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De geschiedenis van de post,
de brief- en prentbriefkaart (1)
Het bedelen van de post was vroeger heel per-
soonlijk, enkel de elite kon er gebruik van ma-
ken en het gebeurde via een privébode. Reeds 
in de 15de eeuw kwam in Frankrijk onder
Lodewijk XI (1423-1483) een Koninklijke post-
dienst tot stand, maar omstreeks dezelfde tijd 
gebeurde in Duitsland onder de Habsburgse 
keizer Frederik III (1415-1493) net hetzelfde met 
meer pretentie dan wilskracht. Na een akkoord 
met Frederik III trainde Roger de Tassis een groep 
koeriers en zorgde ervoor dat de verbindingen 
goed onderhouden bleven. De korpsen kregen 
voor het eerst speciale uniformen en het we-
gennet was voorzien van talrijke wisselplaatsen, 
afspanningen waar een koerier en koetsier kon 
verwisselen van paarden, eten en rusten. 

Frederik III, die na zijn dood werd opgevolgd 
door zijn zoon Maximiliaan en Roger de Tassis
(Mechelen,1513-1593), deed hem een voorstel 
om een postdienst te organiseren, niet enkel 
voor militaire maar ook voor andere doeleinden, 
maar Maximiliaan had daar geen oor naar. Maxi-
miliaan (1459-1519) trouwde in Gent met Maria 
van Bourgondië, dochter van Karel de Stoute. 
Zo kwamen onze gewesten in het rijk van de 
Habsburgers terecht. Maximiliaan was aartsher-
tog van Oostenrijk en werd achteraf keizer van 
het Heilige Roomse rijk. 

Aan het hof werd Roger de Tassis opgevolgd 
door zijn zoon Francesco (1459-1517). Deze 
ging terug naar Maximiliaan met het voorstel 
van zijn vader om een degelijke postdienst te 
organiseren, niet enkel en alleen voor militairen. 
Hij zou alles uit eigen zak betalen en de hef-
fing op het recht van overbrengen van brieven 
en poststukken met hem delen, op één voor-
waarde, dat het monopolie voor altijd van het 
geslacht de Tassis bleef. Deze overeenkomst 
werd gesloten en ondertekend in Mechelen op 
22 januari 1504.
In 1512 werd Francesco de Tassis wegens bewe-
zen diensten aan de keizer in de Duitse rijksadel 
opgenomen onder de naam “Thurn und Taxis (1)”.

Hij richtte enkele jaren nadien grote afstandsver-
bindingen in van Rome over de Alpen en over 
de Pyreneeën naar Madrid en verder door heel 
Spanje waar het hele Heilige Roomse Rijk van 
mee kon profiteren. Er kwam een net van post-
verbindingen tussen Amsterdam, Rotterdam, 
Brussel, Wenen en in het hele Duitse Rijk. De 
uitbaters van de postdienst of diligences noem-
de men postmeesters “maître de postes” en die 
vervoerden niet enkel briefwisseling maar ook 
goederen en reizigers. Omdat de postiljons (2),
knechten die met de diligences reden, op een 
hoorn bliezen om hun komst aan te kondigen, 
werd de gele posthoorn als algemeen embleem 
aanvaard.

Door de Revolutie in 1792 opnieuw aan Frank-
rijk gehecht, werd de postdienst als Staatsregie 
uitgebaat en werd het monopolie van de Thurn 
und Taxis ontnomen. 
Loomans, directeur van het postkantoor Düssel-
dorf, nam krachtens een volmacht van 2 febru-

ari 1814, in naam van de hogere geallieerden, 
bezit van de posterijen in België. Maar het jaar 
nadien in 1815 werden de Belgische posterijen 
onderworpen aan het gezag van de Generaal-
Postmeester der Nederlanden in Den Haag en 
geplaatst onder toezicht van de provinciegou-
verneurs.
Tenslotte met de Belgische onafhankelijkheid in 
1830 veranderde het postregime maar weinig 
van het regime dat in 1810 door het Franse Kei-
zerrijk werd gereglementeerd.

De post- en diligencedienst
te Roesbrugge 
Een post- of diligencedienst die reizigers- en ver-
voerverkeer verzekerde tussen Roesbrugge via 
Sint-Winoksbergen en verder naar Duinkerke en 
van Roesbrugge over Poperinge naar Ieper be-
stond reeds lang te Roesbrugge. 
Het was een regelmatige reizigers- en postdienst 
die werd uitgebaat door Robert Louchier (1642) 

Kaart der Oostenrijkse Nederlanden. Ferraris,1770
Er is een posthoorn terug te vinden te Roesbrugge en te Ieper. In Poperinge was er nog geen postpunt.

Originele kaart 72.5 x 56 cm. (Collectie R. Toussaint)
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na zijn huwelijk met Marguerite Delaleeuw 
(°1599) op 21 juli 1619 te Roesbrugge. Na zijn 
overlijden hertrouwde Marguerite Delaleeuw  
op 1 februari 1643 te Roesbrugge met Théo-
dore Smagghe die voor het eerst werd aange-
sproken als “maître de poste”.
De paardenposterij werd overgenomen van 
Théodore Smagghe en bestond uit een viertal 
postiljons (knechten).

In 1670 werd Charles Ignace Dujardin de nieuwe 
postmeester te Roesbrugge. Charles Ignace Du-
jardin was getrouwd met Susanne De Brouwer 
en samen hadden zij vijf kinderen. Zijn schoon-
broer, Charles De Brouwer, was toen hoofdman 
(burgemeester).
Charles Ignace Dujardin overleed te Roesbrugge 
op zeer jonge leeftijd in 1687, zijn oudste zoon 
was elf jaar en op 21 juli 1688 hertrouwde zijn 
vrouw Susanne te Roesbrugge met Pierre Ignace 
Mannaert.

