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PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

GEMEENTE BEVEREN-IJZER anno 1952 (3)
Verslag in verband met de wedstrijd tussen
de landelijke gemeenten van de arrondissementen
Veurne en Diksmuide
In de winter van 1949-1950 werden onze 
laaggelegen weiden en hooilanden langs 
de IJzer geteisterd door veldmuizen, doch in 
zeer geringe mate. De schade die zij aange-
richt hebben was onbeduidend. Een krachtig 
ingezette en doorgedreven actie verwezen-
lijkte de volledig verdreiging van deze scha-
delijke diertjes in een minimum van tijd.

Over het algemeen ondergaan de veldvruch-
ten nooit schade veroorzaakt door hagel. 
Slechts eenmaal in de laatste 50 jaar, nl. 
eind mei 1931 werden in een strook van de 
gemeente alle vruchten volledig door hagel 
verwoest. De geleden schade kon nog ge-
deeltelijk goedgemaakt worden door het 
oogsten van witte bonen, dewelke dat jaar 
een uitzonderlijke rijke opbrengst gaven.

Wilde konijnen zijn er in deze streek zeer 
weinig, zodat er bezwaarlijk gewag kan ge-
maakt worden van schade door hen aange-
richt.

2. Maatregelen genomen om het lot te 
verbeteren van die welke hun beroeps-
inkomsten niet vinden in land-, tuin-
bouw en veeteelt
Zoals reeds gezegd onder de rubriek “het 
dorp” telt de gemeente een 80-tal hoe-
ven, verspreid over het ganse grondgebied. 
Zij mag dus hoofdzakelijk als landbouwge-
meente bestempeld worden.

De arbeidersklasse vertegenwoordigt circa 
125 gezinnen met ± 425 leden. Van deze 
125 gezinnen worden er gemiddeld 150 per-
sonen in de landbouw tewerkgesteld en 50 
à 60 personen in de nijverheid. Gemiddeld 

gaan er dagelijks 40 inwoners in Frankrijk 
werken.
De lokale nijverheid bestaat, en dit reeds se-
dert tientallen jaren, slechts uit twee brou-
werijen en een peperkoekfabriek, waar in 
totaal gewoonlijk 15 mensen werken.

Er zijn nog twee werkende windmolens. De 
ene is volledig in hout en de andere in steen. 
Zij zijn beide als monument geklasseerd.
Vroeger, rond 1812, bestond er nog een 
zoutziederij, een leertouwerij en een wind-
oliemolen.

In achtnemend de geografische ligging van 
de gemeente, zien wij niet in hoe het mo-
gelijk zou zijn nieuwe nijverheden op te 

richten. Zoals reeds gezegd worden wij ten 
westen begrensd door Frankrijk, waar de 
bestaande nijverheid bloeit, zodus geen uit-
voermogelijkheden langs daar. Anderzijds 
is er geen spoorweg, en is de IJzer op het 
vak tussen Stavele en Beveren - Roesbrugge 
onbevaarbaar geworden. Vóór 1940 werden 
er per week regelmatig 250 ton goederen 
gelost of geladen te Roesbrugge om per 
schip vervoerd te worden. In 1940 werd de 
brug over de IJzer te Stavele door de Duitsers 
stukgemaakt, en vervangen door een vaste 
noodbrug. Heden ten dage ligt die nood-
brug er nog, zodat alle doorvaart onmoge-
lijk is. De bevoegde instanties zien er het nut 
niet van in en laten dit goedkoop vervoer-
middel teloor gaan. Een nieuwe draaibrug te 
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Stavele bouwen en de IJzer tussen Stavele en 
Roesbrugge baggeren, verzekert zeker dat 
de scheepvaart onmiddellijk in voege zou 
komen en ruimschoots bijdragen tot de bloei 
van dit gewest.

Thans gebeurt alle vervoer per as hetgeen, 
gezien de voordelige vervoertarieven, het 
nog bestaand buurtspoor volledig overbodig 
maakt.
De dichtsbij gelegen spoorwegstations zijn 
Poperinge en Veurne, zodat het nog al eens 
gebeurt dat er aldaar goederen gelost of ge-
laden worden en van of naar onze gemeente 
vervoerd worden per vrachtwagen.

Sedert enkele jaren worden de personen 
die regelmatig in de Franse nijverheid gaan 
werken, dagelijks heen en terug gevoerd 
door een autobus ingezet door de fabriek. 
Zo worden er heden ten dage dagelijks 15 
personen vervoerd. Dit lofwaardig initiatief is 
sedertdien reeds nagevolgd door bv. aanne-
mers van bouwwerken of wegeniswerken, 
die ook dagelijk hun arbeiders heen en weer 
voeren met een enigszins daartoe geschikt 
gemaakte vrachtwagen. Men mag dus al-
gemeen zeggen dat het voor iedere arbei-
der, op weinige uitzonderingen, mogelijk is 
iedere avond naar zijn dorp terug te keren.
Wat onze bedienden betreft, die zeer gering 
in getal zijn, en die buiten de gemeente hun 
dagtaak moeten vervullen, deze schikken zo-
danig hun werk en zien zelf naar een gepast 
vervoermiddel uit om iedere avond naar huis 
terug te keren.

Tot nog toe werden er geen coöperatieve 
winkels voor de aankoop van waren voor 
huishoudelijk gebruik opgericht. Heel waar-
schijnlijk zullen er ook geen tot stand ko-
men, om reden dat de bevolking over het 
gehele dorp verspreid woont en er feitelijk 
nergens een centrum gevormd wordt die het 
bestaan van dergelijke inrichting zou kunnen 
verzekeren.

Jaarlijks viert de gemeente haar kermis op de 
2de zondag van september. Dit valt telkens 
samen met de noveen ter ere van O.L.Vrouw, 
voor wie vroeger een bedevaart gehouden 
werd. In het advertentieblad van Veurne, 
dd. 01.09.1833 lezen wij over Beveren “Hier 
is een oude schoone Kerke, alwaer jaerlijks 
eene groote bedevaert gehouden wordt op 
8 september ter ere van O.L.Vrouw, welke 9 
dagen duurt”. Jammer genoeg is er van een 
bedevaart geen sprake meer, doch de no-
veen bestaat nog. Tijdens deze negen dagen 
wordt dagelijks na de H. Mis het mirakuleus 
O.L.Vrouwbeeld processiegewijze rond het 

kerkhof gedragen, gevolgd door de bid-
dende gelovige parochianen. Bedevaarders 
uit andere gemeenten komen er evenwel 
niet meer.
In onze kerk wordt de H. Brigitta bijzonder 
aangeroepen tegen ziekten bij runderen. 
Deze noveen begint jaarlijks op 24 januari. 
De bijzonderste dag van deze noveen is de 
maandag na 26 januari. Dientengevolge is er 
dan op zondag en deze maandag een soort 
winterkermis. Destijds was er een zeer grote 
volkstoeloop op ‘Brigittamaandag’, en in
’t bijzonder van de bewoners van Frans-
Vlaanderen. Heden ten dage komt er op 
deze dag nog wel veel volk, doch nog weinig 
Fransen. Deze zijn het meest achtergebleven 
tijdens de oorlog 1940-1945 om reden dat 
de Duitsers zeer weinig toelatingen verleen-
den om de grens te overschrijden door de 
slechte verkeersmogelijkheden.
Buiten twee voornoemde kermissen zijn er 
nog twee wijkkermissen nl. op de 4de zon-
dag van juni voor de Beveren-Kalsijde en op 
de 3de zondag van juni en de laatste zondag 
van september voor Kapelhoek.

Sedert de oorlog 1940-1945 en inzonder-
lijk sedert het in voege brengen van de uit-
gebreide sociale wetten, de R.M.Z., enz … 
hebben er verscheidene kleine ambachtslie-
den, die voor eigen rekening werkten en er 
redelijk goed aan hun brood kwamen, hun 
beroep stilgelegd en zijn gaan werken voor 
een patroon. Hiervoor verzekeren zij zich op 
65-jarige leeftijd een ouderdomspensioen, 
en kunnen zij de dagen dat er geen werk is  
genieten van de werklozensteun. Hierdoor 
zijn alleen de ambachtslieden die dag in, dag 
uit hun werk hebben en het hoofd kunnen 
bieden aan de sociale en fiscale verplichtin-
gen blijven bestaan. Daarvoor moesten deze 
laatsten hun bedrijfsinrichting volkomen mo-
derniseren, zodanig dat zij met hun werk en 
hun prijzen konden wedijveren met de gro-
tere bedrijven. Er mag algemeen gezegd dat 
de bedrijfsinrichtingen zo modern mogelijk 
uitgerust zijn.

Vóór 1935 was er in de gemeente nog geen 
sprake van syndicaten. Iedereen had zijn 
werk en vergenoegde zich met zijn loon en 
zijn lot. In 1937 werden er enkele arbeiders, 
die sedert jaren in Frankrijk hadden gewerkt, 
werkloos gesteld. Deze lieten zich inschrijven 
in het Kristen Syndikaat en genoten werk-
lozensteun. Van tijd tot tijd kwamen er an-
dere personen werkloos, die natuurlijk het 
voorbeeld van hun voorgangers volgden. Zo 
kwam het en zo ver is het thans gekomen, 
dat alle arbeiders zonder uitzondering, lid 
zijn van een beroepsorganisatie. De over-

grote meerderheid zijn lid van het A.C.V., 
anderen zijn ingeschreven bij het L.V.B. en 
een klein aantal bij het A.B.V.V.
Sedert een tweetal jaren ontstond het Mid-
denstandsverbond in deze streek. In het be-
gin oogstte het weinig succes, maar thans 
worden meer en meer neringdoeners, land-
bouwers en kleine burgers lid van deze be-
roepsorganisatie.

Omzeggens ieder gezin op het grondgebied 
van onze gemeente beschikt over een tuin 
of erve. Bij ieder huis hoort gewoonlijk een 
strookje grond, het ene al groter dan het 
andere. Naargelang de grootte wordt het 
gebruikt waarvoor het van dienst kan zijn. 
Zo komt het dat nogal veel niet-landbouw-
gezinnen enigszins een bijverdienste vinden 
hoofdzakelijk in de kleinveeteelt (pluimvee 
en konijnen). In dit opzicht is er geen voor-
uitgang noch achteruitgang waar te nemen.

Tijdens de bezetting waren al deze kleinge-
bruikers ingeschreven bij het Werk van de 
Akker, uitsluitend omdat zij hierdoor in bezit 
kwamen van de nodige meststoffenbons en 
het vernieuwd plantgoed. Heden ten dage 
bestaat het Werk van de Akker in onze ge-
meente niet meer. 

Aangezien het volledige landelijk karakter 
van de gemeente en de weinige beziens-
waardigheden, komen er bitter weinig toe-
risten op bezoek. De doortrekkenden wor-
den, indien erom verzocht wordt, geholpen 
en ingelicht zoveel als mogelijk.
Gezinnen met verlof komen er evenmin, ten-
zij bij hun familie. 

Wordt vervolgd

Verslaggever
Robert Lepee
Gemeentesecretaris
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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

Zoals de timmerlui!
Zadeldak, schilddak, mansardedak, plat dak, 
lessenaarsdak, tentdak, V-dak of vlinderdak, 
en noem maar op. Ook nu nog rusten die op 
een houten constructie. Waar geen metalen 
schroef of spijker aan te pas komt. Hedenten-
dage wordt nog altijd pen-gatverbinding toe-
gepast.
Deze bouwwijze heeft zich al eeuwen lang be-
wezen, gebouwen van enkele honderden jaren 
oud zijn geen uitzondering. 
Niet alleen bij daken, ook bij vakwerkbouw, 
typisch voor de Elzas bv., wordt meestal een 
eiken hout vrijdragend geraamte of skelet van 
stijlen- en regelwerk opgebouwd waardoor 
vakken ontstaan. Vroeger werden deze vakken 
ingevuld met vlechtwerk van wilgen tenen en 
leem, stenen of planken.
Dit stijlen- en regelwerk wordt met de tradi-
tionele pen- en gatverbinding aan elkaar ver-
bonden. Bij deze verbinding wordt met een slei 
(grote houten hamer) een houten pen, toog-
nagel, vastgezet (geborgd) zodat de verbinding 
niet meer uit elkaar kan.

Vorige maand kon niemand het voorwerp ra-
den.

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 ge-
trokken die een prijs ontvangt.

HOU HET IN
DE GATEN!                             
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drukkerij SCHOONAERT
Bergenstraat 1  -  8972 Roesbrugge  - 057 30 03 79 - info@drukkerijschoonaert.be  -  www.drukkerijschoonaert.be

Breng uw foto’s
(gewoon of digitaal) binnen.
We maken er een leuk en
origineel communiekaartje van !!!

Ook:
• uitnodigingen
• notablokjes
• placemats
• servetringen
• doosjes - …

Een geschenkje
voor iedere communicant !

Nog meer ideeën op
www.drukkerijschoonaert.be

25|05|2017 Elias
EERSTE  COMMUN IE   |   PREM IÈRE  COMMUN ION

Elias_315x105.indd   1 15/01/18   09:06

Lucas
23 april 2017

Lucas_100x100.indd   1 15/01/18   09:13

Michele_lentefeest_105x150_OK.indd   1 3/05/17   15:39

QuincyBaert_EC_160x105_02.indd   1 15/01/18   09:22

Evy & Eden_EC_480x80.indd   1 15/01/18   09:06

EERSTE COMMUNIE

Lars
04 juni 2017

Lars_communie_150x150.indd   1 2/05/17   18:31



Het jaar 1978 werd met veel bombarderie uit-
geroepen tot Jaar van het Dorp. Het was de 
Boerenbond die in het jaar ervoor al de idee 
lanceerde en minister Rika De Backer maakte er 
haar collega’s in de regering warm voor. Alleen, 
het jaar kwam net na de fusies en dat zorgde 
voor nogal wat wrevel. In heel wat nieuw sa-
mengestelde gemeenten bleven de initiatie-
ven dan ook beperkt en het waren vooral de 
plaatselijke verenigingen die het jaar echt kleur 
gaven.

In de eerste editie van Het Wekelijks Nieuws 
van 1978 mocht Roesbruggenaar Roger Blon-
deau als eerste in een reeks opmerkelijke 
dorpsfiguren zijn mening over het jaar van het 
dorp ventileren. Blondeau was op dat moment 
59 jaar en één van de boegbeelden van de re-
gio. Beroepshalve was hij hoofdinspecteur van 
de belastingen, maar in brede kringen vooral 
bekend als wetenschapshistoricus. Hij schreef 
boeken over Ferdinand Verbiest, over de we-
tenschap in Vlaanderen van de zeventiende tot 
de twintigste eeuw, geuzen in de Westhoek, 

wetenschap in de taal der Vlamingen, Merca-
tor van Rupelmonde en Jan Yperman en ze-
telde in verschillende bestuursraden. Hij kreeg 
tientallen eretekens en medailles, onder meer 
de Sartonmedaille van de Gentse universiteit, 
was medewerker van heel wat tijdschriften en 
hoofdredacteur van De IJzerbode. Hij overleed 
op 89-jarige leeftijd in juli 2008.
In het eerste ‘jaar van het dorpinterview’ in Het 
Wekelijks Nieuws van ‘78 waarschuwde Blon-
deau voor de macht van de grote entiteit. “We 
zijn nu wel van Poperinge, maar we moeten 
ervoor waken dat we onze eigenheid bewaren. 
De fusie met Poperinge mogen we eigenlijk 
enkel administratief voelen,” waarschuwde hij. 
Hij pleitte terzelfdertijd voor een nauwe samen-
werking tussen Roesbrugge en Haringe, “om-
dat de eeuwenoude rivaliteit ons alleen maar 
verzwakt in die groot-Poperingse structuur. 
We moeten dus dringend de handen in elkaar 
slaan en vooral Roesbrugge-Haringenaar blij-
ven,” stelde hij. Nu, 40 jaar later, klinkt het voor 
wie de fusies nooit meemaakte wegens toen 
nog te jong of niet geboren, waarschijnlijk wat 
oubollig, maar het blijft toch nog behoorlijk 
actueel. Want de eigenheid van onze dorpen 
blijft een troef voor de toekomst van de West-
hoek en met nieuwe ideeën als ‘betonstop’ en 
inbreiding van de steden, dreigt in de komende 
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… 40 jaar terug in de tijd

Op de receptie bij de inhuldiging van de houten kroonluchter in de kerk van Roesbrugge
in Het Christen Volkshuis te Roesbrugge. Zittend v.l.n.r.: Henri d’Udekem d’Acoz, Gilbert Roosebeke,

Albert Sansen, Firmin Vanden Abeele, pastoor van Roesbrugge, Robert Deeren, Achiel Gyssels en Roger Blondeau.
Staande v.l.n.r.: Werner Claeys, Fernand Kennes, Gaston Geerardyn, Jozef Deschuytter, Roger Descamps,

Ignace Vandermarliere, Guido Marchand, dienstdoende hulppriester, Marguerite Aernout (zuster Bernadette),
Simonne Vermoortel (zuster Gemma) en zuster Veronique. Uiterst rechts nog Willy Maes. 

Bij de opening van één van de hoevedagen in Roesbrugge sprak Roger Blondeau de genodigden toe.
V.l.n.r.: Roger Blondeau, zijn echtgenote Suzanne Pyfferoen, Lucien Igodt, Pater Joris Declerq, pastoor van Haringe,

Maria Van Cayzeele, Cecile Derycke, meester Raymond Gyssels, E.H. Firmin Vanden Abeele, pastoor van Roesbrugge,
Adrien Boerhave, Fernand Kennes, E.H. Guido Marchand en apotheker Georges Samyn. 

