van Sint Jan, 
openen Stoppel en Stek hun deuren op zater-
dag 22 juni. In Stoppel kan je terecht voor een 
drankje van eigen bodem en een rondleiding in 
het kader van duurzame landbouw en levens-
wijze. In Stek wordt je vergast op een lekkere 
hap rond het Sint-Jansvuur met een verhaal 
rond landbouw en zorg.
Praktisch:
Stoppel, Stoppelweg 10, 8978 Sint Jan ter Bie-
zen, van 14 tot 17 uur.
Vzw Stek, Helleketelweg 15, 8970 Poperinge 
van 17u tot zonsondergang.
Van Stoppel naar Stek (3 km) is, voor zij die dit 
wensen, transport met de hooiwagen voorzien.
Toegang gratis.
Kom en spring over het Sint-Jansvuur!

Terenburgseweg 18 - 8972 PROVEN - 0495 66 15 75

Nieuwe zomerkleuren
make-up & nagellak zijn binnen !

Jaarlijks verlof
van maandag 15 juli 2013 t.e.m. woendag 24 juli 2013
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huur 1 jacuzzi
feestmateriaal, tenten & wings

057 30 04 20
0479 27 76 63

festiliti@telenet.be
www.huur1jacuzzi.be

Bergenstraat 60, 8691 Beveren-iJzer
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Lieve Lagache-Busschaert | Blekerijweg 86 | 8972 PROVEN | 057 48 75 88 | 0474 665 886 | www.misento.be

gezichtsverzorging | lichaamsverzorging | medische pedicure
manicure | epilaties | massages | maquillage | gelnagels

ACTIE bij Mi Sento!
AL BRUINEND BEN JE BESCHERMD!!!
Ontdek ons gamma zonneproducten
die zorgen voor een snellere, intensievere en langdurige bruining.
Je huid is beschermd tegen huidkanker, huidveroudering en verbranding. 
Er bestaat ook zonnecrème voor mensen met pigmentvlekken
waarmee een mooie bruining verzekerd is
en pigmentvlekken verminderen.
Zo hoef je de zon niet te mijden.
 
TIP!
Maak tijd voor jezelf en laat je eens ontstressen
met een deugddoende rug- en voetmassage.
Duur 40 min. = € 30 ZONNEBANK | OOK VERZORGING AAN HUIS

Grill-Eetkaffee

6 km van
baan Veurne - Ieper

Naast onze ruime kaart
met grills en specialiteiten

zijn er ook onze weekendmenu’s

Roesbruggestraat 20 - Beveren a.d. IJzer
Tel. 057 30 05 73 (weekend)
Gsm 0476 83 50 28 (week)
huis.maelstaf@telenet.be

www.inbeveren.be

In
Bevere

nIn
Bevere

n

•	 Dagmenu juli-augustus: op	maandag-,	dinsdag-,	donderdag-	en	vrijdagmiddag	à	€	10,00	(soep	of	slaatje	+	hoofdgerecht)
•	 Hoofdgerechten uit	bovenstaande	menu’s ook als eenpansgerecht verkrijgbaar en	keuze	uit	de	kaart
•	 VOOR DE KINDEREN: springkasteel,	trampoline,	speelhut	en	20-tal	Vlaamse	volkssporten	gratis	ter	beschikking	voor	onze	klanten
•	 Op	aanvraag	steeds	open	voor	groepen.	Schoolvakanties:	iedere	dag	open,	uitgezonderd	op	woensdag. 