In 1679 werd door de inwoners van Roesbrugge 
een verzoekschrift ingediend dat gericht was 
naar koning Lodewijk XIV van Frankrijk en mee-
ondertekend was door Charles Ignace Dujardin, 
“maître de poste” te Roesbrugge. In de brief 
ging het om de dienst van de postwagens, di-
ligences die voornamelijk voor reizigersverkeer 
een regelmatige dienst verzekerden tussen 
Duinkerke en Ieper en over de erbarmelijke staat 
van het wegdek tussen de twee vaste posten. 
Tevens werd de aandacht erop gevestigd dat 
Roesbrugge een belangrijke doorgangsplaats 
was tussen Duinkerke en Ieper en dat de han-
del er bloeide dankzij de ligging aan de IJzer en 
de bevaarbaarheid van de rivier. Hierop ontving 
Roesbrugge een positief advies. In 1681 werd 
de weg Duinkerke-Ieper gekasseid.

Ten tijde van Maria Theresia van Oostenrijk 
(1717-1780) was er in Roesbrugge steeds een 
Koninklijke paardenposterij en dagelijks kwa-
men er twee diligences. De ene kwam van Duin-
kerke naar Roesbrugge en terug en de andere 
van Ieper naar Roesbrugge en terug. Telkens 
wisselden ze hun paarden te Roesbrugge op de 
hoek van de Bloemstraat (nu Prof. Rubbrecht-
straat) en de Haringestraat in de afspanning en 
estaminet “De Peerdenposterij” bij Jean Fran-
çois Smagghe (1698-1750), zoon van Jacques
(° Roesbrugge, 1674) en Jacqueline Kelderman 
uit Beveren. 
Jean François Smagghe (3) was postmeester en 
koerier, gehuwd in Roesbrugge in 1722 met 
Pétronelle Jeanne Cordier (1692-1746). Na het 
overlijden van zijn vrouw, hertrouwde Jean Fran-
çois op 6 februari 1747 in Roesbrugge met Ma-
rie Jeanne Provoost (° Roesbrugge,1711).

De diligencedienst tussen Ieper en Roesbrug-
ge werd verzorgd door het bureel van Ieper. 
Jean Baptist Seys, postiljon, gehuwd te Roes-
brugge in 1724 met Pétronille Laurens (Roes-
brugge,1699-1741) legde dagelijks de weg 

af van Roesbrugge naar Ieper en omgekeerd. 
Vanuit Duinkerke vertrok er een koets naar 
Sint-Winoksbergen (Fr.) en vandaar verder naar 
Roesbrugge en omgekeerd. De beide koetsen 
kwamen rond het middaguur in Roesbrugge 
met brieven, goederen en reizigers aan en beide 
koetsen vertrokken, elk in omgekeerde richting 
om 14 uur.

Na het overlijden in 1750 van Jean François 
Smagghe werd hij als postmeester opgevolgd 
door zijn zoon François Dominique Smagghe 
(Roesbrugge, 1728-1786). François Dominique 
huwde met Jeanne Catherine Peel. Na haar 
overlijden hertrouwde hij op 25 april 1775 te 
Roesbrugge met Maria Dorothea Decock (1753-
1823).

De diligencedienst werd verder verzorgd door 
Joannes Sys (° Roesbrugge, 1734) postiljon, 
zoon van Jean Baptist en Pétronille Laurens 
(1699-1741), getrouwd in 1778 met Thérèse 
Decock en na hem door Joseph Seys en Désiré 
Gelein.

Na het overlijden van de postmeester François 
Dominique Smagghe in 1786 hertrouwde de 
33- jarige weduwe Dorothea Decock op 28 no-
vember 1787 te Roesbrugge met Pieter Bona-
venture Maeckelberghe (1758-1814). Getuige 
bij haar huwelijk was Jacobus van Peene, post-
meester uit St. Winoksbergen.

Op 18 september 1793 kwam generaal Domi-
nique Vandamme (Kassel,1770-1830) iets na 
negen met een groep soldaten te paard Roes-
brugge binnen gereden en zette alle straten 
af. De inwoners kregen een half uur de tijd om 
met hetgene zij konden meenemen naar de 
Beverenkalsijde te vertrekken. Daarna werd tot 
op enkele huizen na Roesbrugge volledig plat-
gebrand. De 82-jarige Marie Jeanne Provoost, 
weduwe van de postmeester Jean François 
Smagghe die weigerde “De Peerdenposterij” te 
verlaten, werd door soldaten meegesleurd tot 
op het marktplein (4).

Nog voor de eeuwwisseling was het dorp te-
rug uit de grond herrezen. Op de hoek van 
de Bloemstraat (Prof. Rubbrechtstraat) met de 
Haringestraat liet de postmeester Pieter Mae-
ckelberghe naast de plaats waar de herberg
“De Peerdenposterij” had gestaan in de Bloem-
straat (5) een hotel bouwen. Hotel “La Poste 
royale” met beneden een grote eetruimte en 
boven een 5-tal slaapkamers als logement voor 
de reizigers. Op de hoek waar de posterij had 
gestaan liet hij een huisje bouwen (6) voor fami-
lie van zijn vrouw. De toegang voor het afspan-
nen, voederen, verzorgen en stallen van paar-
den bleef dezelfde toegang als voordien langs 
de Haringestraat, met dat verschil dat het geen 
toegang meer was van het hoekhuis.

Op 12 november 1811 werd te Roesbrugge  
Pieter Bonaventure Maeckelberghe door Na-
poleon als postontvanger benoemd. Zijn brevet 
werd afgeleverd in Parijs, ondertekend door de 
minister van Financiën: Le Duc de Gaëte. Pieter 
Maeckelberghe had steeds tweewielige koetsen 
(sjezen) en paarden gereed staan om reizigers 
op ieder moment van de dag of nacht naar het 
eerstvolgende station te brengen. Ook leverde 
hij er wisselpaarden tot de volgende post, voor 
particulieren met eigen rijtuig. Daarnaast had hij 
enkele voor vier personen ingerichte rijtuigen in 
reserve staan.