Roger Blondeau, 2008
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decennia misschien een nieuwe leegloop van 
onze dorpen.
Die leegloop was in de januarimaand van ‘78 
trouwens één van de gespreksonderwerpen 
in de Poperingse gemeenteraad. Daar kregen 
de raadsleden de bevolkingscijfers van de stad 
voorgelegd. En uit de tellingen bleek dat groot-
Poperinge voor het eerst minder dan 20.000 
inwoners telde. Dat kwam door de ontvolking 
van de dorpen, want de stadsbevolking zelf 
groeide in die jaren elke keer weer aan.   
In Proven was in de nieuwjaarsmaand van 1978 
nogal wat te doen rond vandalisme aan en in 
het Chirolokaal. Dat houten Chirohuis - eigen-
lijk een veredelde barak met twee grote ruim-

tes - werd aan het begin van de jaren zestig 
achter de grot opgetrokken. Daarvoor huisde 
de plaatselijke Chiroafdeling in een ondertus-
sen verdwenen kleine rijwoning op het hui-
dige Alexisplein, achter de kerk en voor het 
huidige Hoppecruyt. Het houten lokaal stond 
in de beginjaren ideaal ingebed op wat toen 
‘de statie’ genoemd werd. Dat was een groot 
braakliggend terrein dat vroeger als halte voor 
de treinen van de oude spoorlijn van Poperinge 
naar De Panne werd gebruikt. Op het terrein 
vol putten en bulten lagen nogal wat zandho-
pen, stenen, overschotten steenkool en andere 
rommel en die vormden vooral in de vijftiger 
en zestiger jaren een ideaal speelterrein voor 

de Provense jeugd. Later werden de gronden 
beetje bij beetje beboerd en werd ‘de statie’ 
geschiedenis. Het Chirolokaal werd tot een 
eindje in de jaren ’80 nog gebruikt, maar ver-
dween toen de plaatstelijke Chiroafdeling op-
ging in de Roesbrugse Chiro Haro en de lagere 
school palmde de vrijgekomen ruimte in.
In Watou begon het jaar met een moment van 
sportieve euforie. Want volleybalclub Kwavo 
haalde voor het eerst sinds lang de kwartfina-
les van de provinciale volleybalbeker. De ploeg 
speelde op dat moment in derde provinciale.  

Nog in januari 1978
• Tijdens de nieuwjaarsreceptie op de provincie 

werd met trots meegedeeld dat de regering 
een pak geld klaar hield voor de uitbouw van 
het wegennet in West-Vlaanderen. Eén van 
de prioriteiten daarbij was volgens de spre-
ker de aanpassing van de weg Ieper-Veurne. 
Er wordt nu dus al 40 jaar zonder noemens-
waardig resultaat op die spijker geklopt.

• Het Aalsters carnaval dreigde in 1978 in de 
problemen te komen door … de prijs van 
een pintje. Nogal wat cafébazen in de stad 
maakten er in de jaren daarvoor tijdens de 
carnavalsperiode een gewoonte van om de 
prijs van een pintje serieus te verhogen. En 
volgens nogal wat politiekers bracht dat de 
carnavalstraditie van Aalst in gevaar. Er werd 
serieus vergaderd, en uiteindelijk raakte men 
het eens dat een pintje in Aalst carnaval 
maximaal 20 fr. mocht kosten … En van BOB 
was toen nog lang geen sprake.

• Ook in januari van 1978 bleef Mull of Kintyre 
van Paul McCartney and Wings de hitlijsten 
aanvoeren.

Wordt vervolgd
Stef Ryon

Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten en
 foto’s op www.westhoekverbeeldt.be

- De IJzerbode 1978

V.l.n.r.: Martin Schoonaert, Paul Geldof, Bernard Huyghe, Ronny Parret, Johan Rousseeuw,
Johan Braem, Marc Soenen, Danny Vandromme, Geert Vandenbussche en Dirk Soenen.

Proven chirolokaal

Ploeg Kwavo heren seizoen 1977-’78: vooraan Patrick Brutsaert, Paul Hespeel, Willy Malbrancke, Bernard Bocket en
Paul D’Hondt. Achteraan: Pierre Decae, Walter Ooghe, Martin Bouton, Jozef Brutsaert en  coach Bertin Maerten. 
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Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be. Afgebeeld voertuig: CITROËN C4 Picasso Exclusive (opties: metaalkleur, meedraaiende bi-xenon koplampen en 18” lichtmetalen velgen). (1) Prijs btwi van de CITROËN C4 Picasso  
1.2 PureTech 130 Start & Stop MAN6 ATTRACTION vanaf 15/12/2015, verminderd met alle promoties alsook de PureTech premie(4), de voorwaardelijke Salonpremie(5) en Eco Tech premie(6). (2) Aanbevolen catalogusprijs btwi van CITROËN C4 Picasso vanaf 
15/12/2015.  (3) Volgens model en afwerking, meer informatie bij ons. (4) CITROËN geeft u bij aankoop van CITROËN C4 Picasso met PureTech motor een premie van 500€ (buiten Business versie). (5) CITROËN geeft u bij aankoop van een nieuwe CITROËN uit stock 
een Salon korting. Voor meer inlichtingen en voorwaarden, gelieve zich te begeven bij ons. Voorwaarde voor Salon korting voor CITROËN C4 Picasso is : 1.000€. Aanbieding geldt zolang de voorraad strekt en niet geldig voor Business versie. (6) CITROËN geeft u een Eco 
Tech premie voor de overname en recyclage van uw oud voertuig. Wij bieden u bij aankoop van een nieuwe CITROËN C4 Picasso (buiten Business versie) een Eco Tech premie van 1.200€. Daar heeft het milieu baat bij dankzij het proces van gescheiden recyclage. Het voertuig 
moet volledig zijn en minimum 6 maanden ingeschreven zijn op naam van de koper van het nieuwe voertuig. (7) Prijs btwi vanaf 15/12/2015, verminderd met alle promoties waaronder de voorwaardelijke Salon korting(5) en voorwaardelijke EcoTech premie(6). Aanbiedingen 
geldig van 15/12/2015 t.e.m. 01/02/2016 op alle nieuwe CITROËN C4 Picasso, verkocht aan particulieren, niet cumuleerbaar met alle andere lopende promoties en geldig bij ons.

citroen.be

Verminderd met alle promoties alsook de voorwaardelijke Salonkorting(5)  
en de voorwaardelijke Eco Tech premie(6).

CITROËN C4 PICASSO
GENEREUS EN EGOÏSTISCH

EN EXTRA PACK
TE ONTDEKKEN BIJ ONS

vanaf 17.690€(1)

3,8 - 6,3 L/100 KM 100 - 145 G CO2/KM

ZIN IN EEN SUPERIEURE AFWERKING?
CITROËN C4 PICASSO
1.6 BLUEHDI 115 EAT6 INTENSIVE

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS(2)

KORTING(3)

NETTOPRIJS
SALON KORTING(5)

ECOTECH PREMIE(6)

SALON PRIJS(7)

28.950€
- 4.010€

= 24.940€
- 1.000€
- 1.200€

= 22.740€

OPENDEURDAGEN VAN 16 T.E.M. 31 JANUARI, ZONDAGEN INBEGREPEN.

DE SALONMAAND 
ZONDER TOEGEVINGEN
DE SALONMAAND 
ZONDER TOEGEVINGEN

NIEUWE AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK MET 6 VERSNELLINGEN

+ EXTRA PACK  TE ONTDEKKEN BIJ ONS

GARAGE WATTEYNE bvba

Veurnestraat 16 - 8640 Oostvleteren - Tel. 057 40 12 99 - Fax 057 40 19 23
www.garagewatteyne.be - citroen.watteyne@belgacom.net

NEW CITROËN C3 AIRCROSS 
COMPACT SUV

Meer Plaats, Ultra Moduleerbaar
#EindelozeMogelijkheden

Vow

Vanaf

Na een 1ste huur van 4.050 € - 30.000 km / 36 maanden

/MAAND(1)199 €

OPENDEURDAGEN 
VAN 8 TOT 31 JANUARI  
OPEN OP ZONDAG

    Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be. Afgebeeld voertuig: New CITROËN SUV C3 Aircross Shine (Opties: 
Metaalkleur, Ink Black dakkleur, Pack Color Orange, Grip Control & Hill Assist Descent, Panoramisch electrisch schuifdak, City Pack). Aanbod Citroën Private 
Lease op basis van 36 maanden en 30.000 km, geldig van 01/01/2018 tot 31/01/2018 voor een New SUV C3 Aircross 1,2 PureTech 82 MAN LIVE, zonder 
opties, met een 1ste huur van € 4.050,00 incl. BTW. Citroën Private Lease is een verhuur op lange termijn zonder aankoopoptie, voorbehouden aan particulieren 
woonachtig in België, aangeboden door PSA Finance Belux N.V. (verhuurder), avenue de Finlande 8 bte 2 te 1420 Braine-l’Alleud, KBO nr. 0417.159.386, 
tel. 02/3707711, inschrijvingsnummer FSMA 019653 A, onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier. Inbegrepen diensten zijn de volgende: huur van 
het voertuig, Belasting op Inverkeerstelling en Jaarlijks Verkeersbelasting, totale garantie, Citroën TotalDrive (onderhoud, werkuren en slijtagestukken), bijstand, 
zomerbanden (2), Verzekering BA en schadedekking voertuig. Info en voorwaarden bij ons of op citroen.be

Y F Y

citroen.be

12 rijhulpsystemen
Panoramisch open dak

Tot 520 liter kofferinhoud
Citroën Advanced Comfort®

90 personaliseerbare combinaties

C3 Aircross LIVE 1.2 PureTech 82 pk manuele versnellingsbak

  4,8 - 5,6 L/100 KM       104 - 126 G CO2/KM



8

4 VERSO

GESLOTEN: van vrijdag 26 t.e.m. maandag 29 januari
FEBRUARI = BURGERMAAND 6 kopen + 1 gratis

dinsdag - woensdag - donderdag: 7.30 - 12.30 u. & 13.30 - 19.00 u.
vrijdag: 7.30 - 19.00 u.

zaterdag: 7.30 - 18.30 u.
zondag gesloten (enkel bestellingen af te halen tussen 9 en 11u.)

maandag gesloten

STEENVOORDESTRAAT 37 - 8978 WATOU - 0032 (0)57 388 034 
WWW.SLAGERIJLEURIDAN.BE  INFO@SLAGERIJLEURIDAN.BE

OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN DECEMBER 2017

KAARTING - 13 DECEMBER
6 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Vandepitte Paul 453 pt.
2. Vandamme Michel 409 pt.
3. Vandeputte M-Ghislaine 380 pt.
4. Butaye Johan 350 pt.
5. Joye Ludo 348 pt.
6. Pattou Henriette 303 pt.

EINDKLASSEMENT 2017
Kampioen van het jaar:
1. Wyckaert Andre 25 part./4113 pt.
2. Butaye Johan 24 part./4030 pt.
3. Lampaert Jozef 24 part./3637 pt.
4. Vandepitte Paul 23 part./3605 pt.
Kampioene bij de vrouwen:
5. Ingelaere Suzanne 22 part./3880 pt.

PETANQUE - 1 DECEMBER
Wonnen 3 partijen
Brunet Willy, Butaye Pol, Celis Colette, Lebegge 
René, Vereecke Lena, Soetaert Frans, Vande-
putte Paula, Rousere Christiane

PETANQUE - 15 DECEMBER
Niemand won 3 partijen

EINDKLASSEMENT 2017
Kampioen van het jaar: 
1. Lebegge René 817 pt.
2. Butaye Pol 723 pt.
3. Soetaert Frans 776 pt.
4. Luyssen Edmond 775 pt.
Kampioene bij de vrouwen:
5. Dedeurwaerder Anna 748 pt.
6. Rousere Christiane 739 pt.
7. Syryn Christiane 727 pt.
8. Butaye Lucien 725 pt.
9. Vereecke Lena 722 pt.
10. Brunet Willy 676 pt.  

GARAGE
MONTEYNE

BIJ ONS OOK SALONCONDITIES!
Ook welkom tijdens de salondagen!

Veurnesteenweg 3
8647 LO-RENINGE

www.garagemonteyne.be
info@garagemonteyne.be
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www.feysbook.be

Feys: met volle kracht vooruit!

PROMO:
+ Bloembollen voorjaarsbloeiers: 1+1 GRATIS

+ Uitverkoop van Flower Lover,
 designpot met waterreservoir: -50%

Iedereen welkom!
31 december ergens in de vroege ochtend. 
Brouwerij Feys maakt zich op voor een gezel-
lig Newyear@theBrewery met vrienden, 
kennissen en buren. Een bedrijvige sfeer. De 
hapjes worden georchestreerd door Kristel 
die zich voor de gelegenheid ontpopt heeft 
tot een heus culinair talent, Eliane decoreert 
de tafels, Hendrik ontfermt zich over het 
vuur en Greta zorgt dat iedereen een heer-
lijk warme maaltijd kan genieten. Uitdrukke-
lijke ‘dankjewel’ aan onze overburen Lieve 
en Eric voor het gebruik van de stoomoven. 
Goeie buren zijn goud waard!

En dan is het zover. De deuren zwaaien open 
en de eerste genodigden komen binnen. 
Aangenaam verrast door het aangename 
kader. De zaal werd immers afgewerkt met 
witte doeken.
Al snel heerst er een gezellige drukte. De 
gasten worden verwend met heerlijke hap-
jes en een tongstrelend hoofdgerecht. 

Tot in de vroege uurtjes wordt er doorge-
feest. En we zagen dat het goed was. Dank 
aan alle aanwezigen voor een gewel-
dige avond!

Orde der Gouden Bierdriehoek
Nu, geen Brouwerij zonder bier en daar 
wordt aan gewerkt! Wat we wel al hebben 
zijn mensen die gepassioneerd zijn door bier 
en alles wat daar bij komt kijken. Zij besloten 
om samen de ‘Orde der Gouden Bierdrie-
hoek’ op te richten. Iedereen welkom! De 
enige vereiste is dat je een passie hebt voor 
Belgisch bier. De naam van onze vereniging 
vindt zijn oorsprong in de locatie; een drie-
hoek tussen Vleteren, Watou en Roesbrug-
ge.
Voor meer inlichtingen neem even een kijkje 
op www.feysbook.be of spring even binnen 
voor meer uitleg. We verwelkomen je graag!

Het Feys Team 

Feyskalender
• 16 februari
 SixteenFebruary@theBrewery
 op uitnodiging via Kristel Logie

• 24 maart
 Bezoek aan Brouwerij Leroy

• 2 juni
 Wandeling door de IJzervallei
 met bezoek aan de nieuwe gebouwen
 van Brouwerij St-Bernardus

• 23 september
 Zondagse Brouwdag

• 23 november
 Bier- en kaasavond 

Inschrijving via info@feysbook.be of
via Facebook (Brouwerij Feys)

Warme oproep
voor onze workshops! 
Kent u iemand die een passie heeft of 
handig is met … om het even wat en dit 
wil delen met anderen?
Wij organiseren graag de workshop er-
rond en u kan er een kleinigheid aan 
verdienen. Laat het ons weten via info@
feysbook.be.
Alvast dank!
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Zakenkantoor

Prinzie bvba

Voor al uw bankzaken kunt u bij ons terecht.

Wij bieden u een waaier van diensten aan: 

• Zicht- & spaarrekeningen + PC banking en app

• Beleggingen op maat: fondsen, aandelen, …

• Auto-, energie-, renovatie-, persoonlijke leningen, …

• Hypothecaire leningen, investeringskredieten, landbouwkredieten, …

• Verhuren van kluizen

• Geldautomaat (waar iedereen welkom is)

• …

Wij komen graag bij u thuis om uw belangen te beheren,
want niets is ons teveel voor een tevreden klant.

PRINZIE bvba
Provenplein 39a | 8972 PROVEN
T +32 (0)57/30 09 01 | F +32 (0)57/30 12 82
zakenkantoor@prinzie.be | www.prinzie.be
Ondernemingsnr.: 0412.119.940

Vind ons leuk op facebook - Prinzie bvba - en blijf op de hoogte van onze acties. 

Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV www.fintro.be
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Op zondag 10 december werd een eucharistie-
viering opgedragen voor notaris Jean Taymans. 
Hij stierf op 28 november 1917 en werd begra-
ven op het kerkhof van Oostvleteren.
Op het graf van de familie Taymans uit Tubize 
(Brabant) worden enkele namen vermeld van 
familieleden die tijdens WO I stierven. In augus-
tus 1914 namen immers 4 zonen van notaris 
Emile Taymans dienst in het Leger als oorlogs-
vrijwilliger, uit patriottisme en plichtsbesef: 
Jean, Pierre, Paul en Charles. Enkel Paul keerde 
terug. Jean Taymans (°1883) was de oudste van 
de broers, 32, advocaat, gehuwd en vader van 
een 5 maanden oude zoon, toen hij zich in 1914 
meldde. Hij klom op tot adjudant bij het 19de 
Linieregiment. Op 28 november 1917 leidde 
hij een tegenaanval op de Duitse bunker ‘Eper-
non’ bij Merkem. De Duitsers gaven de bunker 
niet op en de 34-jarige Jean sneuvelde toen ze 
de betonnen constructie opbliezen. Paul, Pierre 
en Charles kwamen ter gelegenheid van de mis 
opgedragen aan hun broer, voor een laatste 
keer samen in de kerk van Oostvleteren. Jean 
ontving 3 frontstrepen, postuum werd hem 
het Oorlogskruis toegekend, ontving hij de 
titel van Ridder in de Leopoldsorde met palm 
en kreeg hij de Overwinnings- en Herinne-
ringsmedaille van de Oorlog 1914-1918. Pierre 
Taymans (°1884) was 20 en advocaat toen hij 
dienst nam als ruiter bij het 5de Lansiersregi-
ment. Hij werd er weldra bevorderd tot eerste 
wachtmeester. In 1916 werd hij geciteerd en 
ontving hij het Oorlogskruis. In 1918 werd hij 
wegens ziekte tot juridisch raadgever aange-
steld. Op 22 juni werd Pierre te Vuilvaardeke 
(Woesten) zwaar gewond toen de bouwvallige 
hoeve, waar hij zijn standplaats had, instortte. 
Hij werd overgebracht naar het hospitaal De 
Clep te Hoogstade, waar hij, ondanks verschil-
lende heelkundige ingrepen, overleed op 14 
oktober 1918, op 34-jarige leeftijd. Hij werd 
oorspronkelijk begraven op 17 oktober in Sint-
Rijkers. Postuum kreeg hij de titel van Ridder 
in de Orde van Leopold II met palm. De jong-
ste, Charles Taymans (°1896), was 17 jaar, on-
gehuwd en student toen hij soldaat werd. Hij 
klom op tot onderluitenant bij het 10de Linie-
regiment en ontving het Oorlogskruis. Met het 
Eindoffensief, op 15 oktober 1918, kreeg hij 
op 22-jarige leeftijd een dodelijke kogel in het 
hoofd, toen hij tijdens een aanval te Torhout, 
onder moordend mitrailleursvuur, zijn peloton 
beval. Hij werd oorspronkelijk begraven op 17 
oktober in Kortemark. In totaal ontving Char-
les 7 frontstrepen. Postuum kreeg hij, vooral 
voor zijn rol in het Eindoffensief, het Kruis van 
Ridder in de Leopoldsorde met palm. Enkel 
Paul Taymans (° 1892) verging het beter. Hij 
was een 22-jarige mijningenieur toen hij naar 
de oorlog ging. Hij klom op tot luitenant. In 
1918 werd hij overgeplaatst naar de Staf van 
de artillerie van de 1ste legerafdeling, waar hij 
bleef tot na de oorlog. In 1918 werd hij geci-

teerd voor zijn goede voorbeeld en ontving hij 
het Oorlogskruis voor zijn rol tijdens het Eind-
offensief. In 1919 volgden nog meer medailles. 
Van 1920 tot 1935 was hij nog actief bij het 
reservekader. In die tijd volgden nog meer ere-
tekens en titels. Daarna werd hij directeur van 
een textielfabriek in Tubize, huwde en overleed 
enkele maanden later, op 47-jarige leeftijd. De 
omgekomen broers werden verenigd in het fa-
miliegraf van Oostvleteren. Moeder Taymans 
wilde immers niet dat haar zonen begraven 
zouden worden in een bodem door Duitsers 
aangeraakt. Ook andere familieleden werden 
hier bijgezet. De familie Taymans schonk verder 
nog een glasraam met de beeltenis van de 3 
overleden broers en hun beschermheiligen aan 
de kerkfabriek. In 1977 echter verwoestte een 
brand de kerk met het glasraam.
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1. ’t is gespogen ze voader:
 Hij lijkt als twee druppels water op zijn vader, 

zowel van uitzicht als van manieren   
2. in stokke kommen: in  ruzie vallen                                                                                                                                    
3. op distels zitten: op zijn ongemak zijn                                                                                                                         
4. d’ er moa dinne van zien: er niet goed van zijn                                                                                                                  
5. in de schuve zitten: op een goed blaadje staan                                                                                                                         
6. ’t herte ofsteken: tegen de borst stuiten
7. d’ er ze leen aan leggen: zich inspannen                                                                                                                           
8. busse geven: snel rijden / buitengewoon zijn 

best doen                                                                                                           
9. ewist is mandewerk: dit zit kloek in mekaar / 

en “dubbel ewist is nog zo sterk”                 
10. ol koenten zijn: allemaal uitvluchten zijn,                                                                                                            

belachelijk ingebeelde dingen / allemaal dom-
me praat                                                                                            

11. e snak en e beete kriegen: afgesnauwd worden                                                                                                                                 
12. slachten van: handelen op dezelfde wijze als
13. van ’t goe joar zien: gezegd tegen iemand die 

iets raars gezegd of gedaan heeft om de afkeu-
ring beleefd te laten blijken

14. nog e stertje kriegen: er nog niet vanaf zijn /                                                                                                             
niet zonder gevolgen blijven