MAANDMENU JUNI
Mini	huisgerookt	zalmbordje	met	cruditeiten
of	Soepje	van	de	week

Gevuld	preistaafje	met	staartvis

Kalfslende	met	dragonsausje	en	lentegroentjes
of	Kabeljauw	met	wokgroentjes	en	Hommelbiersausje

Verse	aardbeien	met	vanilleijs	van	het	huis

Menu: € 29,00 
All-In: + € 14,00 (met	apero,	hapjesbord,	glas	witte	wijn,	rode	wijn	en	tafelwater)	

Naast onze ruime kaart en suggesties van de week
is er steeds keuze uit een 3-gANgENMENU aan € 25,00
Voorgerecht: Visschelpje	of	Huisgerookte	zalm	met	cruditeiten
	 of	Parmaham	met	meloen
Hoofdgerecht:	 Beverense	reuzebrochette	of	Varkenswangetjes	met	St.Sixtus
	 of Ribbetjes	van	het	huis	met	telkens	warme	seizoengroentjes	 	
	 en	frietjes	of	kroketjes	van	het	huis
Dessert: Dame	Blanche	of	Koffie	of	Crème	brulée	of	Chocolademousse

ZOMERDMENU JULI - AUgUSTUS
Voorgerechtje met keuze uit:
•	Slaatje	van	scampi	met	mango	en	passievruchtencoulis	
•	Huisgerookte	Noorse	zalm	met	cruditeiten
•	Carpaccio	van	Belgisch	rund	met	garnituur.
•	Tarbot	gegaard	op	grill	met	pureetje	en	sausje

Hoofdgerecht met keuze uit:
Telkens	voorzien	van	verse	frietjes,	kroketjes	van	het	huis,	pasta	of	rijst
•	Mosselen	van	het	huis	met	sausje
•	Barbecue-assortiment	met	verse	groentjes
•	Eendenborstfilet	vergezeld	van	warme	seizoengroentjes	en	sausje	van	Hoegaerden	rosé
•	Kabeljauw	met	wokgroentjes	en	Hommelbiersausje

Dessert met keuze uit: 
•	Tartaar	van	ananas,	mango	en	aardbei
•	Trio	van	dessertjes	van	het	huis
•	Verse	chocomousse	of	Dame	Blanche	of	Irish	of	Beverens	koffiebord

Menu: € 28,00 - All-In: + € 14,00 (met	apero,	hapjesbord,	glas	witte	wijn,	rode	wijn	en	tafelwater)

Diesel P Petroleum P Loodvrij 95 P Loodvrij 98 P 2 takt benzine
Tankstation P Bancontact P Butaan- & Propaangas P Oliën P Smeermiddelen 
Brandhout P Houtskool P Steenkool P Dubbelwandige mazouttanks 
Selfcarwash P Stofzuiger P Springkastelen P Attracties

Deze maanD pellets aan zomerprijzen !

Blekerijweg 35 - 8972 Proven - Tel. 057 30 04 13 - www.petraver.be - info@petraver.be
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BEWONERSPLATFORM ROESBRUGGE 02.05.2013

Antwoorden
College Burgemeester en Schepenen
•	Kan	er	wegmarkering	aangebracht	worden	op:
-	 het	kruispunt	van	de	Weggevoerdenstraat	en	de	

Heybrugstraat?
-	 het	kruispunt	van	de	Weggevoerdenstraat	en	de	

molenwalstraat?
 Ter	 hoogte	 van	 de	 kruispunten	 Weggevoerden-

straat/Heybrugstraat en Weggevoerdenstraat/
molenwalstraat zal een versmalling van de rijbaan 
uitgeschilderd	worden,	evenals	de	fietspaden.

	 Bij	 de	 herinrichting	 van	 het	 kruispunt	 Professor	
rubbrechtstraat/Waaienburgseweg zal eveneens 
een versmalling van de rijbaan worden uitgeschil-
derd.

•	Kan	 er	 een	 ‘invalidenparkeerstrook’	 aangebracht	
worden voor het huis in de V. Vandenbusschestr. 8.

 Het college heeft beslist hier goedkeuring aan te 
hechten. de uitvoerende technische dienst zal een 
parkeerplaats	uitschilderen	en	deze	aanduiden	met	
een e9i-verkeersbord.

•	Kan	de	afscheiding	van	de	rijbaan	en	het	voetpad	
op	de	brug	eens	herbekeken	worden?