Pieter Ludovicus Maeckelberghe (° Roesbrugge, 
1788) volgde zijn vader in 1811 als postmees-
ter op en overleed op 4 augustus 1833. Hij 
was getrouwd met Joanna Théresia Wulleman
(° Hondschoote, 1795). Na zijn dood hertrouwde 
Joanna op 26 februari 1840 in Roesbrugge met 
toenmalige postiljon (knecht, koetsier) van de 
diligence Michiel Delanote (Roesbrugge, 1782-
1861). Michiel Joseph Delanote was de zoon 
van Guillaume François (Roesbrugge, 1726-
1794) en Marie Anne Claire De Vos (1740-1814) 
en weduwnaar van Marie Josephine Alexander 
(1784-1836). 
Michiel Delanote was postiljon toen koning Le-
opold I (7) en koningin Louise in de posterij te 
Roesbrugge op 28 september 1835 van paarden 
wisselden om hun weg naar Duinkerke en van-
daar naar Londen verder te zetten. 

Michiel Delanote werd postmeester in 1840 en 
na zijn overlijden werd de diligencedienst ver-
der uitgebaat door zijn zoon Joseph Delanote 
(Proven, 1818-1869). Joseph trouwde op 19 
november 1855 in Roesbrugge met Amélie Ro-
salie Alexander (1832-1892). Toen werd het uit-
hangbord “La Poste royale” gewijzigd in “Hôtel 
de la Poste” dat geprezen was voor zijn goede 
keuken. 
 

Wordt vervolgd.
 
Robert Toussaint

Noten:
1. Het geslacht “Thurn und Taxis” had door zijn activiteiten 

in het postwezen enorme rijkdommen verworven, o.a. 
een vorstelijk kasteel in Regensburg, een paleis in Frank-
furt am Main, gronden en gebouwen in Brussel, enz…

2. Postiljons waren knechten voorzien van uniform ten dien-
ste van de postmeester. 

3. Pastoor G. Vermeulen, deel V, blz. 450
4. Pastoor G. Vermeulen, deel V, blz. 450
5. Nu Professor Rubbrechtstraat 35  
6. Later, eind 19de eeuw maakte men van dat huis een her-

berg “Au Postillon”, genaamd naar de oude paardenpos-
terij. 

7. Koning Leopold I trok naar Londen, waar hij instond voor 
de opvoeding van zijn nichtje prinses Victoria die in 1837 
koningin van Engeland zou worden.
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Zo is een macho, maar ook de poot van een 
duif. Want schuif maar eens een ring over de 
gespreide tenen! En dat moet je als je met je 
wittepenne of blauwe geschelpte aan een prijs-
vlucht wil deelnemen. Eén ringetje kun je nog 
sukkelig over de tenen krijgen maar als je met 
verschillende kandidaten je kans wil wagen …
Mensen- en dierenleed gegarandeerd. Tenzij je 
een geschikt ringtoestel hebt. Dan is het een 
fluitje van een cent.

Wist Linda Meulenaere uit Krombeke, Proficiat!

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.

POTIG GEVAL                             

DAKWERKEN

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN

ROOFING - EPDM - LEIEN - ISOLEREN - HERSTELLINGEN
Winnezelestraat 55 - 8978 WATOU - Gsm 0478 74 47 09

TE KOOP
ELEKTRISCHE FIETS
Winora C2 versie 8AH en 11AH
met lage instap

Prijs: € 700
Info: 057 30 19 34

HULPDIENSTEN
• Ambulance, medische spoed
 tel. 112
• Brandweer
 tel. 112
• Politie
 tel. 101
• Nestorfoon
 gsm 0473 33 34 33
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BRANDSTOFFEN  | OLIËN & SMEERMIDDELEN  |  VETTEN  |  ANTIVRIES & KOELVLOEISTOF  |  MAZOUTTANKS

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 !



3 RECTO

In 1979 was er nog lang geen sprake van de 
ondertussen stilaan traditionele massale ‘nieuw-
jaarsrecepties voor de bevolking’, maar net als 
nu was toen vooral het weer spraakmakend. Al 
durfde toen nog niemand de term ‘klimaatop-
warming’ in de mond nemen. Integendeel, toen 
waren er duidelijk nog winters ‘van vroeger’.
Op nieuwjaardag 1979 stond ons land even stil. 
Want een heuse sneeuwstorm met hele pakken  
sneeuw en hevige wind maakte op oudejaars-
nacht en nieuwjaarsdag zowat alle verkeer on-
mogelijk. 
Al in november 1978 voorspelden sommige 
weerspecialisten een heel koude winter, maar 
niemand die daar toen van wakker lag. Tot op 
de laatste dagen van 1978. In enkele uren tijd 
daalde de temperatuur met bijna 20 graden, en 
vanuit het oosten kwamen fikse sneeuwbuien 
aangewaaid. De wind zorgde in het hele land 
voor sneeuwhopen die op sommige plaatsen 
metershoog waren, en in de overgang van oud 
naar nieuw reden ontelbare feestneuzen zich 
vast in gigantische sneeuwmuren. De weer-
diensten hadden het niet alleen over de koud-
ste, maar ook over de gladste en meest chao-
tische jaarovergang van de eeuw. De ellende 
bleef trouwens enkele dagen aanhouden. In de 
nacht van 1 op 2 januari daalde de temperatuur 