15. in ’t joargebed stoan: overleden zijn
16. meugen op ze kinne kloppen: niets te eten krij-

gen / iets moeten mankeren                                                                        
17. gin vetten zien: het brengt niet veel op / niet 

veel zaaks zijn                                                                                                   
18. zoaien noa de zak: niet meer geld uitgeven dan 

je hebt                                                                                                                
19. lik uut e dooësje kommen: zeer mooi gekleed 

en verzorgd voor de dag komen                                                                                               
20. op ze kop evollen zien: niet goed snik zijn

Makt hieër e AN-opstellige van.
En geiren e schontje!!

Ze mieëken benauwelik vele kas van mekoar
moa de voader van ’t joenk
wos er verre van mei edieënd dat
die snotneuze van e steejfiester        
kwam pluumstrieken bie ze kakkernestje
e moste nie weten
van dat gerienkeviel en die keppeslepperieë.   
E dei doarom dedju ol dat ’n kuste
voe ze Duutschen schoaper te dresseeëren
mei olle sooërten droeve trekken.               
En ezo moste ’n dieënen nog moa
’t twiperrige d’ hofplekke zieën opdroaien
of e sproeng biekan uut ze vel.
’n Boeër moste num z’n hokkemule an doeën
en ruwesieërde doarin moa mi vele rooëie.
’t Lieëf wos gin deurendoal
en verschooët dat ’n hutste,        
hadde sebiet ferme ze bekomste, 
kooës eiers voe ze geld,    
kuuste ze schuppe of
en wos in vulle vitesse ’t gat in.

Wim Sohier

HERDENKING 100 JAAR OVERLIJDEN
NOTARIS JEAN TAYMANS

TSC LADIES
Afgelopen dinsdag 9 januari speelden de TSC 
Ladies een vriendschappelijke wedstrijd tegen 
BS Westhoek B. De TSC Ladies verloren de 
wedstrijd wel met 0-8, maar kijken trots terug 
op een hele fijne avond. We hebben ons fa-
meus geamuseerd!!  Iedereen gaf zich voor de 
volle 100%.
We willen langs deze weg ook nog een aantal 
mensen bedanken! Valerie Viane van Beauty & 
Wellness voor het schenken van de wedstrijd-
bal. Sportverzorger Jonathan Bervoet voor het 
masseren en tapen van de benen. Houthandel 
Decadt voor het uitlenen van het tuinhuisje. De 
medewerkers in de kantine en in het tuinhuis. 
TSC Proven voor het gebruik van de accommo-
datie. En niet te vergeten de talrijke supporters 
die ons kwamen aanmoedigen!  
Iedereen zette zijn beste beentje voor! We zijn 
dan ook uitermate trots om te kunnen melden 
dat deze match € 800 opbracht voor het Pro-
veniershuis!

ROESBRUGGE
Noodlanding vliegtuig
Op 23 januari 1943 heeft een vliegtuig een 
noodlanding gemaakt in Roesbrugge. Wie 
kan ons hierover nog inlichtingen bezor-
gen?
Schrijf, telefoneer of mail naar
Drukkerij Schoonaert
Bergenstraat 1, 8972 Roesbrugge
tel. 057 30 03 79
info@drukkerijschoonaert.be

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT
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TUINCENTER
AU PETIT JARDIN BVBA
Wim Indevuyst
Couthoflaan 32
8972 PROVEN
Tel. 057 33 39 63
E-mail: info@aupetitjardin.be
www.aupetitjardin.be

trade

Oud ijzer en metalen

Frankie Lelieur-Gesquière
Abeelseweg 99a, 8970 Poperinge
Tél. 0479 88 55 55

PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS

Voor informatie over de prijs en onze service kunt u ons steeds bereiken op
0479 88 55 55 of via e-mail frankie@fertrade.be

Als je het wenst plaatsen wij  
een container voor metalen Openingsuren:
op je bedrijf of bij je thuis. maandag tot vrijdag van 13.00 tot 17.45 u.
 zaterdag van 8.30 tot 11.45 u.
Contante betaling. en ook op afspraak

IJZER - KOPER - ALUMINIUM - ZINK - LOOD - INOX - GEEL KOPER - ELEKTRISCHE KABELS - EN ANDERE

Belangrijke data:
MAART, APRIL & MEI:
elke zondag open
van 9 tot 18.30 u.

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

Wim Indevuyst

dinsdag tot zaterdag open van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 18.30 u. 
zondag open van 9.00 tot 12.00 u. • gesloten op maandag   

+ Helleborus of kerstrozen, echte wintertoppers!
+ Primula’s & violen komen nu volop in bloei
+ Slaplantjes & peterselie voor serre of broeibak
+ Plantajuin en sjalot, bloembollen van zomerbloeiers
+ Verschillende rassen plantaardappelen, ook nieuwe rassen!
+ Aanplantingen: vaste planten, sierheesters, sierbomen, 

 fruitbomen, klein fruit, haagplanten, aardbeiplanten, …
+ Groot assortiment groente- en bloemenzaden
+ Meststoffen voor groentetuin, siertuin of solitaire planten
+ Klantenkaart geldig op al uw aankopen

PROMO:
+ Bloembollen voorjaarsbloeiers: 1+1 GRATIS

+ Uitverkoop van Flower Lover,
 designpot met waterreservoir: -50%
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EVENEMENTENKALENDER

ABELE 

n Brocante -en Muntenbeurs  
 Zondag 11 februari van 7 tot 12.30 uur
Op iedere 2de zondag van de maand gaat de 
verzamelbeurs van Poperingana Numismatica 
Historia terug door in Het Pensionaat te Abele. 
Iedereen die interesse heeft in oude boeken, 
munten, postkaarten, aardewerk en zo veel 
meer verzamelobjecten kan terecht op deze 
gezellige beurs.
Gratis toegang.

n Expo: “Un bonjour de Poperinghe - 
 Groeten uit Poperinghe”  
 Zondag 11 februari van 8 tot 12 uur
Naar aanleiding van de maandelijkse verza-
melbeurs stelt een verzamelaar exclusief en 
eenmalig zijn collectie oude postkaarten van
Poperinge tentoon. In tientallen postkaarten en 
fotokaarten wordt een goed beeld geschetst 
van hoe Poperinge er van 100 tot 50 jaar gele-
den uitzag. Gratis toegang.
Info: 057 33 22 08 - vzw.pensionaat@skynet.
be.

n 13de Gratis wijnproefavond  
 Zaterdag 24 februari van 15 tot 19 uur
We zijn een groep familieleden en vrienden die 
houden van de wijnen van de Loire en reeds 
voor het 13de jaar helpen we de wijnboer met 
het organiseren van een wijnproef.
De wijnen zijn afkomstig van “Domaine de la 
Belle Angevine” en zijn gratis te proeven in zaal 
Pensionaat in Abele. Mr. Pierre André, oeno-
loog en eigenaar, zal aanwezig zijn
Organisatie: Les amis du vin de Loire, Abele-
Poperinge.

BEVEREN A.D. IJZER 

n Workshop ‘Creatief - Initiatie schilderen’ 
 Donderdag 18 januari van 14 tot 16 uur
Op donderdag 18 januari is er een workshop 
‘Creatief - Initiatie schilderen’ door Herwin Van-
gaever in het Dorpspunt, Roesbruggestraat 20 
te Beveren aan de IJzer.
Tijdens deze workshop deelt Herwin zijn pas-
sie voor de schilderkunst. Herwin laat ons ken-
nismaken met de materialen die nodig zijn om 
een kunstwerk te maken. Daarnaast leert Her-
win ons enkele basisschildertechnieken. 
Info: dorpspuntinbeveren@delovie.be.

n Dorpspunt Beveren a.d. IJzer
 Rummikub-namiddag 
 Donderdag 15 februari van 14 tot 16 uur
Op donderdag 15 februari van 14 tot 16 uur is 
er een Rummikub-namiddag in het Dorpspunt, 
Roesbruggestraat 20 te Beveren aan de IJzer.
De foto’s van alle voorgaande activiteiten wor-
den ook geprojecteerd.

n Brigida-kermis & Quizavond
De jaarlijkse novene ter ere van de H. Brigida 
wordt in Beveren aan de IJzer nog steeds in ere 
gehouden. Het laatste weekend van januari 
wordt deze heilige herdacht en aanbeden voor 
de koeplaag. Op maandag 29 januari is er om 
10 uur een plechtige hoogmis met zegening 
met haar relikwie.
Op zaterdagavond 27 januari is er om 20 uur 
stipt reeds voor de 23ste keer de traditionele 
quiz-avond voor verenigingen en families. Per 
groep van 4 à 6 personen wordt er naar het 
hoogste schavotje getracht.  Alle verenigingen 
of familiegroepjes zijn welkom.
Inschrijven vóór 22 januari bij Leo Lepee
(057 30 04 60 - leo.lepee@skynet.be).

n 17de Warme hespmaaltijd
 Zondagen 11 en 18 februari
Dankzij de massale deelname van veel sympa-
thisanten aan de warme hespmaaltijd tijdens 
de afgelopen jaren, heeft het zaalcomité reeds 
vele verbeteringen aan de H. Hartzaal kunnen 
uitvoeren. In 2018 worden er nieuwe plannen 
gesmeed en het comité is nog niet aan het ein-
de van zijn Latijn. Daarom wordt op zondagen 
11 en 18 februari opnieuw een warme hesp-
maaltijd ingericht.
Kaarten zullen door de leden persoonlijk aan-
geboden worden aan de prijs van € 15 voor de 
volwassenen en € 8 voor de kinderen jonger 
dan 12 jaar. Steunkaarten aan € 5 zijn ook ter 
beschikking. De maaltijd kan afgehaald of gra-
tis thuisgebracht worden.
Noteer alvast deze data in uw agenda. Het 
comité is ervan overtuigd dat iedereen deze 
oproep graag zal beantwoorden en het garan-
deert u een lekker maal.

n Dorpspunt Beveren a.d. IJzer
 Lederen geldbeugeltje maken
 Dinsdag 20 februari van 14 tot 16 uur
Op dinsdag 20 februari van 14 tot 16 uur is er 
een workshop ‘Lederen geldbeugeltje maken’ 
door Claudine Pittellioen in het Dorpspunt, 
Roesbruggestraat 20 te Beveren aan de IJzer.

KROMBEKE 

n Tuinhier Krombeke 
 Vrijdag 9 februari om 20 uur
‘Zomerbloembakken’ door Geert Bonte in de 
kantine van de Hondenschool “Te Lande”, 
Bankelindeweg 39 te Krombeke.

Coiffure

dames • heren
kinderen

zonnebank

10 + 1 GRATIS

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

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

nanCy
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houten schrijnwerk, 
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HOEVE CARPE DIEM
Een kleinschalig seniorenverblijf voor 4 al-
leenstaanden. Er is georganiseerde zorg-
garantie door de thuisverpleging, een 
permanentiedienst, gezinszorg en poets-
dienst. 
Er is dagelijks een contactmomentje met 
de uitbaatster en betrokkenheid met de 
natuur, dieren en open ruimte. Alle com-
fort en een gemoedelijke sfeer die hen 
doet denken aan “thuis” en niet aan een 
“tehuis”. Interesse en inlichtingen op 
0472 67 13 48.  
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n Gezinsbond Krombeke
 Filmnamiddag ‘Big Hero 6’  
 Maandag 12 februari van 14 tot 16 uur
We nodigen je uit op de filmnamiddag ‘Big 
Hero 6’ op maandag 12 februari van 14 tot 16 
uur in O.C. De Bampoele te Krombeke.
Prijs: € 2,50 leden - € 5 niet-leden incl. drankje 
en versnapering.
Noteer ook! Pastadiner op 17 februari!
Info: gezinsbondkrombeke@gmail.com.
Volg ons op Facebook gezinsbond Krombeke.

POPERINGE 

n Theaterbende Prot
 presenteert ‘Royal Baby’ 
Na Alaska, Truckstop en het bekroonde Scrab-
bleland gooit Theaterbende PROT het even over 
een andere boeg. Royal Baby is een moderne 
en speelse bewerking van de bekende Oedi-
pusmythe door Rob De Graaf: klassiek maar 
niet stoffig, tragisch maar niet bombastisch, 

vertrouwd maar toch geheel verrassend. Tus-
sendoor komen ook fragmenten uit een meer 
getrouwe bewerking van de oorspronkelijke 
tragedie van Sophocles aan bod, wat tot een 
gedurfd contrast tussen oud en nieuw leidt.
De korte inhoud is als volgt: Rinus, een blinde 
oude man, zwerft rond met zijn kibbelende 
zonen en dochters, op zoek naar een laatste 
rustplaats. Hij is een koning zonder kroon, een 
koning zonder land, een koning zonder ogen. 
Het enige wat hem rest is zijn verhaal, dat hij 
voor de laatste keer vertelt aan al wie het horen 
wil. Een verhaal over ouders en kinderen, over 
zoeken naar jezelf, over vreugde, teleurstelling 
en zoals altijd de liefde en de dood.
Theaterbende PROT wil in de zuidelijke West-
hoek kleinschalig maar sfeervol kwaliteitsthea-
ter maken. Een vaste ploeg geeft de producties 
vorm en gaat daarvoor in de regio op zoek naar 
de meest geschikte locatie en acteurs. Royal 
Baby wordt gebracht door Annelore Bequoye, 
Chantal Blanckaert, Brecht Dejonckheere, 
Geert Jacobs, Jowan Nuyttens en Rosebel Rap-
pelet. De regie is van Chris Vandenberghe.
De voorstellingen gaan door op volgende data 
in CC Ghybe (Sint-Annastraat 13, Poperinge):
- Zaterdag 27 januari om 20 uur
- Zondag 28 januari om 16 uur
- Dinsdag 30 januari om 20 uur
- Woensdag 31 januari om 20 uur
- Vrijdag 2 februari om 20 uur
- Zaterdag 3 februari om 20 uur.
Kaarten kunnen in voorverkoop worden gere-
serveerd via kaarten@prot.be en 0493 70 20 
64. De gewone prijs bedraagt € 9 per kaart, 
de prijs voor studenten en leden van Opendoek 
vzw bedraagt € 8 per kaart.

ROESBRUGGE
	
n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Vrijdag 19 januari om 13.45 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Maandag 22 januari vanaf 12 u.: Kampioenen-

viering in Kristen Volkshuis
- Vrijdag 26 januari: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 30 januari om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Donderdag 1 februari om 14.00 u.: Crea in 

Kristen Volkshuis
- Dinsdag 6 februari: Bowling Ieper
- Vrijdag 9 februari: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 16 februari om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Zondag 18 februari: Toneelvoorstelling Ic Dien 

Poperinge
- Vrijdag 23 februari: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 27 februari om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis

n OKRA Roesbrugge-Haringe 
 Kampioenenviering
 Maandag 22 januari vanaf 12 uur
Alle leden en sympathisanten worden uitgeno-
digd op onze viering van de verschillende acti-
viteiten en kampioenen van het afgelopen jaar 
op maandag 22 januari 2018 vanaf 12 uur in 
Het Kristen Volkshuis. Menu: apero met hapjes, 
groentesoep, Ardeens gebraad en koffie (aan-
geboden door Patrick en Wendy) met schuim-
taart + 1 consumptie.
Deelname kost € 23 voor de leden en € 28 voor 
niet-leden. Inschrijven mits betaling bij Eliane of 
bij de bestuursleden en dit vóór 16 januari.

De Suikeruiltjes
Webwinkel voor doopsuiker en attenties.

www.desuikeruiltjes.com
info@desuikeruiltjes.be

057 36 67 68 - 0472 56 43 09

Een geboorte is uniek zo ook uw doopsuiker, 
daarbij helpen wij u graag bij het verzorgen van 

uw doopsuiker. Volledig of gedeeltelijk afgewerkt
maar ook zelfvullers kunnen bij ons terecht.