 De	afscheiding	tussen	voetpad	en	rijbaan	op	deze	
locatie zal herzien worden in overleg met aWV. In 
afwachting	 van	 een	 definitieve	 oplossing	 zal	 de	
overblijvende bol weggenomen worden.

•	Sedert	 een	 paar	 maanden	 zijn	 er	 aan	 de	 school-
poort	 twee	 octopusbeugels	 verdwenen.	 Geert	 Six	
was hiervan niet verwittigd en weet ook niet wie 
die heeft verwijderd en waarom.

 De	 octopusbeugels	 werden	 verwijderd	 bij	 werken	
van de VmW in roesbrugge. Het was niet mogelijk 
om	aan	te	koppelen	op	de	nabij	gelegen	afsluiters	
van de waterleiding zonder de beugels te verwijde-
ren. aangezien het niet de bedoeling kan zijn dat 
de beugels bij werken van de VmW telkens wor-
den	 weggenomen	 en	 teruggeplaatst,	 werd	 intern	
de	vraag	gesteld	of	de	positie	van	de	beugels	kan	
herbekeken	 worden.	 Een	 voorstel	 tot	 aanpassing	
zal in de eerstvolgende stedelijke adviesraad voor 
mobiliteit	 en	 verkeer	 (april	 2013)	 ter	 goedkeuring	
worden voorgelegd.•	 Ter	 hoogte	 van	
Elektro	Cappoen	en	Prof.	Rubbrechtstraat	63	zijn	de	
riooldeksels	verzakt.	Graag	een	oplossing	voor	dit	
probleem!

 De	dienst	openbare	werken	meldde	dit	probleem	bij	
AWV	en	volgt	dit	verder	op.	Is	intussen	al	opgelost.

2. Toelichting FRGE-lening
door Jeroen Haghedooren
•	Doelstelling:
 Het bieden van ondersteuning bij structurele maat-
regelen	die	de	energiekost	in	particuliere	woningen	
vermindert.

•	Hoe:
Ø	 Het	verstrekken	van	goedkope	leningen	die	moe-

ten dienen om een aantal structurele energiebe-
sparende	maatregelen	 te	 financieren	 zoals	 het	
plaatsen	 van	 dakisolatie,	 hoogrendementsglas,	
energiezuinige verwarmingsketels, zonneboi-

ler,… de leningen worden verstrekt door de Fe-
derale regering via het Frge (Fonds ter reductie 
van	de	globale	energiekost).

Ø	 Het	pré-financieren	en	begeleiden	van	energie-
besparende	maatregelen	voor	de	doelgroep	door	
renovatiebegeleiding	(aanvraag	van	offertes,…)	
en	het	maximaal	aanwenden	van	premies.

Je kunt bij de gemeente (www.habitowoonwinkel.
be)	terecht	om	een	lening	aan	te	vragen	tot	€	10	000	
met	 een	max.	 intrestvoet	 van	 2%.	 De	 lening	wordt	
terugbetaald	over	een	 looptijd	van	maximaal	5	 jaar.	
Iedereen kan een Frge-lening krijgen voor de wo-
ning die hij/zij verhuurt of bewoont. de woning moet 
dienen	als	 hoofdverblijfplaats	 en	moet	 zich	 situeren	
op	het	grondgebied	van	één	van	de	17	deelnemende	
gemeenten in de Westhoek. er is geen inkomensgrens.
Zit	je	in	één	van	de	volgende	situaties,
dan	kan	je	lenen	aan	0	%:
Ø	 Je	hebt	recht	op	verhoogde	tegemoetkoming	bij	

het ziekenfonds (klevertje van het ziekenfonds 
eindigt	op	1).

Ø Je jaarlijks bruto gezinsinkomen bedraagt niet 
meer	dan	€	16306,33	verhoogd	met	€	3018,74	
per	persoon	ten	laste.

Ø	 Je	doet	beroep	op	schuldbemiddeling.
Ø	 Je	 doet	 beroep	 op	 budgetbegeleiding	 bij	 het	

oCmW.