aan de kust - toch meestal één van de regio’s 
waar de temperatuur nooit erg laag komt -
tot -14 graden en op de eerste werkdag van het 
nieuwe jaar verkeerde ons land in chaos. Het 
treinverkeer liep in het honderd, op de autowe-
gen konden de sneeuwruimers met moeite één 
rijstrook vrijmaken, het strooizout had door de 
lage temperaturen weinig effect  en in de West-
hoek bleven de meeste wegen onberijdbaar. 
Bijna niemand raakte op het werk en in een spe-
ciale noodministerraad - die ook al te laat startte 
wegens de verkeersproblemen - werd de nood-
toestand afgekondigd. 
De ellende hield door de felle koude trouwens 
een tijdje aan. Overal werden privéfirma’s opge-
vorderd om de wegen in de mate van het moge-
lijke sneeuwvrij te houden, maar een felle wind 
zorgde geregeld voor nieuwe ophopingen. In de 
nacht van 5 op 6 januari vroor het in de West-
hoek tot -22 graden aan de grond, en in Heuvel-
land werd het leger ingeschakeld om de dorpen 
bereikbaar te houden. Wintergroenten als prei 
en spruitjes werden door het koude weer pe-
perduur. Het gure weer bleef trouwens bijna de 
hele januarimaand aanhouden. Een tussentijdse 
dooi zette wel de IJzervlakte blank, maar tegen 
het einde van de maand bleek dat plots goed 
nieuws voor de wintersporters, want er kon op 

heel wat plaatsen in de broeken geschaatst wor-
den op een dikke ijslaag. 
De toenmalige RTT riep tijdens de maand de 
abonnees op om zo weinig mogelijk te tele-
foneren. Door de koude knapten immers niet 
alleen geregeld bovengrondse telefoonlijnen, 
maar bovendien werd zoveel getelefoneerd dat 
het telefoonnet in onze zone geregeld overbe-
last was. 
De rijkswacht kreeg in Het Wekelijks Nieuws 
van 12 januari 1979 opmerkelijke felicitaties. 
Volgens de journalist was een Provenaar, met 
zijn hoogzwangere vrouw op weg naar het zie-
kenhuis van Poperinge voor de bevalling, in de 
sneeuw vastgereden. Gelukkig kwamen op dat 
moment twee rijkswachters in een jeep voorbij. 
Zij brachten de dame en haar echtgenoot naar 
het ziekenhuis, waar volgens de schrijver ‘de be-
valling voorspoedig verliep’.  

Nog in januari 1979
• In Poperinge werd Kamiel Messiaen gehul-

digd. Hij kreeg samen met Gabriël Devooght 
de medaille voor sportverdienste. Messiaen 
- die bij oud-leerlingen van het Sint-Stanis-
lascollege vooral als ‘de chicon’ gekend en 
ook een beetje gevreesd was - werd in 1955 
als jonge priester benoemd als leraar en 
subregent in het Sint-Stanislascollege. Daar 
stichtte hij in 1960 in de schoot van de at-
letiekvereniging ‘Altis’ de volleybalploeg ‘Ad 
Majora’, die al snel als Povo furore maakte 
in sportmiddens. Messiaen was jarenlang se-
cretaris van het team, dat bescheiden begon 
maar tot 2de nationale opklom. Hij was in die 
jaren ook één van de grote bezielers van de 
Bouworde en één van de initiatiefnemers van 
de herstart van de Rode Kruisafdeling Pope-
ringe. Eind 1978 werd hij benoemd tot on-
derpastoor van de Sint-Vedastusparochie in 
Menen en moest hij het college en de regio 
verlaten. Later was hij nog pastoor in Heule 
en Oostkamp en deken van Brugge-Zuid. Hij 
overleed op 31 augustus 2001.  

5

… 40 jaar terug in de tijd

Beeld van de uitreiking van de sporttrofee van Poperinge in januari 1979.
We herkennen achteraan v.l.n.r. Henri d’Udekem d’Acoz, sportraadvoorzitter Luc Louwagie, Kamiel Messiaen en

Jacques Talon. Vooraan v.l.n.r. Gaby Devooght, wielrenner Pierre Ryckewaert en echtgenote en schepen Gilbert Roosebeke.
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• Bij de eindejaarsverkoopactie van Handel en 
Neringen Poperinge gingen de Provenaars 
met de hoofdprijzen lopen. De hoofdprijs, 
een auto Mazda, was voor Roger Pecqueux, 
die het winnende lot kreeg in de winkel van 
Maurice en Rogette Dewickere-Devos.  De 
tweede prijs, een Harley-Davidson motorfiets, 
was voor Marie-Jeanne Breyne. Zij kreeg haar 
winnend nummer in de winkel van Eric en 
Maria Cappelaere-Veniere. En waarschijnlijk 
doen de leveranciers van de prijzen ook nog 
een belletje rinkelen. De auto werd geleverd 
door Garage Vandenbussche en de motor-
fiets door motogarage Gaspard Demeester.

• Nog in die januarimaand was heel wat te 
doen rond de kerncentrale van Gravelines in 
Noord-Frankrijk. De bouw ervan had al veel 
stof doen opwaaien en de geplande opstart, 
die voorzien was voor april 1979, lokte in 
onze regio veel reacties uit. Een studie van 
opdrachtgever EDF wees namelijk uit dat al 
wie in een straal van 60 kilometer rond de 
kerncentrale woonde bij extreme lozingen 

of lekkages gevaar zou lopen door de radio-
actieve gassen. Met Poperinge en Ieper net 
binnen die perimeter groeide hier dan ook 
de angst voor een kernongeval. De opening 
van de kerncentrale zou de maanden daarna 
nog heel wat inkt doen vloeien, maar daarna 
ebde de kritiek stilaan weg. Alleen de angst 
voor een onverwachte radioactieve wolk 
bleef wat hangen, en die is er, nu 40 jaar la-
ter, nog altijd een beetje.  

 

Wordt vervolgd
Stef Ryon

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

Mevrouw Pecqueux krijgt de sleutels van de Mazda
uit handen van Frans Danneels, voorzitter van Handel en 

Neringen Poperinge. We herkennen ook onder meer
haar echtgenoot Roger, Paul Top, Rogette Devos en

garagehouder Vandenbussche.

Marie-Jeanne Breyne krijgt
haar Harley Davidson overhandigd.

We herkennen ook Frans Danneels, Eric Cappelaere,
Paul Top en hopkoningin Trui Vroman.