Tel. 057 37 51 48
Gesloten op dinsdag en zondagnamiddag



n Filmavond ‘Café Derby’
 Vrijdag 26 januari om 19.45 uur
Het verbroederingscomité nodigt je vriendelijk 
uit naar de voorstelling van de film Café Derby 
op vrijdag 26 januari om 19.45 uur in OC Karel 
de Blauwer te Roesbrugge. Vooraf worden en-
kele sfeerbeelden vertoond van de activiteiten 
met o.a. het schoolbezoek in april.
1985. Georges is marktkramer en commerçant 
in hart en nieren. Wanneer hij de kans krijgt 
om Café Derby te huren en hoort dat de paus 
op het terrein in Sint-Denijs-Westrem naast het 
café een openluchtmis zal opdragen voor meer 
dan honderdduizend aanwezigen ontstaat een 
briljant plan. Hij maakt de collega-marktkra-
mers warm om er standjes met eten en drank 
te installeren. Ook zijn Hollandse vrouw en 
hun vijf kinderen geloven erin. Want Georges 
verkoopt alles, aan iedereen... Café Derby, de 
eerste langspeelfilm van Lenny Van Wesemael, 
is gebaseerd op het waar gebeurde verhaal van 
een bijzondere familie. Heel die droom en hoop 
om rijk te worden van dat pausbezoek fungeert 
als achtergrond voor waar het echt om gaat: 
een ontroerende kijk op een vader-dochter-
relatie.

Film van Lenny Van Wesemael met Wim Op-
brouck, Jan Decleir, Geert Van Rampelberg, 
Günther Lesage,  Monic Hendrickx, Chloë Dax-
helet en Ben Segers in de hoofdrollen.
Prijs: VVK € 5 - ADD € 6 en kinderen tot 12 
jaar: € 2. Kaarten o.a te verkrijgen bij Roger Be-
nauwt (0474 49 57 79), Geert Six (op school), 
Christen Volkshuis (057 30 03 22) en de leden 
van het Verbroederingscomité.

n FEMMA Roesbrugge-Haringe 
 Koken op drukke weekdagen
 Dinsdag 20 februari om 19.30 uur
Driekwart van de Belgen laat bepaalde ge-
rechten wekelijks terugkomen en ongeveer 
een kwart heeft een vaste dag voor klassiekers 
zoals spaghetti en steak met frietjes. Toch zijn 
we niet allemaal tevreden met deze wekelijkse 
routine: meer dan de helft heeft nood aan vari-
atie. Op een doordeweekse dag spenderen we 
voor het klaarmaken van een warme maaltijd 
gemiddeld 45 minuten in de keuken. Meer dan 
een kwart zou liever minder tijd spenderen aan 
het klaarmaken van de warme maaltijd. We 
dagen onszelf uit om een gezonde maaltijd te 
bereiden in weinig tijd.
Je bent welkom in OC Karel de Blauwer te 
Roesbrugge op dinsdag 20 februari om 19.30 
uur.
Inschrijven vóór 14 februari bij Lieve Pyfferoen 
(0474 215822 - lieve.pyfferoen@gmail.com) of 
bij Annie Porreye (0488 401654 of anniepor-
reye@gmail.com).
Prijs: te betalen de avond zelf, met een meer-
prijs voor de niet-leden. Leden vallen onder de 
verzekeringspolis van Femma.
Femma zal zorgen voor bord en bestek.

NATUURPUNT 

n Lokale algemene ledenactiviteit
 Natuurpunt Poperinge-Vleteren  
 Zaterdag 20 januari om 16.30 uur
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we een 
lokale algemene ledenvergadering voor al onze 
leden van Natuurpunt Poperinge-Vleteren en 
sympathisanten. Aanvang om 16.30 uur aan 
De Boshoeve, Vijfgemetenstraat, Poperinge
Het programma ziet er als volgt uit:
- ontvangst met koffie
- wandeling in en rond het Helleketelbos
- voorstelling werking en planning 2018
- uitreiking ‘geelgors-award 2017’
Inschrijven verplicht bij Guido Quaghebeur 
(057 33 79 78 - g.quaghebeur@skynet.be).

n Roofvogelwandeling
 Sixtusboscomplexen en Couthof  
 Zondag 21 januari om 13.30 uur
Jaarlijks wordt er in deze periode  roofvogeltel-
lingen georganiseerd in gans Vlaanderen. We 
wandelen in en rond de Sixtusboscomplexen 
op zoek naar  jagende en rustende roofvogels 
zoals buizerd, sperwer en torenvalk. Mogelijks 
worden ook één van de schaarsere soorten zo-
als slechtvalk, blauwe kiekendief of havik ge-
zien. Doel van de telling is een vergelijking te 
kunnen maken met voorgaande jaren. Ook kan 
zo de winterpopulatie van elke soort in onze 
regio vastgesteld worden.
Kledij en schoeisel aanpassen aan de weersom-
standigheden, verrekijker is een must. We ver-
zamelen om 13.30 uur aan de nieuwe parking 
nabij de Sixtusboscomplexen (hoek Leeuwerik-
straat en Canadaweg) te Poperinge.
Gratis voor leden, niet-leden betalen € 1.
Info: Guido Quaghebeur  (057 33 79 78 - www.
natuurpunt-poperinge-vleteren.be).
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AANPASSEN EN HERSTELLEN
VAN KLEDIJ

Ilse Warmoes
Dodemanstraat 2

8978 Abele-Watou
Tel. 057 38 82 75

Gsm 0475 46 57 96
ilse.warmoes@telenet.be

’t Zeugekot
Een belevenis op het platteland

Bezoek- en zorgboerderij
Feestzaal te huur
Vakantiewoning
Hoeveslagerij
Workshops

Sint-Omaarsstraat 4
8691 Beveren aan de IJzer

0478 37 64 36
www.zeugekot.be

Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos

Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN DECEMBER 2017

KAARTING - 15 DECEMBER
OC Karel de Blauwer
28 deelnemers - wonnen 3 partijen: Decorte Christi-
ane 269 pt., Decaesteker Wilfried 274 pt. en Vandeputte 
Marc 284 pt. 

Wonnen 0 partijen: Soulliaert Michel 125 pt., Ryon
Gerard 136 pt., Louwagie Maria 128 pt. en Depyper Anna 
94 pt.

Eindklassement: 
1. Decaesteker Wilfried 30/3678 pt.
2. Demuynck Eugène 20/2632 pt.
3. Decorte Christiane 20/2491 pt.
4. Vandevoorde Maria 19/2641 pt.
3. Van Acker Jozef 19/2257 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 14 pt., Timperman Lucienne 10 pt., Vercoutter 
Marie-Thérèse 9 pt. en Decaesteker Maria 7 pt.

Eindklassement: 
1. Boury Alice   117 pt.
2. Decaesteker Maria   96 pt.
3. Timperman Lucienne   94 pt.
4. Vercoutter Marie-Thérèse   88 pt.

KAARTING - 19 DECEMBER
Kristen Volkshuis
24 deelnemers - wonnen 3 partijen: Delanote Gil-
bert 315 pt., Decaesteker Wilfried 311 pt., Van Acker Jo-
zef 278 pt. en Ceenaeme Maria 214 pt. 

Wonnen 0 partijen: Vandermarliere Ignace 176 pt.

Eindklassement: 
1. Decaesteker Wilfried 24/3348 pt.
2. Ceenaeme Maria 24/2733 pt.
3. Demuynck Eugène 22/2819 pt.
4. Meeuw Eddy 22/2759 pt.
5. Vanhoucke Willy 22/2702 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 13 pt., Decaesteker Maria 10 pt., Timperman 
Lucienne 10 pt. en Vercoutter Marie-Thérèse 7 pt.

Eindklassement: 
1. Boury Alice   137 pt.
2. Timperman Lucienne   118 pt.
3. Decaesteker Maria   104 pt.
4. Vercoutter Marie-Thérèse   99 pt.

PETANQUE -  8 DECEMBER
39 deelnemers - wonnen 3 partijen: Debuysere Ma-
ria, Dequeker Romain, Gunst Frieda, Indevuyst Alice, Kino 
Hugo, Neyrinck Aimé, Storme Stefaan en Thores Maria

Eindklassement: 
1. Butaye Willy 48 part./716 pt.
2. Neyrinck Aimé 45 part./687 pt.
3. Dessein Johan 41 part./667 pt.
4. Huyghe Geert 41 part./665 pt.
5. Vanderhaeghe Guido  39 part./670 pt.
6. Antheunis Cecile 36 part./648 pt.
7. Van Acker Jozef  36 part./625 pt.
8. Vandendriessche Alain 35 part./658 pt.
9. Callemeyn Victor   35 part./645 pt.
10. Deloz Jean-Claude 35 part./621 pt.

In het hartje van Vleteren vindt u

Resto Bazil
Kom gezellig eten met de familie terwijl de kinderen spelen op het speelplein, springkasteel,

binnenspeelhoek, go-carts, tractors,… Er zijn ook dieren zoals ezels, pony’s, kippen,…
Resto Bazil ligt in een oase van rust,

vlakbij de bekende Sint-Sixtusabdij en een uitgebreid fietsennetwerk.

MENU FEBRUARI
Cava met wachtbordje

Wortel-currysoep met koriander en kokosroom 

Filet van koolvis met duglérésaus

Kalfslende met dragonsaus 
en gratin dauphinois

Vanille-ijs met chocoladesaus 

Koffie met versnaperingen

€ 46,00 p.p. ALL IN
Geldig van 2 t.e.m. 25 februari

Op donderdag- en vrijdagmiddag
serveren wij een lunch

à € 15,00

Soep of voorgerecht

Hoofdgerecht 

Dessert 

Koffie

Kruisstraat 2 - 8640 Westvleteren - 057 40 02 77 - info@restobazil.be - www.restobazil.be - 

Publiciteit voor de streek ?
De IJzerbode wordt

in meer dan 3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT

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

Drukkerij SCHOONAERT

’t Spendiege
OPENINGSUREN

di-do-vrij-za: 6.30 - 20 u.
wo-zo: 6.30 - 18 u.

Open op zon- en feestdagen
Gesloten op maandag

Prof. O. Rubbrechtstraat 21
8972 Roesbrugge
Tel. 057 36 90 68

tspendiege@telenet.be
Volg ons op 

OOK WELKOM VOOR
Kaasplanken

(zelf samenstellen is mogelijk met
ev. fruit, wijn, broodjes, vlees, …)

Belegde broodjes

THUISLEVERING MOGELIJK!
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PMO nv - VANDENBROUCKE
Roesbruggestraat 2  |  8972 PROVEN  |  Tel. 057 30 03 30  |  Fax. 057 30 12 97  |  www.pmo-service.be  |  info@pmo-service.be

Bereid u voor op de winter !
Bel nu voor stookolie: 057 30 03 30

PMO zorgt voor gezellige warmte dicht bij huis!

Kwaliteit, service & ervaring, onze troef !

in ’T ROZENHOF

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

Seniorennamiddagen
telkens van 14 tot 17 uur
Een aangename, sfeervolle namiddag met muziek, pannenkoeken, wafels, gebak, …

Mogelijkheid voor een dagschotel in de zaal mits reservatie.
Keuken open vanaf 11.45 uur

• Dinsdag 23 januari: DJ DIETER
 

• Dinsdag 13 februari: ALAIN’S KEYBOARD

• Maandag 19 maart: JOHNNY CLARYSSE

• Dinsdag 17 april: CHRIS CAPOEN

Iedereen van harte welkom!
Toegang gratis!

Bezoek onze website: www.rozenhof-proven.be of Facebook



Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk
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!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 
op woensdag 14 februari 2018.

Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op

maandag 5 februari 2018.

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

D.L.Decor bvba
Schilder- & decoratiewerken

gsm 0475 37 08 68
dl.decor@telenet.be

Danny Lahoutte
Blekerijweg 30a
8972 ProvenVan bij ons

1000 jaar Adinkerke
Monument dat herinnert aan de viering 
van 1000 jaar Adinkerke. Ontwerp Mo-
nique Mol. Vroeger trokken sommige 
Adinkerkenaars als grensarbeider naar 
Frankrijk. Na hun dagtaak smokkelden 
velen o.a. alcohol mee naar huis, voor 
anderen was smokkel de  hoofdbezig-
heid.                                                                                                                                  
Aan de kant links van de zuil staat een 
douanier met een fiets waarvan de band 
plat staat, aan de andere kant iemand met 
een “balluchon” over de schouder, de 
smokkelaar.                                       
De bronzen beelden staan aan beide kan-
ten van een zuil in blauwe hardsteen, die 
de opgang van Adinkerke doorheen dui-
zend jaar geschiedenis symboliseert. Aan 
de voor- en achterkant van de zuil prijkt 
het cijfer 1.000, op de zijkanten de letter 
A van Adinkerke. 
  
Wim Sohier

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

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 OKRA
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 19 januari
 vrijdag 16 februari
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 23 januari 
 dinsdag 27 februari

Vogelpik
smijting voor de leden
 zaterdag 10 februari

BEVEREN-IJZER
• Vrije kaartavond
 Praatcafé ’t Geheim Spoor
 donderdag 15 februari

HARINGE
• Vogelpikclub Smokkelsmijters
 Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
 zaterdag 27 januari

BIBLIOTHEEK ROESBRUGGE
• Openingsuren:
 Dinsdag van 16 tot 18 uur
 Vrijdag van 17.30 tot 19.30 uur

• Boekentip:
Nu in de bib van Roesbrugge: Meester, ik heb 
geen tranen meer: het onbekende en miskende 
leed van slachtoffers.
Vlaanderens bekendste 
strafpleiter, Jef Vermas-
sen  schreef een mee-
slepend en imposant 
werk over slachtoffers. 
Vermassen wil de stem 
zijn van al wie rouwt 
en wie lijdt. Van mis-
bruikte kinderen en 
verminkte slachtoffers, 
tot de families van ver-
moorde en veronge-
lukte mensen. Hoe verwerken zij hun trauma? 
Hoe verloopt een rouwproces? Welke ijkpun-
ten kunnen rouw minder of meer rauw maken? 
Wat met woede en wrok? En hoe schud je de 
dader van een misdrijf uit je nek? Essentiële 
vragen waarop Jef Vermassen sterke antwoor-
den geeft, geïllustreerd met talrijke verhalen uit 
zijn 47-jarige loopbaan. 

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
Proven
• Vic Van Eecke, geb. 19 december,
 z.v. Lowie en Frieke Debeer

HUWELIJKEN
WATOU
• Andy Boutton en Sylvia Ruysschaert

OVERLIJDENS
Krombeke
• Jeannine Wollaert, overl. 30 november, 72 j.,
 wed. v. Hubert Parmentier
Watou
• Jozef Verbeerst, overl. 7 december, 67 j.,
 echtg. v. Myriam Decock

MENSEN VAN BIJ ONS
Roland was de jongste zoon in het gezin Pascal 
Claerhout en Elodie Vergote.
De familie Claerhout-Vergote was afkomstig 
van Schuiferskapelle en verhuisde kort voor 
de Tweede Wereldoorlog naar Vinkem (Zwarte 
Paard).
Roland is geboren in Vinkem op 31 januari 
1943. Ouders Pascal en Elodie woonden er in 
de herberg “Het Zwarte Paard” bij de serres 
Verplancke langs de baan Veurne-Ieper.  De 
herberg is onlangs met de grond gelijk ge-
maakt naar aanleiding van de komende wer-
ken op de N8.
Roland liep school in het VTI in Veurne.
Ondertussen verhuisden Pascal en Elodie naar 
Beveren-IJzer, eerst in de Roesbruggestraat, 
daarna naar de Hoge Seine (Zuidstraat), het 
alleenstaand huis aan de linkerkant komende 
van het kruispunt Hoge Seine richting Cappel, 
dus rechtover Henri Hiele (vroeger).
Roland huwde in 1967 met Christiane Coudron, 
dochter van Achiel Coudron en Maria Neuville 
(Bergenstraat, Beveren-IJzer).
Roland werkte eerst bij Constructiewerkhuis 
Allaeys (plukmachines) in Poperinge. Via bij-
scholing tot leraar metaal werd hij tot zijn pen-
sioen leraar aan het VTI te Poperinge.
Op 2 januari overleed hij op 74-jarige leeftijd.

Prof. O. Rubbrechtstraat 32 - ROESBRUGGE
Tel. 057 30 03 59 - www.garagecappoen.be
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Alle carrosseriewerken • schilderen

19

1 VERSO

Taaltap 172
Waarom Sint-Sixtus in de volksmond
Sintjiks genoemd wordt

Velen onder ons weten wel dat de overbekende bier-
brouwende abdij in Westvleteren, die officieel Sint-Six-
tus heet, in de volksmond steevast Sintjiks genoemd 
wordt. Nochtans is het zo vanzelfsprekend als het 
maar kan, aangezien Sintjiks in ons plaatselijk dialect, 
volledig klankwettig, uit het vroegere Sint-Sixtus ont-
staan is.
Het begon natuurlijk met het wegvallen van de La-
tijnse uitgang. Daardoor werd de naam Sint-Sixtus 
verkort tot Sint-Sixt, uitspraak Sintsikst, een allesbe-
halve welluidende medeklinkercombinatie achteraan. 
Het logische gevolg daarvan was dat die t-uitgang al 
vroeg wegviel en het woord Sintsiks ontstond.
Er blijft dan alleen nog de ietwat bevreemdende evo-
lutie van dat vroegere Sintsiks, iets wat bij nader inzien 
toch ook zo ongewoon niet is. De verbinding is hier 
immers in de loop der jaren gewoon tot tj geëvolu-
eerd, zoals dat sporadisch ook nog in andere woorden 
spontaan gebeurd is. 
Denken we bv. maar even aan onze tientallen 60 en 
70 die in een ver verleden vooraan altijd met ts ge-
schreven werden en ook uitgesproken. Dat laatste 
komt soms nog voor maar de meerderheid in West-
Vlaanderen zegt wellicht respectievelijk tjestig en tje-
ventig in het  dialect. In de cultuurtaal is die vroegere 
ts nu kortweg een s geworden, want we dienen daar 
respectievelijk sestig en seventig uit te spreken, on-
danks het feit dat we een z schrijven. Dat uiteraard 
naar analogie met de spelling van de cijfers zes en 
zeven, die wel de z uitspraak hebben.
Een gelijkaardige evolutie is er ook te bespeuren in 
een aantal familienamen die in een ver verleden 
vooraan altijd met ts geschreven werden zoals o.m. 
in Tsoen(s) en Tsoenings, die later respectievelijk of-
wel Tjoens(s) en Tjoenen(s), ofwel Soen(s) geworden 
zijn. Nog een paar andere voorbeelden van dergelijke
Tj-namen  zijn o.a. Tjaecks en Tjaeken, ontstaan uit de 
voornaam Jacob, evenals Tjampens van Sam(p)son. 
Bovendien kon ook een s die niet door t voorafgegaan 
werd, soms tot tj evolueren, zoals in het iedereen nog 
vertrouwde Tjeppen uit het vroeger Seppin, afleiding 
van Joseph, later Jozef geworden.
En tenslotte zijn er in onze dialectwoordenboeken nog 
heel wat meer dergelijke voorbeelden opgetekend, 
waarvan de meeste ondertussen zo goed als volledig 
uitgestorven zijn. Ik beperk me hier daarom tot een 
paar die nog algemeen bekend zijn, zoals o.m. tjaf-
felen naast saffelen, evenals het mannelijke scheld-
woord tjeuten naast het vrouwelijke seute. 
Kortom ons Sintjiks is dus zeker geen witte merel wat 
zijn merkwaardige en sympathieke evolutie betreft.