3. Mobiliteit
	 Op	de	vorige	vergadering		brainstormden	we	over	
zaken	die	we	willen	aanpakken/behandelen	in	2013	
en we weerhielden onder meer mobiliteit als the-
ma. 

	 We	gingen	op	zoek	naar	de	belangrijkste	knelpun-
ten	 en	 willen	 die	 ook	 aanpakken.	 Om	 een	 goed	
beeld	 te	 krijgen	 van	wat	 bij	 de	 ‘Roesbruggenaar’	
leeft organiseerden we een rondvraag. 

 Iedere inwoner van roesbrugge kreeg een vragen-
lijst in de bus waarin de mening gevraagd werd 
over volgende items:
Ø Voetgangersvoorzieningen: zijn de voetgan-

gersvoorzieningen in roesbrugge voldoende 
veilig?	 Zijn	 er	 knelpunten?	 Zijn	 er	 voldoende	
oversteekplaatsen?

Ø Fietsvoorzieningen: is er voldoende aandacht 
voor de fietser in het wegbeeld? Zijn er genoeg 
fietsvoorzieningen in roesbrugge en zijn deze 
veilig, goed onderhouden…

Ø Openbaar	 vervoer: is er voldoende aanbod 
aan	openbaar	vervoer	aanwezig?	Zijn	de	haltes	
kwalitatief ingericht?

Ø Privé-vervoer:	zijn	de	kruispunten	veilig?	Ont-
breekt er signalisatie? Zijn er onduidelijke ver-
keerssituaties?	 Zijn	 er	 voldoende	 parkeervoor-
zieningen?

Ø Verkeersleefbaarheid: zorgt het verkeer voor 
overlast	op	bepaalde	locaties?	Wat	met	de	maxi-
mumsnelheid?

We	kregen	26	invulformulieren	terug.	Alle	opmerkin-
gen werden samengevat en vertaald naar volgende 
‘actiepunten’:
Ø slechte staat - worden gesignaleerd aan stads-

bestuur	voor	‘snelle’	opvolging.
•	Zie	punt	5:		vragen	voor	stadsbestuur.

Ø	 Verkeersveiligheid	 -	 verder	 te	 bespreken	 met	
mobiliteitsambtenaar

	 Mogelijke	aanpassingen:
•	Wegversmalling	 voorzien	 ter	 hoogte	 van	 de	

Heybrugstraat en de molenwalstraat (zoals in 
Proven)	om	de	snelheid	te	verlagen.

•	Flitspaal	in	de	Waaienburgseweg	en	uitvoeren	
van	de	gemaakte	afspraken	 ivm	snelheidsre-
gime.

•	Ontraden	van	zwaar	verkeer	vanuit	de	Harin-
gestraat naar de krekelstraat en Weggevoer-
denstraat	door	middel	van		verkeersbord	(gps	
niet	 volgen,	 richting	 Proven	 aangeven)	 en	
moeilijke	doorgang	(zoals	in	Haringe).

•	Extra	 oversteekplaatsen	 voorzien	 in	 dorps-
kern.

•	Extra	parkeerplaatsen.
•	Fietspad	tussen	Proven	en	Roesbrugge:	zijn	er	
plannen	om	te	renoveren	of	vernieuwen?