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN DECEMBER 2018

KAARTING - 18 DECEMBER
OC Karel de Blauwer
20 deelnemers - wonnen 3 partijen: Decaesteker 
Wilfried 360 pt. 
Wonnen 0 partijen: Vanhoucke Willy 176 pt., Van-
deputte Marc 163 pt. en Vancayzeele Monique 188 pt.
Eindklassement: 
1. Decaesteker Wilfried  26 part./3214 pt.
2. Demuynck Eugène (†)  23 part./3026 pt.
3. Soulliaert Michel   23 part./2296 pt.
4. Depyper Anna 21 part./2588 pt.
3. Vanhoucke Willy 20 part./2707 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 13 pt., Timperman Lucienne 12 pt., Ver-
coutter Marie-Thérèse 8 pt. en Decaesteker Maria 8 pt.
Eindklassement: 
1. Boury Alice  128 pt.
2. Decaesteker Maria  108 pt.
3. Vercoutter Marie-Thérèse  102 pt.
4. Timperman Lucienne   102 pt.

KAARTING - 21 DECEMBER
Kristen Volkshuis
28 deelnemers - won 3 partijen: Meeuw Eddy 
312 pt., Vandermarliere Ignace 306 pt., Vanhoucke 
Willy 304 pt. en Delanote Gilbert 228 pt.  
Wonnen 0 partijen: Deblonde Agnes 126 pt.
Eindklassement: 
1. Decaesteker Wilfried 23 part./2875 pt.
2. Decorte Christiane  22 part./2792 pt.
3. Vanhoucke Willy 20 part./2610 pt.
4. Vandermarliere Ignace  20 part./2417 pt.
5. Hauspie Maria  18 part./2705 pt. 

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 14 pt., Timperman Lucienne 14 pt., Vercout-
ter Marie-Thérèse 10 pt. en Decaesteker Maria 6 pt. 
Eindklassement: 
1. Boury Alice  125 pt.
2. Timperman Lucienne   117 pt.
3. Vercoutter Marie-Thérèse  112 pt.
4. Decaesteker Maria  111 pt.

PETANQUE - 14 DECEMBER
40 deelnemers - wonnen 3 partijen: Antheunis 
Cecile, Benauwt Roger, Dewitte Noël, Gunst Frieda, 
Laseure Albert, Meeuw Eddy, Queldry Marc, Vanden-
driessche Alain, Vandeputte Marie-Ghislaine, Vander-
haeghe Guido en Vantomme Willem

Eindklassement: 
1. Soetaert Frans  42 part./676 pt.
2. Antheunis Cecile   38 part./668 pt.
3. Van Acker Jozef 38 part./650 pt.
4. Benauwt Roger   38 part./556 pt.
5. Dessein Johan     37 part./626 pt.
6. Butaye Willy  36 part./655 pt.
7. Descamps Lucien     35 part./621 pt.
8. Théry Valère 34 part./631 pt.
9. Queldry Marc 34 part./618 pt.
10. Vandendriessche Alain  34 part./616 pt.

FEBRUARI = BURGERMAAND 5 kopen + 1 gratis
Nu ook BROOD bij ons te koop

dinsdag - woensdag - donderdag: 7.00 - 12.30 u. & 13.30 - 19.00 u.
vrijdag: 7.00 - 19.00 u.

zaterdag: 7.00 - 18.30 u.
zondag gesloten (enkel bestellingen af te halen tussen 9.00 en 11.00 u.)

maandag gesloten

STEENVOORDESTRAAT 37 - 8978 WATOU - 0032 (0)57 388 034 
WWW.SLAGERIJLEURIDAN.BE  INFO@SLAGERIJLEURIDAN.BE
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Eén kandidoat zei / en de jury zegt:         
  21. gin moare, goe moare
 22. vor henne en vor hoane
 23. ekruund moa nie …? 
  ERUUND = ONTLUBD
  (wordt gezegd van een geestelijk)                                         
 24. bomtje grooët, plantertje dooëd                                                                                                                                      
 25. en moa werken, zundag, wekedag                                                                                                                               
 26. mi sluus en schrooë                                                                                                                                         
 27. ’t hooëi lopt achter de vorke
 28. zeuren komt te peuren
 29. mi haksjes en oogsjes                                                                                                                                         
 30. spiekeren en spoaren
 31. ’n duvels zak is nooëit vul
 32. werken slag om slienger
 33. van uutstel komt ofstel
 34. je ku gin peird besloan ol loop’n
 35. ’t is de bule tegen de blutse
 36. ’t stoat eschreven en edrukt da je moe
  schart’n wo da’t jukt
 37. ezorgd zien lik e moederkloeke
  LIK E KIEKSJE OP E BARRIGE
 38. e boeër is slim moar e moet weet’n
  MOAR  E MOE  LEVEN
 39. ’t zien meer menschen die missen
  dan hen’n die pissen
 40. toet in ’t pekken van d’anjoeëns

En nu hoeë vul je ’t gie an? 
  1. e kreeës troan mi …
 2. de … en de … hen van ’t geld
 3. e ku nog gin … biechten
 4. joeëns en … wroetelen ollesiens
 5. vele zwiens moaken de …
 6. probeeër nie ’n rieksten te zien op …
 7. ’t wos moar e scheten …
 8. je goat dat meugen op je … schrieven
 9. e joenge … en en oeden …
  is ollejoare e lam
 10. de joeëns hen were ’t were in nulder …
 11. e lei mi ze … omhoge
 12. je wit nooëit hoe dat e koeë en …                                                                                                              
 13. e zoe ze zieële … 
 14. God schept ’n dage en moeëder …
 15. nog gin hoar op m’n hoofd die …
 16. die bie ’n hoend slapt … 
 17. on ’n doenkeren zien olle katjes …
 18. roapen doen ’t achterportje …
 19. kooëzen en nichte vrieën dichte moa …
 20. noa verre metjes …

Nooëit miender ruze of on d’erfgenoamen 
de begroavieng moeëten helpen betoalen

Wim Sohier

Publiciteit voor de streek ?
De IJzerbode wordt

in meer dan 3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79
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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 !