Uit “Voor elk wat wils”

Wim Sohier



ÖKOMix

Geldig van 01/01/2018 tem 31/01/2018

MET UNIEKE  
ÖKOMIX- 

TECHNOLOGIE

WASMACHINE
L8FEE84S

• Groot display
• ÖKOMix-technologie
• ProSteam® stoomprogramma’s
• ProSense®-technologie
• ÖKOInverter motor
• Uitgestelde start
• AquaControl

WARMTEPOMPDROOGKAST  
T8DEE84W

• Groot display
• AbsoluteCare™-systeem
• SensiDry®-technologie met warmtepomp
• ProSense®-technologie
• Inverter motor
• Alternerende trommelbeweging
• Uitgestelde start 
• LED binnenverlichting

€ 699 99
€ 799 99 Æ

WOL 
EN ZIJDE

VEILIG 
DROGEN

€ 679 99
€ 799 99

AbsoluteCare™

ONTDEK OOK 
DE SUPERDEALS VAN

SUPERDEALS

MAXISENSE

STEAMBAKE

FLEXIBRIDGE

PLUSSTEAM 
HET KNAPPERIGSTE 

BROOD DOOR 
TOEVOEGING VAN 

STOOM OP HET 
JUISTE MOMENT

VOLLEDIG
INTEGREERBAAR MULTIFUNCTIE  

HETELUCHTOVEN

€ 699 99
€ 899 99

€ 649 99
€ 849 99

VITROKERAMISCHE
KOOKPLAAT
ZEV6646XBA

• Inox kader
• TouchControl-bediening
• Restwarmte-indicatie
• Timer
• Kinderbeveiliging
• 2 uitbreidbare zones
• Nis: 38 x 560 x 490 mm € 499 99

€ 269 99

OVEN
ZOB65602XK

• 7 verwarmingsfuncties
• PlusSteam-knop
• Ovenvolume: 72 L
• Indrukbare

bedieningsknoppen
• Vingervlekvrije inox
• Nis: 600 x 560 x 

550 mm

€ 599 99

€ 399 99

OVEN
BPS331020M

• Multifunctionele heteluchtoven
• Pyrolytische zelfreiniging, 2 cycli
• LED-display met extra functies

• 8 verwarmingsfuncties
• Vingervlekvrije inox
• Nis: 590 x 560 x 550 mm

€ 699 99

€549 99

INBOUWVAATWASSER
FSS5360XZ

• A+++ / A / A
• 5 programma’s, 

4 temperaturen
• 13 bestekken
• Uitgestelde start 1-24 u
• Time-Saver-functie

om de cyclusduur met 
50% te verminderen

• XtraDry functie
• AirDry
• Inverter motor
• 42 dB
• 9.9 L
• 2 SoftSpikes
• AquaControl

XtraDry

INBOUW- 
VAATWASSER
FSB52620Z

• A++ / A / A
• 5 programma’s, 

4 temperaturen
• 13 bestekken
• Uitgestelde start 1-24 u
• Time-Saver-functie

om de cyclusduur met 
50% te verminderen

• XtraDry functie
• AirDry
• Inverter motor
• 45 dB
• 60 cm - 9.9 L
• Schuifscharnieren
• Beam on Floor
• 2 SoftSpikes
• AquaControl

XtraDry

INDUCTIEKOOKPLAAT
HK854401FB

INDUCTIEKOOKPLAAT
HK634200XB

• Inox kader
• TouchControl-bediening
• Stop&Go-functie

• Inductiezones met boosterfunctie 
• Kinderbeveiliging
• Nis: 55 x 560 x 490 mm

PYROLYSE 
ZELF- 

REINIGING

INBOUW

€ 749 99

€ 549 99

€ 699 99

€ 399 99

TIMESAVER 
=  

50%
SNELLER

TIMESAVER 
=  

50%
SNELLER

OVEN
BPE552220M

• SteamBake multifunctionele 
heteluchtoven

• Reinigingssysteem
Pyroluxe® Plus, 2 cycli

• Indrukbare bedieningsknoppen

• LED-display met extra functies
• Kerntemperatuursensor
• 9 verwarmingsfuncties
• Vingervlekvrije inox
• Nis: 590 x 560 x 550 mm

€ 599 99
€ 849 99

€ 899 99
€ 1399 99

45 CM

RUIM EN 
FLEXIBEL€ 799 99

INBOUW- 
KOELKAST
SKB51221AS

• Netto inhoud: 207 L
• Mechanische

temperatuurregeling
• Automatische ontdooiing
• LED verlichting
• Zeer stil: slechts 35 dB
• Schuiftechniek voor deur
• Nis: 1225 x 560 x 550 mm

€ 649 99

€449 99

TOP 
AFWERKING

PRAKTISCHE 
INDELING

MaxiSense® Hob²Hood

INDUCTIE- 
KOOKPLAAT
HKP85410FB

• Facetrand
• DirekTouch: tiptoetsschuifbediening
• Inductiezones met booster-functie
• Flexibridge: stel de ideale kookzone samen door 

het combineren van verschillende segmenten 
• Nis: 50 x 750 x 490 mm

MAXISENSE

STEAMBAKE

FLEXIBRIDGE

PLUSSTEAM 
HET KNAPPERIGSTE 

BROOD DOOR 
TOEVOEGING VAN 

STOOM OP HET 
JUISTE MOMENT

VOLLEDIG
INTEGREERBAAR MULTIFUNCTIE  

HETELUCHTOVEN

€ 699 99
€ 899 99

€ 649 99
€ 849 99

VITROKERAMISCHE
KOOKPLAAT
ZEV6646XBA

• Inox kader
• TouchControl-bediening
• Restwarmte-indicatie
• Timer
• Kinderbeveiliging
• 2 uitbreidbare zones
• Nis: 38 x 560 x 490 mm € 499 99

€ 269 99

OVEN
ZOB65602XK

• 7 verwarmingsfuncties
• PlusSteam-knop
• Ovenvolume: 72 L
• Indrukbare

bedieningsknoppen
• Vingervlekvrije inox
• Nis: 600 x 560 x 

550 mm

€ 599 99

€ 399 99

OVEN
BPS331020M

• Multifunctionele heteluchtoven
• Pyrolytische zelfreiniging, 2 cycli
• LED-display met extra functies

• 8 verwarmingsfuncties
• Vingervlekvrije inox
• Nis: 590 x 560 x 550 mm

€ 699 99

€549 99

INBOUWVAATWASSER
FSS5360XZ

• A+++ / A / A
• 5 programma’s, 

4 temperaturen
• 13 bestekken
• Uitgestelde start 1-24 u
• Time-Saver-functie

om de cyclusduur met 
50% te verminderen

• XtraDry functie
• AirDry
• Inverter motor
• 42 dB
• 9.9 L
• 2 SoftSpikes
• AquaControl

XtraDry

INBOUW- 
VAATWASSER
FSB52620Z

• A++ / A / A
• 5 programma’s, 

4 temperaturen
• 13 bestekken
• Uitgestelde start 1-24 u
• Time-Saver-functie

om de cyclusduur met 
50% te verminderen

• XtraDry functie
• AirDry
• Inverter motor
• 45 dB
• 60 cm - 9.9 L
• Schuifscharnieren
• Beam on Floor
• 2 SoftSpikes
• AquaControl

XtraDry

INDUCTIEKOOKPLAAT
HK854401FB

INDUCTIEKOOKPLAAT
HK634200XB

• Inox kader
• TouchControl-bediening
• Stop&Go-functie

• Inductiezones met boosterfunctie 
• Kinderbeveiliging
• Nis: 55 x 560 x 490 mm

PYROLYSE 
ZELF- 

REINIGING

INBOUW

€ 749 99

€ 549 99

€ 699 99

€ 399 99

TIMESAVER 
=  

50%
SNELLER

TIMESAVER 
=  

50%
SNELLER

OVEN
BPE552220M

• SteamBake multifunctionele 
heteluchtoven

• Reinigingssysteem
Pyroluxe® Plus, 2 cycli

• Indrukbare bedieningsknoppen

• LED-display met extra functies
• Kerntemperatuursensor
• 9 verwarmingsfuncties
• Vingervlekvrije inox
• Nis: 590 x 560 x 550 mm

€ 599 99
€ 849 99

€ 899 99
€ 1399 99

45 CM

RUIM EN 
FLEXIBEL€ 799 99

INBOUW- 
KOELKAST
SKB51221AS

• Netto inhoud: 207 L
• Mechanische

temperatuurregeling
• Automatische ontdooiing
• LED verlichting
• Zeer stil: slechts 35 dB
• Schuiftechniek voor deur
• Nis: 1225 x 560 x 550 mm

€ 649 99

€449 99

TOP 
AFWERKING

PRAKTISCHE 
INDELING

MaxiSense® Hob²Hood

INDUCTIE- 
KOOKPLAAT
HKP85410FB

• Facetrand
• DirekTouch: tiptoetsschuifbediening
• Inductiezones met booster-functie
• Flexibridge: stel de ideale kookzone samen door 

het combineren van verschillende segmenten 
• Nis: 50 x 750 x 490 mm
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8972 Roesbrugge-Haringe
Tel. 057 30 05 94
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Wij aanvaarden
ecocheques

Gevraagd: A2/A3 elektricien
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1 RECTO

Tende road en op van de zenuwen riedt Berten Bervoeët 
van ‘t Veugeltje mi ze brommer noa ‘t polliesjebureau in 
Poprieng.
“Voe wiene is ’t ?” vroagt ’n plantong van dieënst.
“Agent, me vrouwe Regine Regheeëre is kommisjen 
goan doeën moa z’ is sedert twi doagen nog nie noar 
huus ekommen!  En doavan kommen ‘k angifte doeën.” 
“OK! Beschrieft z’ e ki. Hoe grooët is dat vromens van 
joen?”
“Hoe grooët? Ja vint! ‘k Hen neur nog nooëit emeten en 
oek nog nooëit noa neur grotte evroagd.”
“En vodder van de reste? Is ze dikke of moager? Da zieë 
je zoénder meten of vroagen.”
“Idder ol de moager kant. Moa nogol breeëd van heu-
pen. Alli an neur zuchten in de paskotjes t’ hooëren!”
“Fientig,  breeëd oenderstel,” typt ’n agent en informee-
ert verder. “En… neur ogen, zien ze bruun of blauw?”
“Zwiegt, zoe je gloven dan ke doa nog nooëit op elet 
hen! Ja mi ol die mascara!”
“En neur hoar? Da wit j’ ogliek! Bloend, kastajebruun of 
muzegriesde?”
“Dan ‘k het begod nié weten, de coiffeurs kleuren dat 
olle stappe of trekken ’t in mèchen!”
“Tegen wieën zeg je ‘t! Moar hoeë wos z’ eklid eeër-
gister?”
“Ja zeg, gie mi ol je vroagen! ‘k Peizen in e stonewashed 
jeansbroek mi e T-shirt en e bloeëze zeker?”
‘Casual’ tikt ’n agent op ze laptop.“En wuk droeg z’ an 
neur  voeëten?”
Berten trekt ze schoeërs op en kiekt noa z’n eeëgen 
voeëten.“Weten ‘k ik vele!”
“’t Dienkt me da je van niëten of van nie vele op d’ hogte 
ziet! Wos je vrouwe op schok mit ’n otto?”
“Joas, joas dedju.”
“Wuffer sooërt e kariot is dat?”
“Kariot? Kariot? Pardong, meneeëre!” reageeërt Berten 
in ze steirt ebeten. “Wieder rieën mi en Audi! Model RS-
4- V6-Bi turbo van 2,7 liter en 380 PK, die optrekken 
van 100 km per uur in 5 seconden. De traansmisje is 
Tiptronic-holf ottomaties mi 6 versnellingen en 4-wiel-
andrieving. ’t Is e decapotabel mi e donkerblauw vinyl 
dak en 4 Led koplampen in hand-ebusteld aluminiom en 
4 sproeiers die vantzelfs in gang schieëten. En de zjanten 
zien .…                                                                                                                                             
”Wacht, wacht, nie zo zeeëre,meneeëre! ‘k Moen ogliek 
’n tied hen voe dat ol te noteeëren.”
“Ja moa, je wit nog nie olles, de zetels zien van mit
d’ hand enoaid wit leer mi ‘t merk ‘RECARO’ d’rin ver-
werkt.
Oek ‘t dashboard is crème-achtig beige, mit doarin e wit-
ten handvrieën tillefong laansen ’n Tom-Tom.
De ruten zien licht ekleurd en verdoenkeren bie felle 
zunne.”
Si, nu sloat Berten heeële deure, e begunt te schudden en 
beven en snotteren erger of e verlooëren elopen kiend.
“Couroage, nie panikeeëren,” trooëst ’n agent en legt 
vriendlik en hand op Bertens schoeëre.
“Mi ol die informoasje goan me joen schat, joen otto 
zéker wereviengen!”                                       

SCHREVELYNCK Nadruk verboden
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Winteractie 
2018

Kwaliteit, Design en Innovatie

NoFrost diepvriezer

GN 5215
Comfort

• NoFrost: nooit meer ontdooien!

• Superzuinig: energieklasse A+++

• Energieverbruik: 201 kWh/jr

• Netto inhoud: 360 L

• Touch display met digitale temperatuuraanduiding

• Geluidsniveau: 39 dB(A)

• SuperFrost automaat, tijdgestuurd

• Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch

• Optisch en akoestisch deuralarm

• VarioSpace voor extra hoge opbergruimte

• Deurrubber wisselbaar

• HardLine Design: volledig vlakke deur

• Afmetingen in cm (hxbxd): 195 x 70 x 75

ENERGIEBESPAARTIP: 

de Vario isolatieplaat voor het 

afsluiten van ongebruikte vriesruimte 

van NoFrost diepvrieskasten. 

Als accessoire verkrijgbaar.

€ 1.199   € 1.099
ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. BTW en Recupel)

Actie geldig vanaf 01/01/2018 tot en met 31/01/2018 of tot einde voorraad. 

Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

• meer netto inhoud

• uiterst zuinig

• bijzonder stil

• extreem performant

• doordacht design

• meer comfort
BluPerformance van Liebherr:
de nieuwe dimensie in koeling!
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NoFrost diepvriezer

GNP 2313
Comfort

• NoFrost: nooit meer ontdooien!
• Energiezuinig: energieklasse A++
• Energieverbruik: 206 kWh/jr
• Netto inhoud: 185 l
• LC display met temperatuuraanduiding
• SuperFrost automaat, tijdgestuurd
• Waarschuwing bij storing:
 optisch en akoestisch
• Akoestisch deuralarm
• VarioSpace voor
 extra hoge opbergruimte
• Afmetingen (hxbxd): 144,7 x 60 x 63 cm

€ 699  € 599

Winteractie 
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Kwaliteit, Design en Innovatie

NoFrost diepvriezer

GN 5215
Comfort

• NoFrost: nooit meer ontdooien!

• Superzuinig: energieklasse A+++

• Energieverbruik: 201 kWh/jr

• Netto inhoud: 360 L

• Touch display met digitale temperatuuraanduiding

• Geluidsniveau: 39 dB(A)

• SuperFrost automaat, tijdgestuurd

• Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch

• Optisch en akoestisch deuralarm

• VarioSpace voor extra hoge opbergruimte

• Deurrubber wisselbaar

• HardLine Design: volledig vlakke deur

• Afmetingen in cm (hxbxd): 195 x 70 x 75

ENERGIEBESPAARTIP: 

de Vario isolatieplaat voor het 

afsluiten van ongebruikte vriesruimte 

van NoFrost diepvrieskasten. 

Als accessoire verkrijgbaar.

€ 1.199   € 1.099
ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. BTW en Recupel)

Actie geldig vanaf 01/01/2018 tot en met 31/01/2018 of tot einde voorraad. 

Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

• meer netto inhoud

• uiterst zuinig

• bijzonder stil

• extreem performant

• doordacht design

• meer comfort
BluPerformance van Liebherr:
de nieuwe dimensie in koeling!

• SmartFrost: sterk verminderde rijpvorming!

• Energiezuinig: energieklasse A++

• Energieverbruik: 211 kWh/jr

• Netto inhoud koel-/vriesgedeelte: 232 L / 75 L

• LED verlichting

• Comfort GlassLine draagplateaus en deurvakken

• Afmetingen in cm (hxbxd): 176,1 x 60 x 63

• NoFrost: nooit meer ontdooien!

• Energiezuinig: energieklasse A++

• Energieverbruik: 206 kWh/jr

• Netto inhoud: 185 L

• LC display met temperatuuraanduiding

• SuperFrost automaat, tijdgestuurd

• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

• Akoestisch deuralarm

• VarioSpace voor extra hoge opbergruimte

• Afmetingen in cm (hxbxd): 144,7 x 60 x 63

TopFreezer

CTP 3316
Comfort

NoFrost diepvriezer

GNP 2313
Comfort

€ 649   € 549

€ 699   € 599

ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. BTW en Recupel)

Actie geldig vanaf 01/01/2018 tot en met 31/01/2018 of tot einde voorraad. 

Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. BTW en Recupel)

Actie geldig vanaf 01/01/2018 tot en met 31/01/2018 of tot einde voorraad. 

Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

Koelkast tafelmodel

T 1410
Comfort

• Energiezuinig: energieklasse A+
• Energieverbruik: 118 kWh/jr
• Netto inhoud: 136 l
• Geluidsniveau: 37 dB(A)
• Comfort GlassLine
 draagplateaus en deurvakken
• Binnenverlichting
• Afmetingen (hxbxd): 85 x 50,1 x 62 cm

€ 329  € 299

www.liebherr.be

• Energiezuinig: energieklasse A+

• Energieverbruik: 118 kWh/jr

• Netto inhoud: 136 L

• Geluidsniveau: 37 dB(A)

• Comfort GlassLine draagplateaus en deurvakken

• Binnenverlichting

• Afmetingen in cm (hxbxd): 85 x 50,1 x 62

Koelkast tafelmodel

T 1410
Comfort

• SmartFrost: sterk verminderde rijpvorming 

 en dus minder ontdooien!

• Energiezuinig: energieklasse A++

• Energieverbruik: 151 kWh/jr

• Grote netto inhoud: 103 L

• Digitale temperatuuraanduiding

• SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

• VarioSpace voor extra hoge opbergruimte

• Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15°C

• Afmetingen in cm (hxbxd): 85,1 x 60,2 x 62,8

Diepvriezer tafelmodel

GP 1476
Premium

€ 329   € 299
ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. BTW en Recupel)

Actie geldig vanaf 01/01/2018 tot en met 31/01/2018 of tot einde voorraad. 

Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

€ 449   € 399
ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. BTW en Recupel)

Actie geldig vanaf 01/01/2018 tot en met 31/01/2018 of tot einde voorraad. 

Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

NoFrost diepvriezer

GN 5215
Comfort

• NoFrost: nooit meer ontdooien!
• Superzuinig: energieklasse A+++
• Energieverbruik: 201 kWh/jr
• Netto inhoud: 360 l
• Touch display met
 digitale temperatuuraanduiding
• Geluidsniveau: 39 dB(A)
• SuperFrost automaat, tijdgestuurd
• Waarschuwing bij storing:
 statusindicator en akoestisch
• Optisch en akoestisch deuralarm
• VarioSpace voor
 extra hoge opbergruimte
• Deurrubber wisselbaar
• HardLine Design: volledig vlakke deur
• Afmetingen (hxbxd): 195 x 70 x 75 cm

€ 1.199  € 1.099

Winteractie 
2018

Kwaliteit, Design en Innovatie

NoFrost diepvriezer

GN 5215
Comfort

• NoFrost: nooit meer ontdooien!

• Superzuinig: energieklasse A+++

• Energieverbruik: 201 kWh/jr

• Netto inhoud: 360 L

• Touch display met digitale temperatuuraanduiding

• Geluidsniveau: 39 dB(A)

• SuperFrost automaat, tijdgestuurd

• Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch

• Optisch en akoestisch deuralarm

• VarioSpace voor extra hoge opbergruimte

• Deurrubber wisselbaar

• HardLine Design: volledig vlakke deur

• Afmetingen in cm (hxbxd): 195 x 70 x 75

ENERGIEBESPAARTIP: 

de Vario isolatieplaat voor het 

afsluiten van ongebruikte vriesruimte 

van NoFrost diepvrieskasten. 

Als accessoire verkrijgbaar.

€ 1.199   € 1.099
ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. BTW en Recupel)

Actie geldig vanaf 01/01/2018 tot en met 31/01/2018 of tot einde voorraad. 

Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

• meer netto inhoud

• uiterst zuinig

• bijzonder stil

• extreem performant

• doordacht design

• meer comfort
BluPerformance van Liebherr:
de nieuwe dimensie in koeling!

Winteractie 
2018

Kwaliteit, Design en Innovatie

NoFrost diepvriezer

GN 5215
Comfort

• NoFrost: nooit meer ontdooien!

• Superzuinig: energieklasse A+++

• Energieverbruik: 201 kWh/jr

• Netto inhoud: 360 L

• Touch display met digitale temperatuuraanduiding

• Geluidsniveau: 39 dB(A)

• SuperFrost automaat, tijdgestuurd

• Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch

• Optisch en akoestisch deuralarm

• VarioSpace voor extra hoge opbergruimte

• Deurrubber wisselbaar

• HardLine Design: volledig vlakke deur

• Afmetingen in cm (hxbxd): 195 x 70 x 75

ENERGIEBESPAARTIP: 

de Vario isolatieplaat voor het 

afsluiten van ongebruikte vriesruimte 

van NoFrost diepvrieskasten. 

Als accessoire verkrijgbaar.

€ 1.199   € 1.099
ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. BTW en Recupel)

Actie geldig vanaf 01/01/2018 tot en met 31/01/2018 of tot einde voorraad. 

Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

• meer netto inhoud

• uiterst zuinig

• bijzonder stil

• extreem performant

• doordacht design

• meer comfort
BluPerformance van Liebherr:
de nieuwe dimensie in koeling!

Winteractie 
2018

Kwaliteit, Design en Innovatie

NoFrost diepvriezer

GN 5215
Comfort

• NoFrost: nooit meer ontdooien!

• Superzuinig: energieklasse A+++

• Energieverbruik: 201 kWh/jr

• Netto inhoud: 360 L

• Touch display met digitale temperatuuraanduiding

• Geluidsniveau: 39 dB(A)

• SuperFrost automaat, tijdgestuurd

• Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch

• Optisch en akoestisch deuralarm

• VarioSpace voor extra hoge opbergruimte

• Deurrubber wisselbaar

• HardLine Design: volledig vlakke deur

• Afmetingen in cm (hxbxd): 195 x 70 x 75

ENERGIEBESPAARTIP: 

de Vario isolatieplaat voor het 

afsluiten van ongebruikte vriesruimte 

van NoFrost diepvrieskasten. 

Als accessoire verkrijgbaar.

€ 1.199   € 1.099
ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. BTW en Recupel)

Actie geldig vanaf 01/01/2018 tot en met 31/01/2018 of tot einde voorraad. 

Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

• meer netto inhoud

• uiterst zuinig

• bijzonder stil

• extreem performant

• doordacht design

• meer comfort
BluPerformance van Liebherr:
de nieuwe dimensie in koeling!

Winteractie 
2018

Kwaliteit, Design en Innovatie

NoFrost diepvriezer

GN 5215
Comfort

• NoFrost: nooit meer ontdooien!

• Superzuinig: energieklasse A+++

• Energieverbruik: 201 kWh/jr

• Netto inhoud: 360 L

• Touch display met digitale temperatuuraanduiding

• Geluidsniveau: 39 dB(A)

• SuperFrost automaat, tijdgestuurd

• Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch

• Optisch en akoestisch deuralarm

• VarioSpace voor extra hoge opbergruimte

• Deurrubber wisselbaar

• HardLine Design: volledig vlakke deur

• Afmetingen in cm (hxbxd): 195 x 70 x 75

ENERGIEBESPAARTIP: 

de Vario isolatieplaat voor het 

afsluiten van ongebruikte vriesruimte 

van NoFrost diepvrieskasten. 

Als accessoire verkrijgbaar.

€ 1.199   € 1.099
ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. BTW en Recupel)

Actie geldig vanaf 01/01/2018 tot en met 31/01/2018 of tot einde voorraad. 

Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

• meer netto inhoud

• uiterst zuinig

• bijzonder stil

• extreem performant

• doordacht design

• meer comfort
BluPerformance van Liebherr:
de nieuwe dimensie in koeling!

Winteractie 
2018

Kwaliteit, Design en Innovatie

NoFrost diepvriezer

GN 5215
Comfort

• NoFrost: nooit meer ontdooien!

• Superzuinig: energieklasse A+++

• Energieverbruik: 201 kWh/jr

• Netto inhoud: 360 L

• Touch display met digitale temperatuuraanduiding

• Geluidsniveau: 39 dB(A)

• SuperFrost automaat, tijdgestuurd

• Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch

• Optisch en akoestisch deuralarm

• VarioSpace voor extra hoge opbergruimte

• Deurrubber wisselbaar

• HardLine Design: volledig vlakke deur

• Afmetingen in cm (hxbxd): 195 x 70 x 75

ENERGIEBESPAARTIP: 

de Vario isolatieplaat voor het 

afsluiten van ongebruikte vriesruimte 

van NoFrost diepvrieskasten. 

Als accessoire verkrijgbaar.

€ 1.199   € 1.099
ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. BTW en Recupel)

Actie geldig vanaf 01/01/2018 tot en met 31/01/2018 of tot einde voorraad. 

Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

• meer netto inhoud

• uiterst zuinig

• bijzonder stil

• extreem performant

• doordacht design

• meer comfort
BluPerformance van Liebherr:
de nieuwe dimensie in koeling!

Diepvriezer tafelmodel

GP 1476
Premium

• SmartFrost: sterk verminderde
 rijpvorming en dus minder ontdooien!
• Energiezuinig: energieklasse A++
• Energieverbruik: 151 kWh/jr
• Grote netto inhoud: 103 l
• Digitale temperatuuraanduiding
• SuperFrost automaat,
 hoeveelheidgestuurd
• Waarschuwing bij storing:
 optisch en akoestisch
• VarioSpace voor
 extra hoge opbergruimte
• Geschikt voor
 omgevingstemperaturen vanaf -15°C
• Afmetingen (hxbxd): 85,1 x 60,2 x 62,8 cm

€ 449  € 399

www.liebherr.be

• Energiezuinig: energieklasse A+

• Energieverbruik: 118 kWh/jr

• Netto inhoud: 136 L

• Geluidsniveau: 37 dB(A)

• Comfort GlassLine draagplateaus en deurvakken

• Binnenverlichting

• Afmetingen in cm (hxbxd): 85 x 50,1 x 62

Koelkast tafelmodel

T 1410
Comfort

• SmartFrost: sterk verminderde rijpvorming 

 en dus minder ontdooien!

• Energiezuinig: energieklasse A++

• Energieverbruik: 151 kWh/jr

• Grote netto inhoud: 103 L

• Digitale temperatuuraanduiding

• SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

• VarioSpace voor extra hoge opbergruimte

• Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15°C

• Afmetingen in cm (hxbxd): 85,1 x 60,2 x 62,8

Diepvriezer tafelmodel

GP 1476
Premium

€ 329   € 299
ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. BTW en Recupel)

Actie geldig vanaf 01/01/2018 tot en met 31/01/2018 of tot einde voorraad. 

Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

€ 449   € 399
ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. BTW en Recupel)

Actie geldig vanaf 01/01/2018 tot en met 31/01/2018 of tot einde voorraad. 

Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

www.liebherr.be

• Energiezuinig: energieklasse A+

• Energieverbruik: 118 kWh/jr

• Netto inhoud: 136 L

• Geluidsniveau: 37 dB(A)

• Comfort GlassLine draagplateaus en deurvakken

• Binnenverlichting

• Afmetingen in cm (hxbxd): 85 x 50,1 x 62

Koelkast tafelmodel

T 1410
Comfort

• SmartFrost: sterk verminderde rijpvorming 

 en dus minder ontdooien!

• Energiezuinig: energieklasse A++

• Energieverbruik: 151 kWh/jr

• Grote netto inhoud: 103 L

• Digitale temperatuuraanduiding

• SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

• VarioSpace voor extra hoge opbergruimte

• Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15°C

• Afmetingen in cm (hxbxd): 85,1 x 60,2 x 62,8

Diepvriezer tafelmodel

GP 1476
Premium

€ 329   € 299
ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. BTW en Recupel)

Actie geldig vanaf 01/01/2018 tot en met 31/01/2018 of tot einde voorraad. 

Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

€ 449   € 399
ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. BTW en Recupel)

Actie geldig vanaf 01/01/2018 tot en met 31/01/2018 of tot einde voorraad. 

Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

www.liebherr.be

• Energiezuinig: energieklasse A+

• Energieverbruik: 118 kWh/jr

• Netto inhoud: 136 L

• Geluidsniveau: 37 dB(A)

• Comfort GlassLine draagplateaus en deurvakken

• Binnenverlichting

• Afmetingen in cm (hxbxd): 85 x 50,1 x 62

Koelkast tafelmodel

T 1410
Comfort

• SmartFrost: sterk verminderde rijpvorming 

 en dus minder ontdooien!

• Energiezuinig: energieklasse A++

• Energieverbruik: 151 kWh/jr

• Grote netto inhoud: 103 L

• Digitale temperatuuraanduiding

• SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

• VarioSpace voor extra hoge opbergruimte

• Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15°C

• Afmetingen in cm (hxbxd): 85,1 x 60,2 x 62,8

Diepvriezer tafelmodel

GP 1476
Premium

€ 329   € 299
ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. BTW en Recupel)

Actie geldig vanaf 01/01/2018 tot en met 31/01/2018 of tot einde voorraad. 

Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

€ 449   € 399
ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. BTW en Recupel)

Actie geldig vanaf 01/01/2018 tot en met 31/01/2018 of tot einde voorraad. 

Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.



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

Wij aanvaarden
ecocheques

€ 799
€ 699

€ 999
€ 849

€ 1.099
€ 949

€ 949
€ 849

€ 999
€ 899

€ 849
€ 799

TDA 150 C
•	 Condensdroger 
•	 SoftCare trommel 
•	 Perfect Dry 
•	 Resttijdindicatie
Materiaalnummer: 9937110

TDB 220/230 WP 
•	 Warmtepompdroger 
•	 SoftCare trommel 
•	 Perfect Dry & EcoDry 
•	 Startuitstel en resttijdindicatie
Materiaalnummer TDB 220 WP (recht paneel): 10765380
Materiaalnummer TDB 230 WP (schuin paneel): 10765390

TCE 530 WP
•	 Warmtepompdroger 
•	 SoftCare trommel 
•	 Perfect Dry & EcoDry 
•	 Startuitstel en resttijdindicatie 
Materiaalnummer: 10765460

G 6620 EcoFlex
•	 QuickPowerWash:  
 schone vaat in minder dan  
 een uur in combinatie met UltraTabs Multi. 
•	 Perfect Glass Care: de beste reiniging en 
 bescherming van uw glazen. 
Materiaalnummer: 10364570

G 6620 SC EcoFlex
•	 QuickPowerWash:  
 schone vaat in minder dan  
 een uur in combinatie met UltraTabs Multi. 
•	 Perfect Glass Care: de beste reiniging en 
 bescherming van uw glazen. 
•	 3D+ besteklade: voor alle type bestek en 
 keukengerei
Materiaalnummer: 10364580

H 2265 BP cs Active
•	 Pyrolyse: zelfreiniging van  
 de ovenruimte
•	 Grote ovencapaciteit tot 76 liter
•	 5 bereidingsniveau’s
•	 Afmeting: H 579 x B 554 x D 547 mm
Materiaalnummer: 10605550

Alle vermelde prijzen zijn indicatieve marktprijzen inclusief BTW en recupelbijdrage. Solden geldig van 1.01.2018 tot 31.01.2018. 
 * Info en voorwaarden op www.miele.be. 

DROOGAUTOMATEN

Laag energieverbruik en een perfect 
droogresultaat gedurende de hele 
levensduur dankzij de EcoDry 
technologie.

Met de geurflacon FragranceDos, wordt 
uw wasgoed niet alleen lekker zacht, maar 
gaat het ook heerlijk ruiken.

Altijd perfect gedroogd: Perfect Dry 
herkent de hardheid van het water en 
stemt de programmatijd daarop af.

VRIJSTAANDE AFWASAUTOMATEN OVEN

-€150
waarvan

€50 cashback*

-€150
waarvan

€50 cashback*

€ 799
€ 699

€ 999
€ 849

€ 1.099
€ 949

€ 949
€ 849

€ 999
€ 899

€ 849
€ 799

TDA 150 C
•	 Condensdroger 
•	 SoftCare trommel 
•	 Perfect Dry 
•	 Resttijdindicatie
Materiaalnummer: 9937110

TDB 220/230 WP 
•	 Warmtepompdroger 
•	 SoftCare trommel 
•	 Perfect Dry & EcoDry 
•	 Startuitstel en resttijdindicatie
Materiaalnummer TDB 220 WP (recht paneel): 10765380
Materiaalnummer TDB 230 WP (schuin paneel): 10765390

TCE 530 WP
•	 Warmtepompdroger 
•	 SoftCare trommel 
•	 Perfect Dry & EcoDry 
•	 Startuitstel en resttijdindicatie 
Materiaalnummer: 10765460

G 6620 EcoFlex
•	 QuickPowerWash:  
 schone vaat in minder dan  
 een uur in combinatie met UltraTabs Multi. 
•	 Perfect Glass Care: de beste reiniging en 
 bescherming van uw glazen. 
Materiaalnummer: 10364570

G 6620 SC EcoFlex
•	 QuickPowerWash:  
 schone vaat in minder dan  
 een uur in combinatie met UltraTabs Multi. 
•	 Perfect Glass Care: de beste reiniging en 
 bescherming van uw glazen. 
•	 3D+ besteklade: voor alle type bestek en 
 keukengerei
Materiaalnummer: 10364580

H 2265 BP cs Active
•	 Pyrolyse: zelfreiniging van  
 de ovenruimte
•	 Grote ovencapaciteit tot 76 liter
•	 5 bereidingsniveau’s
•	 Afmeting: H 579 x B 554 x D 547 mm
Materiaalnummer: 10605550

Alle vermelde prijzen zijn indicatieve marktprijzen inclusief BTW en recupelbijdrage. Solden geldig van 1.01.2018 tot 31.01.2018. 
 * Info en voorwaarden op www.miele.be. 

DROOGAUTOMATEN

Laag energieverbruik en een perfect 
droogresultaat gedurende de hele 
levensduur dankzij de EcoDry 
technologie.

Met de geurflacon FragranceDos, wordt 
uw wasgoed niet alleen lekker zacht, maar 
gaat het ook heerlijk ruiken.

Altijd perfect gedroogd: Perfect Dry 
herkent de hardheid van het water en 
stemt de programmatijd daarop af.

VRIJSTAANDE AFWASAUTOMATEN OVEN

-€150
waarvan

€50 cashback*

-€150
waarvan

€50 cashback*

€ 899
€ 749

€ 999
€ 849

€ 1.099
€ 949

€ 219
€ 199

€ 219
€ 199

€ 279
€ 249

WASAUTOMATEN 

WDB 030 WCS
•	 1.400 tpm 
•	 SoftCare trommel 
•	 ProfiEco motor 
•	 Startuitstel en resttijdindicatie
Materiaalnummer: 10623180

WDD 030 WPS
•	 1.400 tpm 
•	 SoftCare trommel 
•	 ProfiEco motor 
•	 Startuitstel en resttijdindicatie
Materiaalnummer: 10623220

WKB 130 WCS
•	 1.600 tpm 
•	 SoftSteam trommel 
•	 ProfiEco motor 
•	 Startuitstel en resttijdindicatie
Materiaalnummer: 9911330

Alle vermelde prijzen zijn indicatieve marktprijzen inclusief BTW en recupelbijdrage. Solden geldig van 1.01.2018 tot 31.01.2018. 
* Info en voorwaarden op www.miele.be. 