4. Toelichting van de artistieke centrumpunten in 
tien Poperingse woonkernen
Het stadsbestuur wil tegen eind 2013 in elk van de 
deelgemeenten	een		artistiek	centrumpunt		realiseren	
en nodigde een tijdje geleden alle vertegenwoordi-
gers	van	de	bewonersplatforms	uit	om	de	voorstellen	
te evalueren. Het architectenbureau Jan maenhout 
staat	in	voor	de	uitwerking	van	die	opdracht	en	doet	
dat	 op	 basis	 van	 een	 belevingsonderzoek	 dat	 vorig	
jaar werd gevoerd. 
Via	 workshops	 en	 opzoekingswerk	 is	 per	 dorp	 een	
identiteit	 uitgewerkt.	 Daaruit	 voortvloeiend	 zijn	 per	
dorp	een	eigen	slagzin	 (Roesbrugge:	 ijzersterk	dorp)	
en een unieke huisstijl ontwikkeld. Finaal wordt die 
identiteit	 gevisualiseerd	 door	 een	 centrumpunt	 per	
dorp.	Dat	centrumpunt	is	een	wederkerende	construc-
tie	die	in	elke	dorpskern	wordt	geplaatst.	Vermits	alle	
dorpen	behoren	tot	de	stad	Poperinge	en	er	een	dui-
delijke samenhang aanwezig is, is het basisidee voor 
de	visualisatie	bij	alle	dorpen	gelijkaardig	(keper,	cir-
kel,	zitbank).	

5. vragen voor het stadsbestuur
•	Wanneer	starten	de	werken	in	de	Haringestraat?
•	Het	voetpad	ter	hoogte	van	de	apotheek	in	de	Prof.	

rubbrechtstraat helt teveel af waardoor het gevaar-
lijk wordt. kan dit vlakker gemaakt worden?

•	Graag	een	oplossing	voor	de	losliggende	kasseien.	
Het	 probleem	 situeert	 zich	 voornamelijk	 bij	 de	
markt.	Eventueel	plaatsen	van	een	boordsteen.

•	Na	een	regenbui	blijven	er	plassen	water	staan	 in	
de lindestraat en de korte lindestraat. Het gevolg is 
dat	er	putten	ontstaan.	‘Aftrekken’	van	de	graskan-
ten zodanig dat de straat hoger komt te liggen dan 
de grasbermen.

•	De	 wegranden	 en	 -bermen	 naar	 Haringe	 zijn	 in	
slechte staat. kunnen die geregeld gemaaid wor-
den?

•	Een	vuilnisbak	voorzien	bij	de	bushalte.	Het	ligt	er	
vol	met	blikjes,	sigarettenpeuken,…
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Wie was
Mata Hari?
Leeuwardse Margaretha Zelle trok in 
1897 naar Nederlands-Indië, werd lid 
van een dansgroep en koos de artiesten-
naam ‘Mata Hari’, het Maleis voor Oog 
van de dageraad ofwel zon. 
In 1902 vertrok Mata Hari  naar Parijs en 
kende meteen succes. Ze bracht wulpse 
dans in een variététheater, en vervolgens 
in allerlei Parijse cafés. Tussendoor ook 
in enkele steden in Europa en Amerika, 
o. a. in Wenen, Monaco, Madrid en zelfs 
de Scala in Milaan
Maar Mata Hari kreeg een kwalijke re-
putatie. In januari 1917 zond de Duitse 
militaire attaché in Madrid een onder-
schept radiobericht naar Berlijn. Hij had 
waardevolle informatie gekregen van 
een spion met de codenaam H-21, Mata 
Hari.
Volgens de Franse justitie stond Mata 
Hari ingeschreven bij de Duitse spio-
nagedienst. Op 13 februari 1917 werd 
Mata Hari gearresteerd op beschuldi-
ging van spionage voor de Duitsers, na 
een kort proces op 24 juli 1917 in Parijs 
ter dood veroordeeld en wat later ge-
executeerd.

Wim Sohier

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 

op woensdag 17 juli 2013.

Artikels	en	publiciteit
binnenbrengen	ten	laatste	op

woensdag 10 juli 2013.

Prof. O. Rubbrechtstraat 32 - ROESBRUGGE
Tel. 057 30 03 59 - www.garagecappoen.be

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Alle carrosseriewerken • schilderen

Depannagediensten
VANAF NU: Aircoservice

Laat uw airco tijdig controleren !