+ 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

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

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   

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
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SPORTABEDEVAART
Op 16 februari gaat te Watou voor de eer-
ste maal de 77ste Sportabedevaart door. Niet 
toevallig in Watou, want pastoor Ludo Lepee 
is al sinds 2007 Sportaproost voor het bisdom 
Brugge en West-Vlaanderen. Daarvoor was hij 
sinds 1987 wielerproost in de equipe van zijn 
voorganger proost Antoon Stragier. Al van 
zijn kindertijd was hij gebeten door de wieler-
microbe en droomde hij er van om wielrenner 
te worden. In de hoop dat hij zijn middelbare 
studies succesvol zou afronden beloofde zijn 
vader hem zelfs een koersfiets, maar wielren-
ner is hij nooit geworden.

Het thema is ‘Dag van herinnering en hoop’. 
Herinnering aan en waardering voor de vele 
overleden sportmensen in het bisdom en hoop 
op een sportieve toekomst. Wie lid is van een 
sportclub (niet alleen fietsclubs), jong of oud, is 
welkom op zaterdag 16 februari om 10 uur in 
de Sint-Bavokerk te Watou.

Aangezien de fiets en de koers altijd al een 
centrale plaats in zijn leven hadden, leek het 
ons, vrijwilligers van de beeldbank ‘Westhoek 
Verbeeldt’, een goed idee om hem en andere 
sportievelingen bij die gelegenheid een ten-
toonstelling aan te bieden over … hoe kan het 
anders, de koers in groot-Poperinge.
Wie thuis nog over foto’s, affiches, trofeeën 
van wielerwedstrijden en dergelijke beschikt, 
mag ons altijd contacteren (kermiskoersen, 
fietsclubs, lokale renners, enz).
Alles wordt gescand of gefotografeerd en ge-
garandeerd terugbezorgd! Het materiaal zal 
een mooie aanvulling zijn voor de beeldbank.

Info tentoonstelling: jan.daschot@telenet.be 
- 057 38 81 96 of stef.ryon@telenet.be - 057 
30 06 07.
Info sportabedevaart: ludo.lepee@skynet.be 
- 057 38 80 47.

https://westhoekverbeeldt.be/

1937 de Lovie

1941 Haringe

1984 Roesbrugge

1960 Proven

1958 Proven

1975 Watou

1977 Krombeke

1980 Haringe
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Nieuwe collecties 2019!

 HUWELIJK GEBOORTE

POP UP - OUTLET
verkoop van dames-, kinderkleding en schoenen

vrijdag 8 februari: 16 u. - 20 u. 

zaterdag 9 februari: 10 u. - 19 u. 

zondag 10 februari: 10 u. - 16 u.

’t Stadhuis aan de Schreve
Prof. Rubbrechtstr 17 - 8972 Roesbrugge 

stadhuisaandeschreve.be 

CVT FASHION

Mondieux Madame

Merken :  Gigue - Twinset - Giovane - 1970 - Luisa Cerano - Cambio - Jeff - Due Amanti 
La Fée Maraboutée - Amanda Mo - Leo & Ugo - River Woods - Lucky Lu - Vers Simple - 
Maria Bellantani - Margittes - Ana Serravalli - Beaumont -  10 days



www.feysbook.be

Feys: met volle kracht vooruit!
BROUWERIJ & MOUTERIJ
FEYS-CALLEWAERT
Nabij Frankrijk aan de IJzer op Beveren-Kalsijde 
staan de fiere industriële gebouwen van Brou-
werij Feys wakend en stralend over de West-
hoek.
De machtige gebouwen van de Burgemeester- 
en Brouwersfamilie werden vanaf 2012 gered 
van verval.  
Reeds voor WO 1 groeide het vroeg-geïndustri-
aliseerde bedrijf Feys met topbieren zoals Forte 
Brune uit tot een toonaangevende brouwerij. 
De brouwerij staakte haar activiteiten in augus-
tus 1965 maar het verhaal eindigde niet … de 
passie herleeft!
- Een vaste rondleiding de 2de zondag van elk 

trimester om 12 uur (gratis mits inschrijving 
op het event op Facebook) 

- de Beveren-Kalsijdekermis telkens laatste vol-
ledige weekend van juni 

- enige pure steampunk@steambrewery-event 
tijdens de zomer 

- Belgisch bierverhaal a.d.h.v. een heus mout-
museum en ’s werelds grootste Belgische 
bierglazenverzameling (2018) 

- Kerstmarkt - samenzijn derde weekend van 
december en spetterende Nieuwjaarsevents 

- Uw event … ?

WIE HET VERLEDEN NIET KENT
ZAL DE TOEKOMST NIET OMARMEN.
HN

Oproep. Een archief is de bewaarplaats van 
belangrijke gegevens die zijn vastgelegd in 
documentvorm alsook de verzameling van do-
cumenten die voor een bepaald doel vervaar-
digd zijn. Naast documenten, in de vorm van 
agenda’s, notulen, dossiers, brieven en akten, 
kunnen ook kaarten, foto’s, films, video’s en di-
gitale bestanden gearchiveerd worden. Onder-
staand wordt verder van documenten uitge-
gaan, voor onze digitalisatie van de archivering 
gaan we in zee met een partner die er meer 
van weet dan wijzelf. In een tweede fase kun-
nen we de eigen Feys-vrijwilligers en vrienden 
van de brouwerij betrekken. 

De meeste overheids-, maatschappelijke en 
commerciële organisaties beschikken over een 
archief. Ook particulieren houden er soms een 
persoonlijk archief op na. Specialistische (cate-
goriale), wetenschappelijke of bedrijfsarchie-
ven zijn, evenals vergelijkbare bibliotheken, 
niet altijd vrij toegankelijk. Onze digitalisering 
zal maken dat eenieder - zelfs van thuis uit als 
het moet -  zicht heeft op alles wat er in de 
laatste jaren weer werd samen gesprokkeld van 
5 generaties biercultuur.
Want een geheel was het al lang niet meer.
Lees dit als een warme oproep om stukken in 
uw bezit (of uw omgeving) aan ons kenbaar te 
maken. Niet enkel over de Mouterij- Brouwe-
rij Feys-Callewaert maar ook de Suikerbak-
kerij Dehaeck gelegen tegen de mouttorens 
vanaf 1909.
Ook over het verleden van het Brouwerskasteel 
en haar aanvankelijke bestemming. Over de 
haven van Roesbrugge en specifiek de aanleg-
kade bij Feys.