Complete C3 Limited Edition 
PowerLine
•	 Label C C A A 
•	 890 W 
•	 Air-Clean Plus filter 
•	 Currygeel 
Materiaalnummer: 10679530

Complete C3 Limited Edition 
EcoLine
•	 Label A+ D A A 
•	 550 W 
•	 Air-Clean Plus filter 
•	 Grafietgrijs 
Materiaalnummer: 10660200

Complete C3 Premium  
Edition EcoLine
•	 Label A+ D A A 
•	 550 W 
•	 Air-Clean Plus filter 
•	 Parketborstel 
•	 Marineblauw 
Materiaalnummer: 10679550

Eenvoudig en juist gedoseerd met 
capsules voor één wasbeurt. 
Beschikbare capsules voor wolwas, 
hardnekkige vlekken, sportkleding, dons, 
wasverzachter, impregneren,...).

Behandel je kleding met de beste zorg. 
Door de unieke honingraatstructuur van de 
SoftCare/SoftSteam trommel glijdt het 
wasgoed zacht over een dun laagje water.

Stil, krachtig en energiezuinig wassen met 
de ProfiEco motor. 

STOFZUIGERS

-€150
waarvan

€50 cashback*

-€150
waarvan

€50 cashback*

-€150
waarvan

€50 cashback*

SOLDEN JANUARI 2018

€ 899
€ 749

€ 999
€ 849

€ 1.099
€ 949

€ 219
€ 199

€ 219
€ 199

€ 279
€ 249

WASAUTOMATEN 

WDB 030 WCS
•	 1.400 tpm 
•	 SoftCare trommel 
•	 ProfiEco motor 
•	 Startuitstel en resttijdindicatie
Materiaalnummer: 10623180

WDD 030 WPS
•	 1.400 tpm 
•	 SoftCare trommel 
•	 ProfiEco motor 
•	 Startuitstel en resttijdindicatie
Materiaalnummer: 10623220

WKB 130 WCS
•	 1.600 tpm 
•	 SoftSteam trommel 
•	 ProfiEco motor 
•	 Startuitstel en resttijdindicatie
Materiaalnummer: 9911330

Alle vermelde prijzen zijn indicatieve marktprijzen inclusief BTW en recupelbijdrage. Solden geldig van 1.01.2018 tot 31.01.2018. 
* Info en voorwaarden op www.miele.be. 

Complete C3 Limited Edition 
PowerLine
•	 Label C C A A 
•	 890 W 
•	 Air-Clean Plus filter 
•	 Currygeel 
Materiaalnummer: 10679530

Complete C3 Limited Edition 
EcoLine
•	 Label A+ D A A 
•	 550 W 
•	 Air-Clean Plus filter 
•	 Grafietgrijs 
Materiaalnummer: 10660200

Complete C3 Premium  
Edition EcoLine
•	 Label A+ D A A 
•	 550 W 
•	 Air-Clean Plus filter 
•	 Parketborstel 
•	 Marineblauw 
Materiaalnummer: 10679550

Eenvoudig en juist gedoseerd met 
capsules voor één wasbeurt. 
Beschikbare capsules voor wolwas, 
hardnekkige vlekken, sportkleding, dons, 
wasverzachter, impregneren,...).

Behandel je kleding met de beste zorg. 
Door de unieke honingraatstructuur van de 
SoftCare/SoftSteam trommel glijdt het 
wasgoed zacht over een dun laagje water.

Stil, krachtig en energiezuinig wassen met 
de ProfiEco motor. 

STOFZUIGERS

-€150
waarvan

€50 cashback*

-€150
waarvan

€50 cashback*

-€150
waarvan

€50 cashback*

€ 899
€ 749

€ 999
€ 849

€ 1.099
€ 949

€ 219
€ 199

€ 219
€ 199

€ 279
€ 249

WASAUTOMATEN 

WDB 030 WCS
•	 1.400 tpm 
•	 SoftCare trommel 
•	 ProfiEco motor 
•	 Startuitstel en resttijdindicatie
Materiaalnummer: 10623180

WDD 030 WPS
•	 1.400 tpm 
•	 SoftCare trommel 
•	 ProfiEco motor 
•	 Startuitstel en resttijdindicatie
Materiaalnummer: 10623220

WKB 130 WCS
•	 1.600 tpm 
•	 SoftSteam trommel 
•	 ProfiEco motor 
•	 Startuitstel en resttijdindicatie
Materiaalnummer: 9911330

Alle vermelde prijzen zijn indicatieve marktprijzen inclusief BTW en recupelbijdrage. Solden geldig van 1.01.2018 tot 31.01.2018. 
* Info en voorwaarden op www.miele.be. 

Complete C3 Limited Edition 
PowerLine
•	 Label C C A A 
•	 890 W 
•	 Air-Clean Plus filter 
•	 Currygeel 
Materiaalnummer: 10679530

Complete C3 Limited Edition 
EcoLine
•	 Label A+ D A A 
•	 550 W 
•	 Air-Clean Plus filter 
•	 Grafietgrijs 
Materiaalnummer: 10660200

Complete C3 Premium  
Edition EcoLine
•	 Label A+ D A A 
•	 550 W 
•	 Air-Clean Plus filter 
•	 Parketborstel 
•	 Marineblauw 
Materiaalnummer: 10679550

Eenvoudig en juist gedoseerd met 
capsules voor één wasbeurt. 
Beschikbare capsules voor wolwas, 
hardnekkige vlekken, sportkleding, dons, 
wasverzachter, impregneren,...).

Behandel je kleding met de beste zorg. 
Door de unieke honingraatstructuur van de 
SoftCare/SoftSteam trommel glijdt het 
wasgoed zacht over een dun laagje water.

Stil, krachtig en energiezuinig wassen met 
de ProfiEco motor. 

STOFZUIGERS

-€150
waarvan

€50 cashback*

-€150
waarvan

€50 cashback*

-€150
waarvan

€50 cashback*

€ 799
€ 699

€ 999
€ 849

€ 1.099
€ 949

€ 949
€ 849

€ 999
€ 899

€ 849
€ 799

TDA 150 C
•	 Condensdroger 
•	 SoftCare trommel 
•	 Perfect Dry 
•	 Resttijdindicatie
Materiaalnummer: 9937110

TDB 220/230 WP 
•	 Warmtepompdroger 
•	 SoftCare trommel 
•	 Perfect Dry & EcoDry 
•	 Startuitstel en resttijdindicatie
Materiaalnummer TDB 220 WP (recht paneel): 10765380
Materiaalnummer TDB 230 WP (schuin paneel): 10765390

TCE 530 WP
•	 Warmtepompdroger 
•	 SoftCare trommel 
•	 Perfect Dry & EcoDry 
•	 Startuitstel en resttijdindicatie 
Materiaalnummer: 10765460

G 6620 EcoFlex
•	 QuickPowerWash:  
 schone vaat in minder dan  
 een uur in combinatie met UltraTabs Multi. 
•	 Perfect Glass Care: de beste reiniging en 
 bescherming van uw glazen. 
Materiaalnummer: 10364570

G 6620 SC EcoFlex
•	 QuickPowerWash:  
 schone vaat in minder dan  
 een uur in combinatie met UltraTabs Multi. 
•	 Perfect Glass Care: de beste reiniging en 
 bescherming van uw glazen. 
•	 3D+ besteklade: voor alle type bestek en 
 keukengerei
Materiaalnummer: 10364580

H 2265 BP cs Active
•	 Pyrolyse: zelfreiniging van  
 de ovenruimte
•	 Grote ovencapaciteit tot 76 liter
•	 5 bereidingsniveau’s
•	 Afmeting: H 579 x B 554 x D 547 mm
Materiaalnummer: 10605550

Alle vermelde prijzen zijn indicatieve marktprijzen inclusief BTW en recupelbijdrage. Solden geldig van 1.01.2018 tot 31.01.2018. 
 * Info en voorwaarden op www.miele.be. 

DROOGAUTOMATEN

Laag energieverbruik en een perfect 
droogresultaat gedurende de hele 
levensduur dankzij de EcoDry 
technologie.

Met de geurflacon FragranceDos, wordt 
uw wasgoed niet alleen lekker zacht, maar 
gaat het ook heerlijk ruiken.

Altijd perfect gedroogd: Perfect Dry 
herkent de hardheid van het water en 
stemt de programmatijd daarop af.

VRIJSTAANDE AFWASAUTOMATEN OVEN

-€150
waarvan

€50 cashback*

-€150
waarvan

€50 cashback*

€ 799
€ 699

€ 999
€ 849

€ 1.099
€ 949

€ 949
€ 849

€ 999
€ 899

€ 849
€ 799

TDA 150 C
•	 Condensdroger 
•	 SoftCare trommel 
•	 Perfect Dry 
•	 Resttijdindicatie
Materiaalnummer: 9937110

TDB 220/230 WP 
•	 Warmtepompdroger 
•	 SoftCare trommel 
•	 Perfect Dry & EcoDry 
•	 Startuitstel en resttijdindicatie
Materiaalnummer TDB 220 WP (recht paneel): 10765380
Materiaalnummer TDB 230 WP (schuin paneel): 10765390

TCE 530 WP
•	 Warmtepompdroger 
•	 SoftCare trommel 
•	 Perfect Dry & EcoDry 
•	 Startuitstel en resttijdindicatie 
Materiaalnummer: 10765460

G 6620 EcoFlex
•	 QuickPowerWash:  
 schone vaat in minder dan  
 een uur in combinatie met UltraTabs Multi. 
•	 Perfect Glass Care: de beste reiniging en 
 bescherming van uw glazen. 
Materiaalnummer: 10364570

G 6620 SC EcoFlex
•	 QuickPowerWash:  
 schone vaat in minder dan  
 een uur in combinatie met UltraTabs Multi. 
•	 Perfect Glass Care: de beste reiniging en 
 bescherming van uw glazen. 
•	 3D+ besteklade: voor alle type bestek en 
 keukengerei
Materiaalnummer: 10364580

H 2265 BP cs Active
•	 Pyrolyse: zelfreiniging van  
 de ovenruimte
•	 Grote ovencapaciteit tot 76 liter
•	 5 bereidingsniveau’s
•	 Afmeting: H 579 x B 554 x D 547 mm
Materiaalnummer: 10605550

Alle vermelde prijzen zijn indicatieve marktprijzen inclusief BTW en recupelbijdrage. Solden geldig van 1.01.2018 tot 31.01.2018. 
 * Info en voorwaarden op www.miele.be. 

DROOGAUTOMATEN

Laag energieverbruik en een perfect 
droogresultaat gedurende de hele 
levensduur dankzij de EcoDry 
technologie.

Met de geurflacon FragranceDos, wordt 
uw wasgoed niet alleen lekker zacht, maar 
gaat het ook heerlijk ruiken.

Altijd perfect gedroogd: Perfect Dry 
herkent de hardheid van het water en 
stemt de programmatijd daarop af.

VRIJSTAANDE AFWASAUTOMATEN OVEN

-€150
waarvan

€50 cashback*

-€150
waarvan

€50 cashback*

€ 799
€ 699

€ 999
€ 849

€ 1.099
€ 949

€ 949
€ 849

€ 999
€ 899

€ 849
€ 799

TDA 150 C
•	 Condensdroger 
•	 SoftCare trommel 
•	 Perfect Dry 
•	 Resttijdindicatie
Materiaalnummer: 9937110

TDB 220/230 WP 
•	 Warmtepompdroger 
•	 SoftCare trommel 
•	 Perfect Dry & EcoDry 
•	 Startuitstel en resttijdindicatie
Materiaalnummer TDB 220 WP (recht paneel): 10765380
Materiaalnummer TDB 230 WP (schuin paneel): 10765390

TCE 530 WP
•	 Warmtepompdroger 
•	 SoftCare trommel 
•	 Perfect Dry & EcoDry 
•	 Startuitstel en resttijdindicatie 
Materiaalnummer: 10765460

G 6620 EcoFlex
•	 QuickPowerWash:  
 schone vaat in minder dan  
 een uur in combinatie met UltraTabs Multi. 
•	 Perfect Glass Care: de beste reiniging en 
 bescherming van uw glazen. 
Materiaalnummer: 10364570

G 6620 SC EcoFlex
•	 QuickPowerWash:  
 schone vaat in minder dan  
 een uur in combinatie met UltraTabs Multi. 
•	 Perfect Glass Care: de beste reiniging en 
 bescherming van uw glazen. 
•	 3D+ besteklade: voor alle type bestek en 
 keukengerei
Materiaalnummer: 10364580

H 2265 BP cs Active
•	 Pyrolyse: zelfreiniging van  
 de ovenruimte
•	 Grote ovencapaciteit tot 76 liter
•	 5 bereidingsniveau’s
•	 Afmeting: H 579 x B 554 x D 547 mm
Materiaalnummer: 10605550

Alle vermelde prijzen zijn indicatieve marktprijzen inclusief BTW en recupelbijdrage. Solden geldig van 1.01.2018 tot 31.01.2018. 
 * Info en voorwaarden op www.miele.be. 

DROOGAUTOMATEN

Laag energieverbruik en een perfect 
droogresultaat gedurende de hele 
levensduur dankzij de EcoDry 
technologie.

Met de geurflacon FragranceDos, wordt 
uw wasgoed niet alleen lekker zacht, maar 
gaat het ook heerlijk ruiken.

Altijd perfect gedroogd: Perfect Dry 
herkent de hardheid van het water en 
stemt de programmatijd daarop af.

VRIJSTAANDE AFWASAUTOMATEN OVEN

-€150
waarvan

€50 cashback*

-€150
waarvan

€50 cashback*

€ 799
€ 699

€ 999
€ 849

€ 1.099
€ 949

€ 949
€ 849

€ 999
€ 899

€ 849
€ 799

TDA 150 C
•	 Condensdroger 
•	 SoftCare trommel 
•	 Perfect Dry 
•	 Resttijdindicatie
Materiaalnummer: 9937110

TDB 220/230 WP 
•	 Warmtepompdroger 
•	 SoftCare trommel 
•	 Perfect Dry & EcoDry 
•	 Startuitstel en resttijdindicatie
Materiaalnummer TDB 220 WP (recht paneel): 10765380
Materiaalnummer TDB 230 WP (schuin paneel): 10765390

TCE 530 WP
•	 Warmtepompdroger 
•	 SoftCare trommel 
•	 Perfect Dry & EcoDry 
•	 Startuitstel en resttijdindicatie 
Materiaalnummer: 10765460

G 6620 EcoFlex
•	 QuickPowerWash:  
 schone vaat in minder dan  
 een uur in combinatie met UltraTabs Multi. 
•	 Perfect Glass Care: de beste reiniging en 
 bescherming van uw glazen. 
Materiaalnummer: 10364570

G 6620 SC EcoFlex
•	 QuickPowerWash:  
 schone vaat in minder dan  
 een uur in combinatie met UltraTabs Multi. 
•	 Perfect Glass Care: de beste reiniging en 
 bescherming van uw glazen. 
•	 3D+ besteklade: voor alle type bestek en 
 keukengerei
Materiaalnummer: 10364580

H 2265 BP cs Active
•	 Pyrolyse: zelfreiniging van  
 de ovenruimte
•	 Grote ovencapaciteit tot 76 liter
•	 5 bereidingsniveau’s
•	 Afmeting: H 579 x B 554 x D 547 mm
Materiaalnummer: 10605550

Alle vermelde prijzen zijn indicatieve marktprijzen inclusief BTW en recupelbijdrage. Solden geldig van 1.01.2018 tot 31.01.2018. 
 * Info en voorwaarden op www.miele.be. 

DROOGAUTOMATEN

Laag energieverbruik en een perfect 
droogresultaat gedurende de hele 
levensduur dankzij de EcoDry 
technologie.

Met de geurflacon FragranceDos, wordt 
uw wasgoed niet alleen lekker zacht, maar 
gaat het ook heerlijk ruiken.

Altijd perfect gedroogd: Perfect Dry 
herkent de hardheid van het water en 
stemt de programmatijd daarop af.