FORD Fiesta 1.4 TDCI 2011

FORD Focus 1.6 TDCI 2010

RENAULT Megane 1.5 DCI 2010

PEUGEOT Partner 1.6 HDI (5 pl.) 2009

VOLVO V50 1.6 D 2007

Coiffure

dames • heren
kinderen

zonnebank

10 + 1 GRATiS

bruin in slechts 5 minuten 
met sPraYtan-eXPress!

oPen van
dinsdag t.e.m. zaterdag

st. jan-ter-biezen 6
watou • 057 21 49 47

nancY

Brieven, omslagen, facturen,
bestelbons, BTW-formulieren, ...

Drukkerij Schoonaert

Top’oVin
WIJN, PURE PASSIE!

Top’oVin  |  www.topovin.be  |  0472 55 50 03  |  topovin@hotmail.com

Nieuwe Website !

Publiciteit	voor	de	streek	?
De IJzerbode wordt in meer

dan 3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.

Inlichtingen:	057	30	03	79



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen
•	OC	Karel	de	Blauwer
 vrijdag 21 juni
 puntenkaarting “OKRA”
•	OC	Karel	de	Blauwer
 vrijdag 19 juli
 puntenkaarting “OKRA”
•	Kristen	Volkshuis	bij	P.	Gunst
 dinsdag 25 juni
 puntenkaarting “OKRA”
•	Kristen	Volkshuis	bij	P.	Gunst
 dinsdag 23 juli
 puntenkaarting “OKRA”

Vogelpik
•	Kristen	Volkshuis	bij	P.	Gunst
 zaterdag 13 juli
 smijting voor de leden

Crea
•	Kristen	Volkshuis	bij	P.	Gunst
 donderdag 4 juli
 handwerk “OKRA”

BEVEREN-IJZER
•	Vrije kaartavond
	 Praatcafé	’t	Geheim	Spoor
 donderdag 20 juni
 donderdag 18 juli

HARINGE
•	Vogelpikclub	Smokkelsmijters
 Eethuis	&	Praatcafé	’t	Smokkelhof
	 zaterdag 22 juni
 zaterdag 27 juli

BURGERLIJKE STAND
HUWELIJKEN
Watou
•	Chiel Lemahieu-Ameloot en Eline Pety

OVERLIJDENS
Proven
•	Marie-Louise Top, overl. 26 mei, 89 j.

MENSEN VAN BIJ ONS
- Op 15 mei 2013 is in Zorgcentrum Sint-Anna 

in Bulskamp Madeleine Top overleden. Ze 
was geboren in Haringe op 21 februari 1916. 
Samen met haar 7 broers en zusters bracht 
ze haar jeugd door in Haringe en daarna in 
de Oosthoek in Roesbrugge. Gehuwd met 

Georges Maeyaert boerde ze op de hoeve De 
Rode Balie tussen Beveren en Roesbrugge. 
Madeleine had 7 kinderen, 22 kleinkinderen 
en 33 achterkleinkinderen. De uitvaartplech-
tigheid werd gehouden in intieme kring in 
uitvaartcentrum Kesteloot in Veurne.

TE KOOP

Stapelbare bakken.
Maat: 50 x 60 x 35 cm (B x L x D).
Prijs: € 3 per stuk en
€ 2 per stuk (vanaf 20 stuks).
Info: Guido Schoonaert, Bergenstraat 16, 
8972 Roesbrugge, Tel. 057 30 15 57 (zelf 
af te halen).

Provenplein	53	-	8972	Proven	-	www.valerieviane.be
Tel.	057	30	08	51	-	Gsm	0494	06	96	73

B e a u t y  &  w e l l n e s s

Pijnlijke	rug,
onstekingen
nekklachten,	…
NIEUW !
INFRAROOD KUUR
4	sessies:	€	48

Erkende	pedicure
bij	uw	mutualiteit

Hotstonemassage
Chinese	relaxatie
Permanente	make-up
Parfumerie
Make-up
Kleurconsulente
Definitieve
ontharing
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Taaltap 124
Jij en jou jij wel eens? Nee? Vousvoyeer je dan 

altijd? Oh ik zie het al, je wenkbrauwen verraden 
dat je dit woord niet dagelijks in de mond neemt, 
of dat je nog nooit spottend antwoordde: “Je 
bent zelf een…!”