Overzichten van de cafés van Feys, rondgangen 
van de burgemeesters, oude affiches van bier-
feesten en dergelijke.
Maar natuurlijk ook foto’s en afdrukken, factu-
ren en dergelijke…
Let op! Een kopie of scan is voldoende om 
onze kennis te verruimen, om een tentoonstel-
ling te kunnen geven, om verder het rijke verle-
den van Feys in kaart te brengen.

Tevens kijken we uit naar een horeca-uitbater 
of traiteur voor de feestzalen voor 100den per-
sonen, een brasserie of restaurant waarbij bier 
een belangrijke plaats inneemt.
Maar ook een geschikt persoon uit de buurt 
voor de verhuring van kajaks en fietsen, men-
sen die op basis van vrijwilligheid iets willen 
(bij-) verdienen enz…
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GARAGE WATTEYNE bvba

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

ABELE 

n Brocante- en muntenbeurs  
 Zondag 13 januari 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.

BEVEREN-IJZER 

n Dorpspunt Beveren-IJzer
 Roesbruggestraat 20, Beveren-IJzer
s Fotonamiddag met koffie en pannenkoek
 Donderdag 17 januari van 14 tot 16 uur
s Rummikub
 Vrijdag 25 januari van 14 tot 16 uur
s Tablet, computer & gsm les
 Dinsdag 5 februari van 14 tot 16 uur
s Haak- en breinamiddag (cactus haken)
 Dinsdag 12 februari van 14 tot 16 uur
s Muzieknamiddag
 met Vilbert en zijn accordeon
 Donderdag 21 februari van 14 tot 16 uur
s Rummikub
 Vrijdag 22 februari van 14 tot 16 uur
Info: dorpspuntinbeveren@delovie.be -
057 37 72 73

n Brigida-kermis 
 Laatste weekend van januari
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 26 januari is er om 20 uur 
stipt voor de 24ste keer de traditionele quiz-
avond voor verenigingen en families. Per groep 
van 4 à 5 personen wordt er naar het hoogste 
schavotje getracht. Alle verenigingen of fami-
liegroepjes worden graag uitgenodigd.
Inschrijven vóór 22 januari, om organisato-
rische reden, bij Leo Lepee (057 30 04 60 -
leo.lepee@skynet.be).

n 18de Warme hespmaaltijd
 Zondagen 10 en 17 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 2019 worden er nieuwe plannen 
gesmeed en daarom wordt op zondagen 10 en 
17 februari opnieuw een warme hespmaaltijd 
ingericht.
Kaarten zullen door de leden persoonlijk aan-
geboden worden aan de prijs van € 17 voor de 
volwassenen en € 9 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.

HARINGE 

n Lichtjeswandeling  
 Zaterdag 2 februari vanaf 18.30 uur  
Lichtjeswandeling te Haringe op zaterdag 2 
februari georganiseerd door het feestcomié. 
Starten kan tussen 18.30 en 19.30 uur in de 

loods van Bjorn Vereecke, Moenaardestraat 88 
te Haringe.
Picon en croques met verse soep. Prijs volwas-
sene: € 8 - kind: € 5.
Inschrijven en betalen vóór 30 januari bij de le-
den van het feestcomité en de Haringse cafés 
of via feestcomiteharinge@outlook.com met 
betaling op BE44 1030 5576 3045.

KROMBEKE 

n Tuinhier Krombeke 
 Vrijdag 8 februari om 20 uur
‘De teelt van rabarber’ door Pol Louwagie in 
de kantine van de Hondenschool “Te Lande”, 
Bankelindeweg 39 te Krombeke.

n Gezinsbond Krombeke - Pastadiner 
 Zaterdag 16 februari vanaf 18 uur
Pastabuffet met keuze uit Bolognaise, carbo-
nara en 4 kazen à volonté op zaterdag 16 fe-
bruari vanaf 18 uur in zaal O.C. De Bampoele 
te Krombeke.
Voor de kinderen is er een niet te missen speel-
hoek onder toezicht van onze babysitters!
Prijs: volwassenen: € 12 - Kind 3-12 jaar: € 6. 
Voor de kids ook croque uit het vuistje moge-
lijk.

4 VERSO

Coiffure

dames • heren
kinderen

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

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

nanCy
Aanpassen en herstellen van kledij

Maken van gordijnen

Openingsuren
 Maandag: 13.30 - 18.00 u.
 Dinsdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
 Woensdag: 9.00 - 12.00 u.
 Donderdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
 Vrijdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 16.00 u. 
 Zaterdag: 9.00 - 12.00 u.

Ilse Warmoes
Dodemanstraat 2, 8978 Abele-Watou
Tel. 057 38 82 75 - Gsm 0475 46 57 96

ilse.warmoes@telenet.be

Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos

Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen
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Inschrijven vóór 10 februari met vermelding 
aantal / keuze / kids, enkel geldig na vooraf-
gaande betaling op BE89 1030 5804 6585  
(gezinsbondkrombeke@gmail.com).