VRIJSTAANDE AFWASAUTOMATEN OVEN

-€150
waarvan

€50 cashback*

-€150
waarvan

€50 cashback*
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EINDEJAARSVERKOOPACTIE
Uitslag trekking vrijdag 5 januari 2018

86210 (26352) Waardebon € 500
13598 (16206) Waardebon € 100  |  87193 (89350) Waardebon € 100

33995 (31733) Waardebon € 100  |  46808 (45688) Waardebon € 100 

66602 (72530) Waardebon € 100  |  56576 (56787) Waardebon € 100

37324 (40974) Waardebon € 100  |  22729 (21103) Waardebon € 100

LIJST WINNENDE NUMMERS VOLGENS NUMMER

WINNENDE NUMMERS OP www.unizo.be/ijzerbode
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LOT RESERVE GEMEENTE DEELNEMER PRIJS

10254 12541 Proven Au Petit Jardin Betonbeeld hond

11556 15863 Proven Au Petit Jardin Buxus-bol

12821 10900 Proven Au Petit Jardin Org. meststof gazon

12921 14095 Proven Au Petit Jardin Orchidee in sierpot

13012 13934 Proven Au Petit Jardin Assortiment bloembollen

13293 18920 Proven Au Petit Jardin Orchidee in sierpot

13590 12100 Proven Au Petit Jardin Bloeiende kamerplant

13598 16206  HOOFDPRIJS 100 EURO

13877 10449 Proven Au Petit Jardin Assortiment bloembollen

14044 17407 Proven Au Petit Jardin Solar tuinverlichting

14107 15579 Proven Au Petit Jardin Helleborus / Kerstroos

14727 12622 Proven Au Petit Jardin Assortiment bloembollen

14819 16773 Proven Au Petit Jardin Orchidee in sierpot

15004 15331 Proven Au Petit Jardin Betonbeeld hond

15227 10928 Proven Au Petit Jardin Snijbloemen-boeket

15253 11182 Proven Au Petit Jardin Orchidee in sierpot

15254 12951 Proven Au Petit Jardin Solar tuinverlichting

15461 17647 Proven Au Petit Jardin Snijbloemabonnement 6 maand

15871 13509 Proven Au Petit Jardin Groene kamerplant

16090 11875 Proven Au Petit Jardin Groene kamerplant

16246 16294 Proven Au Petit Jardin Groene kamerplant

17061 17171 Proven Au Petit Jardin Onbreekbare regenmeter

17309 18303 Proven Au Petit Jardin Bloeiende kamerplant

17401 17555 Proven Au Petit Jardin Snijbloemen-boeket

17473 17604 Proven Au Petit Jardin Snijbloemen-boeket

18207 16587 Proven Au Petit Jardin Org. meststof moestuin

18274 12624 Proven Au Petit Jardin Bloeiende kamerplant

19065 18972 Proven Au Petit Jardin Snijbloemen-boeket

19381 15443 Proven Au Petit Jardin Snijbloemen-boeket

19424 15996 Proven Au Petit Jardin Org. meststof moestuin

19958 11338 Proven Au Petit Jardin Buxus-bol

20262 21145 Proven Hairdesign Ronny Sjaal

20307 21438 Proven Hairdesign Ronny Cape

20374 20712 Proven Hairdesign Ronny Kolsjaal

20689 21281 Proven Hairdesign Ronny Cape

20900 20147 Proven Hairdesign Ronny Poncho

21407 20543 Proven Hairdesign Ronny Kolsjaal

21668 21595 Proven Schoonheidsinstituut Valerie Waardebon 10 euro

21861 21836 Proven Schoonheidsinstituut Valerie Waardebon 10 euro

22390 22267 Proven Provelo Kinderfiets van K3 (twv 120 euro)

22604 22866 Proven Schoonheidsinstituut Valerie Waardebon 10 euro

22645 22707 Proven Schoonheidsinstituut Valerie Waardebon 10 euro

22729 21103  HOOFDPRIJS 100 EURO

23008 23746 Proven Zokola Chocoladeverrassing

23088 23005 Proven Zokola Chocoladeverrassing

23140 23124 Proven Zokola Chocoladeverrassing

23229 23104 Proven Zokola Chocoladeverrassing

23238 23738 Proven Zokola Chocoladeverrassing

23722 23842 Proven Zokola Chocoladeverrassing

23773 23305 Proven Zokola Chocoladeverrassing

23879 23413 Proven Zokola Chocoladeverrassing

24128 24462 Proven Kapsalon Rita Ganne Waardebon

24301 24299 Proven Kapsalon Rita Ganne Waardebon

24569 24639 Proven Fem Unique Verrassing met juweel

24607 24611 Proven Fem Unique Verrassing met juweel

24814 24865 Proven Fem Unique Verrassing met juweel

24972 24629 Proven Fem Unique Verrassing met juweel

24991 24859 Proven Fem Unique Verrassing met juweel

25095 25082 Watou Coiffure Nancy Set haarverzorgingsproducten

25579 25064 Watou Coiffure Nancy Set haarverzorgingsproducten

25651 25050 Watou Coiffure Nancy Set haarverzorgingsproducten

25671 25455 Watou Coiffure Nancy Set haarverzorgingsproducten

26216 26775 Watou Café De Kikker Bierpakket

26653 26344 Watou Café De Kikker Bierpakket

26738 26398 Watou Café De Kikker Bierpakket

26970 26011 Watou Café De Kikker Bierpakket

27157 28132 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

27538 28761 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

27895 27927 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

27985 28785 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

28433 29756 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

28564 28432 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

28719 27844 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

28807 28613 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

29217 27666 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

29239 29174 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

29521 27774 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

29554 29815 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

30043 31237 Watou Friettijd Waardebon 10 euro

30361 30622 Watou Friettijd Waardebon 10 euro

30476 31347 Watou Friettijd Waardebon 10 euro

31182 30974 Watou Friettijd Waardebon 10 euro

31519 31243 Watou Friettijd Waardebon 10 euro

31623 30394 Watou Friettijd Waardebon 10 euro

31665 31881 Watou Friettijd Waardebon 10 euro

31900 30809 Watou Friettijd Waardebon 10 euro

32122 32157 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

32330 32297 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

33159 34236 Watou Voeders Pattou Hondenbudget

33212 34910 Watou Voeders Pattou Softymix

33842 34713 Watou Voeders Pattou Sweet Galvo

33990 34709 Watou Voeders Pattou Drinkbak

33994 33668 Watou Voeders Pattou Gepocheerde kippenpoot

33995 31733  HOOFDPRIJS 100 EURO

34409 33817 Watou Voeders Pattou Spekkelmix

34793 33077 Watou Voeders Pattou Kalfspoot

34952 33554 Watou Voeders Pattou Slossy Cat

34962 33391 Watou Voeders Pattou Rozijnen

35196 35136 Reningelst Bakkerij Slembrouck 1 taart naar keuze voor 6 pers

35498 35427 Reningelst Bakkerij Slembrouck Waardebon 10 euro

35525 35504 Reningelst De Baljuwhoeve Waardebon 5 euro

35596 35963 Reningelst De Baljuwhoeve Waardebon 5 euro

35598 35633 Reningelst De Baljuwhoeve Waardebon 5 euro
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35885 35584 Reningelst De Baljuwhoeve Waardebon 5 euro

36343 40997 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg gehakt

36371 36711 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 5 droge worsten

36445 42590 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 200 gr. paté van het huis

36972 39465 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 200 gr. pastramiesalade

37035 44302 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg spaghettisaus

37288 43416 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine Gourmet 2 pers.

37322 39357 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg gehaktschotel

37324 40974  HOOFDPRIJS 100 EURO

38204 37529 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg rundsstoofvlees

38240 37005 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg vol au vent

38417 44968 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 300 gr. Am. Préparé

38895 39026 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg rundsstoofvlees

39099 43838 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg gehaktschotel

39131 40362 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg gehakt

39565 36535 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg cordonbleu

39667 38348 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg vogelnestjes

39962 42427 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg gehakt

40625 38829 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 300 gr. Am. Préparé

40662 41798 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 5 droge worsten

41104 41544 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg hutsepot

41138 37526 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg spaghettisaus

41462 36993 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg gehakt

41627 41903 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine Fondue 2 pers.

41744 37900 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg pastabereiding

42156 42494 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine Gourmet 2 pers.

42400 40573 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine Fondue 2 pers.

42865 44138 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 200 gr. paté van het huis

42956 44673 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg pastabereiding

43312 37083 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 200 gr. pastramiesalade

43544 37525 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg biefstuk

43653 44167 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg hutsepot

44019 44611 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg biefstuk

44027 40877 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg vogelnestjes

44305 42428 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg vol au vent

44309 38198 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg worst

44448 36886 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg cordonbleu

44492 37191 Reningelst Keurslager Christophe & Séverine 1 kg worst

45006 45017 Reningelst ’t Poetshuisje Waardebon 5 euro

45015 45030 Reningelst ’t Poetshuisje Waardebon 5 euro

45037 45040 Reningelst ’t Poetshuisje Waardebon 5 euro

45038 45024 Reningelst ’t Poetshuisje Waardebon 5 euro

45525 45574 Reningelst Nymphaea Kamerplant

45561 45587 Reningelst Nymphaea Kamerplant

45566 45674 Reningelst Nymphaea Kamerplant

45585 45725 Reningelst Nymphaea Kamerplant

45602 45643 Reningelst Nymphaea Kamerplant

45618 45681 Reningelst Nymphaea Kamerplant

45627 45608 Reningelst Nymphaea Kamerplant

45635 45510 Reningelst Nymphaea Kamerplant

45640 45604 Reningelst Nymphaea Kamerplant

45657 45689 Reningelst Nymphaea Kamerplant

45667 45544 Reningelst Nymphaea Kamerplant

45694 45697 Reningelst Nymphaea Kamerplant

45717 45631 Reningelst Nymphaea Kamerplant

45723 45581 Reningelst Nymphaea Kamerplant

45730 45588 Reningelst Nymphaea Kamerplant

46339 46088 Reningelst Vepa bvba 6 zakken Hogramix + pellets

46359 46407 Reningelst Vepa bvba 6 zakken Hogramix + pellets

46383 46139 Reningelst Vepa bvba 6 zakken Hogramix + pellets

46388 46476 Reningelst Vepa bvba 6 zakken Hogramix + pellets

46414 46042 Reningelst Vepa bvba 6 zakken Hogramix + pellets

46502 46544 Reningelst Boomkwekerij Bouton Waardebon 5 euro

46570 46852 Reningelst Boomkwekerij Bouton Bloembollenpakket

46572 46828 Reningelst Boomkwekerij Bouton Bloembollenpakket

46588 46725 Reningelst Boomkwekerij Bouton Bloembollenpakket

46597 46875 Reningelst Boomkwekerij Bouton Waardebon 5 euro

46616 46505 Reningelst Boomkwekerij Bouton Waardebon 5 euro

46624 46772 Reningelst Boomkwekerij Bouton Bloembollenpakket

46735 46618 Reningelst Boomkwekerij Bouton Bloembollenpakket

46756 46800 Reningelst Boomkwekerij Bouton Bloembollenpakket

46763 46906 Reningelst Boomkwekerij Bouton Waardebon 5 euro

46767 46596 Reningelst Boomkwekerij Bouton Waardebon 5 euro

46794 46761 Reningelst Boomkwekerij Bouton Bloembollenpakket

46808 45688  HOOFDPRIJS 100 EURO

46853 46628 Reningelst Boomkwekerij Bouton Waardebon 5 euro

46858 46608 Reningelst Boomkwekerij Bouton Bloembollenpakket

46859 46799 Reningelst Boomkwekerij Bouton Waardebon 5 euro

46887 46776 Reningelst Boomkwekerij Bouton Waardebon 5 euro

46910 46919 Reningelst Boomkwekerij Bouton Bloembollenpakket

46938 46542 Reningelst Boomkwekerij Bouton Waardebon 5 euro

46985 46774 Reningelst Boomkwekerij Bouton Waardebon 5 euro

46996 46553 Reningelst Boomkwekerij Bouton Bloembollenpakket

47042 47311 Reningelst Kapsalon Veerle Lak of waardebon van 5 euro

47097 47190 Reningelst Kapsalon Veerle Shampoo anti gris

47219 47304 Reningelst Kapsalon Veerle Lak of waardebon van 5 euro

47240 47260 Reningelst Kapsalon Veerle Lak of waardebon van 5 euro

47379 47202 Reningelst Kapsalon Veerle Power diffuser magic flow

47602 48173 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 10 euro

47628 48724 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 10 euro

47659 47720 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 10 euro

48249 47773 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 10 euro

48348 48140 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 10 euro

48357 48206 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 20 euro

48465 48619 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 10 euro

49264 49460 Reningelst Esthetiek Maybelle Waardebon 10 euro

49288 49010 Reningelst Esthetiek Maybelle Waardebon 10 euro

49315 49041 Reningelst Esthetiek Maybelle Waardebon 10 euro

49380 49275 Reningelst Esthetiek Maybelle Waardebon 10 euro

49581 50182 Reningelst Bakkerij Slembrouck Waardebon 15 euro

49892 50406 Reningelst Bakkerij Slembrouck Waardebon 5 euro

50014 49779 Reningelst Bakkerij Slembrouck 1 koekenbrood naar keuze

50331 49523 Reningelst Bakkerij Slembrouck 1 taart naar keuze voor 4 pers.

50524 51296 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 20 euro
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50735 51428 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 20 euro

50768 51337 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 10 euro

51148 50804 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 20 euro

51219 50515 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 10 euro

51329 51226 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 10 euro

52655 52850 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 10 euro

52977 52531 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 20 euro

55078 56684 Abele Maison Leonie Waardebon 10 euro

55177 56109 Abele Maison Leonie Waardebon 10 euro

55373 56481 Abele Maison Leonie Waardebon 10 euro

55841 56464 Abele Maison Leonie Waardebon 10 euro

56240 56390 Abele Maison Leonie Waardebon 10 euro

56308 56454 Abele Maison Leonie Waardebon 10 euro

56576 56787  HOOFDPRIJS 100 EURO

56648 56753 Abele Maison Leonie Waardebon 10 euro

56875 55818 Abele Maison Leonie Waardebon 10 euro

57320 57156 Abele Coiffure Hilde Waardebon 10 euro

57415 57176 Abele Coiffure Hilde Waardebon 10 euro

57767 57861 Abele Coiffure Hilde Waardebon 10 euro

57972 57581 Abele Coiffure Hilde Waardebon 10 euro

58496 68234 Abele Abeelestatie Groot tapijt 150 cm

59579 60414 Abele Abeelestatie Hangend voederstation voor buitenvogel

59772 66956 Abele Abeelestatie Waardebon 20 euro

59933 66203 Abele Abeelestatie Groot tapijt 150 cm

60111 61427 Abele Abeelestatie Hangend voederstation voor buitenvogel

61054 67275 Abele Abeelestatie Decoratieve regenmeter

61206 65810 Abele Abeelestatie Decoratieve regenmeter

61939 67482 Abele Abeelestatie Decoratief solar varken

62353 69363 Abele Abeelestatie Waardebon 20 euro

62835 62718 Abele Abeelestatie Decoratieve regenmeter

63221 67731 Abele Abeelestatie Decoratieve solar haan

64064 65879 Abele Abeelestatie Groot tapijt 150 cm

64502 58666 Abele Abeelestatie Hangend voederstation voor buitenvogel

65176 62592 Abele Abeelestatie Hangend voederstation voor buitenvogel

66167 68198 Abele Abeelestatie Groot tapijt 150 cm

66471 62656 Abele Abeelestatie Decoratieve solar haan

66602 72530  HOOFDPRIJS 100 EURO

66989 61739 Abele Abeelestatie Waardebon 20 euro

67238 67678 Abele Abeelestatie Decoratieve solar pauw

68848 69267 Abele Abeelestatie Waardebon 20 euro

68850 61482 Abele Abeelestatie Decoratief solar varken

68979 62983 Abele Abeelestatie Hangend voederstation voor buitenvogel

69376 66334 Abele Abeelestatie Decoratieve regenmeter

69642 66158 Abele Abeelestatie Hangend voederstation voor buitenvogel

69994 65612 Abele Abeelestatie Groot tapijt 150 cm

70418 70176 Abele Balans@home interieur Vaas van Brynxz

70516 70852 Abele Balans@home interieur Set bloempot van Riverdale

70517 70735 Abele Balans@home interieur Set bloempot van Riverdale

70864 71148 Abele Balans@home interieur Vaas van Brynxz

71019 71358 Abele Balans@home interieur Vaas van Brynxz

71428 70868 Abele Balans@home interieur Set bloempot van Riverdale

71612 71641 Abele Naaiwerken Ilse Waardebon 10 euro

71957 71790 Abele Naaiwerken Ilse Waardebon 10 euro

72147 72452 Abele Praatcafé De Katteman Sint-Bernardus 75 cl

72250 72210 Abele Praatcafé De Katteman Eetbon 10 euro

72342 72275 Abele Praatcafé De Katteman Sint-Bernardus 75 cl

72382 72103 Abele Praatcafé De Katteman Sint-Bernardus 75 cl

72414 72352 Abele Praatcafé De Katteman Eetbon 10 euro

72605 72568 Abele Coeur au Chocolat Waardebon 10 euro

72770 72702 Abele Coeur au Chocolat Waardebon 10 euro

73153 73394 Abele Au Nouveau St-Eloi Eetbon 10 euro

73227 74497 Abele Au Nouveau St-Eloi Eetbon 10 euro

73253 73002 Abele Au Nouveau St-Eloi Eetbon 10 euro

73424 73380 Abele Au Nouveau St-Eloi Eetbon 10 euro

73751 74143 Abele Au Nouveau St-Eloi Eetbon 10 euro

73975 73628 Abele Au Nouveau St-Eloi Eetbon 10 euro

74772 74332 Abele Au Nouveau St-Eloi Eetbon 10 euro

74801 74307 Abele Au Nouveau St-Eloi Eetbon 10 euro

85256 85032 Roesbrugge Frituur ’t Patatje Waardebon 10 euro

85345 85283 Roesbrugge Frituur ’t Patatje Waardebon 10 euro

85644 85794 Roesbrugge Drukkerij Schoonaert Fotoboek Roesbrugge-Haringe

85855 85734 Roesbrugge Drukkerij Schoonaert Pakket boeken Romain Depuydt

86010 86044 Beveren-IJzer Café Rohardushof Waardebon 10 euro

86028 86368 Beveren-IJzer Café Rohardushof Waardebon 10 euro

86210 26352  HOOFDPRIJS 500 EURO

86569 86800 Roesbrugge Bakkerij Rabaut Waardebon 10 euro

86874 86819 Roesbrugge Bakkerij Rabaut Waardebon 10 euro

86878 87254 Roesbrugge Bakkerij Rabaut Waardebon 10 euro

87193 89350  HOOFDPRIJS 100 EURO

87238 87081 Roesbrugge Bakkerij Rabaut Waardebon 10 euro

87900 87947 Roesbrugge Elektro Cappoen 4 lampen

88018 87775 Roesbrugge Elektro Cappoen Koptelefoon

88064 87683 Roesbrugge Elektro Cappoen Wake up light

88541 89108 Roesbrugge In Septem Caelo Waardebon 10 euro

88874 90356 Roesbrugge In Septem Caelo Waardebon 10 euro

89186 89969 Roesbrugge In Septem Caelo Waardebon 2 uur wellness 2 pers. twv 75 euro

89251 88936 Roesbrugge In Septem Caelo Waardebon 2 uur wellness 2 pers. twv 75 euro

89464 89761 Roesbrugge In Septem Caelo Waardebon 20 euro

89588 89906 Roesbrugge In Septem Caelo Waardebon 30 euro

90344 88510 Roesbrugge In Septem Caelo Waardebon 10 euro

90480 89373 Roesbrugge In Septem Caelo Waardebon 20 euro

90500 89184 Roesbrugge In Septem Caelo Waardebon 10 euro

90527 90957 Roesbrugge Elektro Cappoen Wijnkoeler

91348 81307 Proven Hairdesign Ronny Poncho

91465 91231 Proven Hairdesign Ronny Cape

93662 93143 Roesbrugge Elektro Cappoen 4 lampen

93783 93089 Roesbrugge Elektro Cappoen Kerstslinger

93866 93776 Roesbrugge Elektro Cappoen Pottenset

95455 85108 Roesbrugge Elektro Cappoen Wafelijzer Severin