‘Jij-bakken’ vinden velen nochtans leuk. Ook 
de vervoeging “Ik jij-bak. Jij jij-bakte. Die heeft al 
vaker gejij-bakt. Wat een jij-bakker is hij toch!” 

“Tu quoque, fili mi?”, “Jij ook, mijn zoon?” 
stamelde, jij-bakte Caesar tegen zijn bescherme-
ling Brutus toen die met andere samenzweerders 
zijn dolk greep en Caesar in de senaat ter dood 
bracht. Een “jij ook-reactie”, als spottend of be-
schuldigend antwoord op een aanmerking of 
daad, wordt ook een jij-bak genoemd. Daarin val 
je niet de inhoud van de op- of aanmerking aan, 
maar viseer je de persoon zelf. “Ja, maar jij…” of 
”Dat moet jij nodig zeggen!”                                                                                                               

Blijkbaar mag je iemand maar op fout gedrag 
wijzen, als je je zelf ‘gedraagt’. In de welspre-
kendheid noemen ze zo’n argument een ‘jij-bak’. 
Of zoals de Romeinen zeiden: ‘tu quoque’, let-
terlijk: ‘jij doet het ook’. Het is een soort volwas-
sen vorm van ‘wat je zegt ben je zelf’ of ‘moet jij 
nodig zeggen!’                                                                                                            

De argumentatieleer beschouwt dit als een on-
redelijke manier van argumenteren: met iemands 
inconsequent gedrag af te keuren veeg je nog 
niet diens standpunt van tafel. Het is onrecht-
vaardig iemand het recht tot deelname aan de 
discussie te ontnemen, alleen maar omdat hij zelf 
niet het goede voorbeeld geeft. Hij kan namelijk 
nog altijd sterke argumenten hebben, inhoudelijk 
gezien dan.                                                                                             

Hoewel onredelijk, is een jij-bak vaak uiterst ef-
fectief. Neem de bakken commentaar die voet-
baller Wayne Rooney over zich heen kreeg, toen 
hij het aandurfde op Twitter het onsportieve ge-
drag van Real Madrid-speler Pepe te veroordelen 
die moedwillig op de hand van een tegenspeler 
was gaan staan. “Idioot!” oordeelde Rooney.                                                                                                                

Daarop reageerde de Real Madrid-ondervoor-
zitter met: “Er zijn veel heiligen, maar allemaal in 
de hemel. Als Rooney een heilige wil zijn, moet 
hij doen wat hij zelf predikt.” Daarop keerde 
de publieke opinie zich tegen ‘Looney’ (gekke) 
Rooney. Hij had geen spreekrecht, omdat hij zelf 
ook niet bepaald bekend staat om zijn sportieve 
gedrag. “Practice what you preach” oordelen de 
Engelsen.

Op Twitter vind je een heleboel berichtjes die op 
een dergelijke speeltuinmanier beschuldigingen 
heen- en weerkeilen. De zandbak van creatief 
taalgebruik die Twitter heet is voor zoiets vrucht-
bare aarde. Maar het bijzondere aan Twitter is dat 
de meeste tweets monologisch zijn, geen reactie 
zijn op, geen antwoord, maar een uitspraak zón-
der voorgeschiedenis. “One direction” dus!

Wees lief, lezer, en jij-bak me dus alsjeblief niet 
terug!  

Wim Sohier

ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij Schoonaert

rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij Schoonaert



AL WEERSKANTEN
VAN DE
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1 RECTO

Eeënzoate Stong Stekelorum van d’ Hoge Seine 
in Beveren wos noa de begroavieng egoan van Staf 
de garde in Lesel, en doa bluven hangen. Tegoare mi 
Wiesten Wyseur van de Drie Bomtjes en ’n dieëns 
moat Fikken Felieërs van Hoaiboaige in Izenberge. 
Zieder hadden oek zeeëre ’t offrande ewist. Niet 
omda Staf de garde bie nulder in ‘t opperste schof 
lei, verre van, moa ja nu en toen moe j’ etwod uut 
je goeste doeën en j’n anzichte togen. ‘Faire acte de 
présence’, zeggen z’ in Cappeltje.

Achternoar vieëlen ze binnen bie Jeanne in
’n Vetten Osse voer een partieë te koarten, moa mit 
drieën… Doarom ze trakteeërden Fiel Filioart van
’n Boenten Oend toetdat ’n zochte wos, ja knikte en 
meispeelde.

“Gasten,” zei Fiel roend te vieëren, “’t is goeëd vor 
een keeë: me vromens goa mééër of van neur latte 
geven. Elk ze gedag”. Fiel dei ze klakke en scharpe 
an en zwiemelde op flanellen benen noa kottem. 

“Zit mi zuk een chef bie de stove!” zuchtte Wies-
ten. “Thuzent goat ‘t anders,” lachte Fikken, “moe-
der zégt neur gedacht en ik dóen m’n gedacht. En 
ezo akkordeeëren wieder lik akke mi ze makke.” “Bie 
mien”, stoefte Stong, “is er oek jamais de la vie een 
hoar in de butter. ’t Telt doa moar ééën gedacht.
’t Miene! Moa, ‘k moen wel vor olles zélve zorgen. 
Olleeëne nie vor de joeëns.” “Ja,” pjokte Wiesten, 
“goa wel zien! Garantie zitten ze, lik de koekoesjoen-
gen, in een anders nest!” 

“Gasten,” zei Stong die ruze wilde vermieën,“zoen 
me nie nog een ki goan peuren in Bollengiers vispit 
op de Clachooëre? Ol een tiedige dan me doa nog 
ewist hen. Die poaliengen dan ze verleden vorjoar 
opèstoken hen, moeten ol ferme bedegen en nu een 
dume dikke zien.” Subiet woaren Fikken en Wiesten 
takkooërd en ze spraken of.

De vogende vriedagoavond kwamen ze, bie 
nieuwe moane, thope bie Kotje Berghs en trokken 
vandoar olvroeks deur Coenes weeë noa Bollengiers 
pit. Moa de wiend zat slicht en Bollengiers hofhoend 
gienk leeëk te keeëre. De peurders eiselden, doken 
nulder een tied oender de grote krulwilge rechte vor 
‘t kommiezekot, en reschieërden nulder achter tieën 
menuten were verzichtig noa Bolles pit.

Urbain Bollengier hadde ‘n hofhoend van ze latte 
hooëren geven nateurlik en zag dat oek madams ca-
napéhoendje pieleooërde. “Vromens, m’ hen bezoek! 
Bie de vispit garantie! ‘k Goan die nachtuuls goan 
verwelkommen.” “Zie moa verzichtig, Urbain! Mi 
zukke schuferlu’s…!” Bing trok ze klakk’ an, pakte 
ze twiloop uut d’ ingemakte kasse bie ’n heird en 
schoof ol d’ achterdeure noa buten.

“Goenoavond, kompajjieë. Uut achter etwot vor in 
moeëders vispannige?”

De peurders zweeëgen, hieëlden Urbains geweire 
in ‘t oge, en schoven een poar stappen achteruut.

“Komt mien helpen poaliengen vangen in septem-
ber, on me de pit woazen. Mit ’t wuuf, de joeëns en 
de poaliengschoare! En o je neistig ziet, krieg je toen 
olledrieë een pooëseltje. Alli goenoavond, toet toen. 
En keert nu moa julder karre!”

En dat dein ze. Mi nulder moend vul taans. En… 
een iedel seultje!

SCHREVELYNCK Nadruk verboden

Prof. O. Rubbrechtstraat 12
8972 Roesbrugge-Haringe
Tel. 057 30 05 94
info@elektrocappoen.be
www.elektrocappoen.be
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