ROESBRUGGE
	
n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Vrijdag 18 januari om 13.45 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Maandag 21 januari om 12.00 u.: Kampioen-

enviering in Christen Volkshuis
- Vrijdag 25 januari: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 29 januari om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Donderdag 7 februari om 14.00 u.: Crea in 

Christen Volkshuis
- Vrijdag 8 februari: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 12 februari: Bowling Poperinge
- Vrijdag 15 februari om 14 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 22 februari: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 26 februari om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen bij P. Gunst

n Filmmozaïek ‘La Ch’te famille’
 Vrijdag 25 januari om 20 uur 
Het Verbroederingscomité Roesbrugge -
St-Victor-de-Buthon vertoont de film ‘La Ch’te 
famille’, een Franse kaskraker in de Sint-Marti-
nuskerk te Roesbrugge i.s.m. filmmozaiëk Po-
peringe. Valentin en Constance zijn een koppel 
designarchitecten in de mondaine wereld van 
Parijs. Om in de hogere kringen door te dringen 
heeft Valentin gelogen over zijn afkomst uit het 
arbeidersmilieu waar Ch’ti gesproken wordt. Zij 
bereiden hun vernissage voor en krijgen op de 
opening onverwacht bezoek van de moeder, 
broer en schoonzus van Valentin, echte Ch’tis. 
Deze ontmoeting tussen de twee verschillende 
werelden maakt wel grote indruk. Ten gevolge 
van een ongeluk verliest Valentin zijn geheu-
gen en voelt zich 20 jaar jonger, volledig in zijn 
Ch’tiperiode. Deze humoristische prent wordt 
onder andere vertolkt door Danny Boon, Line 
Renaud, Laurence Arné en Guy Lecluyse.
Vooraf nog wat sfeerbeelden over de verbroe-
dering.
Toegang: € 5 - kinderen tot 12 jaar € 2,50.
In samenwerking met Filmmozaïek Poperinge. 
Kaarten o.a te verkrijgen bij Roger Benauwt 
(0474 49 57 79), Geert Six (op school), Christen 
Volkshuis (057 30 03 22) en de leden van het 

Verbroederingscomité. Er is tevens een koek-
jesverkoop ten voordele van de uitstap van de 
leerlingen 5 en 6 van De Krekel naar de Perche 
in april 2019. Iedereen van harte welkom!

n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Bowling 
 Dinsdag 12 februari om 13.30 uur
We trekken met OKRA naar Bowling “De Goe 
Smete” bij het zwembad te Poperinge. Vertrek 
te Roesbrugge aan O.C. Karel de Blauwer om 
13.30 uur.
Twee spelen, twee gewone consumpties, koffie 
en pannenkoeken inbegrepen.
Inschrijven bij Eliane of de bestuursleden vóór 
31 januari. Deelname € 12 (leden) en € 15 
(niet-leden) per persoon.

n 15de ruilbeurs champagnecapsules
 Franco-Belge 
 Zaterdag 16 februari
 van 13.30 tot 18.30 uur
Zo’n 15 jaar geleden werd in zaal Kristen 
Volkshuis te Roesbrugge voor de eerste maal 
een ruilbeurs voor champagnecapsules geor-
ganiseerd. Het werd meteen een schot in de 
roos, zeg maar een “internationaal” succes dat 
vroeg om meer … Franco-Belge was geboren!
Drijvend op de hype rond het verzamelen van 
champagnecapsules zou de club voortaan jaar-
lijks voorzien in 6 ruilbeurzen. Tussen de grote 
en kleine verzamelaars zien we hoe jong en 
oud elkaar ontmoeten in een gemoedelijk ka-
der waar Frans en Nederlands elkaar vinden in 
een gemeenschappelijk doel: de eigen verza-
meling champagnecapsules uitbreiden.
Vorig jaar nog voorzag Franco-Belge in de uit-
gifte van een eigen champagnecapsule rond 
het thema ‘Blauwers en Kommiezen’. De club 

’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

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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ging prompt een samenwerking aan met het 
champagnehuis Lhuillier uit Fontette en het 
werd een capsule met Camiel de douanier die 
gezeten aan de “aubette” of douanehuisje in 
Oost-Cappel, de kurk op de fles moest houden.
Dit jaar viert Franco-Belge haar 15-jarig bestaan 
en hoe kan dat beter dan met … champagne. 
De samenwerking met het champagnehuis 
Lhuillier wordt verdergezet met de uitgifte van 
een 3-delig pakket (twee flessen Tradition en 
een fles Prestige) in beperkte oplage. 
Het internationaal karakter van de club wordt 
benadrukt door de 3 verschillende capsules 
waarbij het “15-jarige jubileum” als het ware 
de grens vormt tussen de Franse reus “Henri 
Le douanier” uit het Franse Godewaersvelde 
die het ondertussen bijzonder goed kan vinden 
met zijn Belgische evenknie ‘Karel De Blauwer” 
uit Roesbrugge.
Een pakketje reserveren kan tegen betaling van 
€ 65. Dit kan besteld worden in het Kristen 
Volkshuis (057 30 03 22), bij Roger Benauwt 
(r.benauwt@telenet.be), bij Frank Cailliau 
(frank.cailliau@skynet.be) of bij Luc Pattyn (pat-
tynluc@telenet.be).

n Tai Chi Dantian 
Op woensdagen 20 en 27 februari en 6, 13 en 
20 maart gaat de Tai Chi-reeks telkens door van 
19.30 tot 20.45 uur in OC Karel de Blauwer te 
Roesbrugge.
Tai Chi Chuan helpt om lichamelijk en mentaal 
fit en soepel te blijven. De oefeningen vergen 
geen grote krachtsinspanning. Door de lang-
zame bewegingen wordt het zenuwstelsel 
gestimuleerd, verbetert de bloedsomloop, ver-
sterken spieren en pezen, vermindert je span-
ning en brengt je lichaam en geest tot rust en 
evenwicht. Tai chi-oefeningen zijn geschikt 
voor jong en oud, man en vrouw.
Greet Leupe en Daniël Delerue begeleiden je 
graag in deze oosterse vorm van bewegen.
Info: greet.leupe@gmail.com - 0476 58 91 07.

STAVELE 

n Eetfestijn t.v.v. Jeugdorkest Stavele
 Zondag 10 februari vanaf 12uur  
Op zondag 10 februari vanaf 12 uur organiseert 
de harmonie een maaltijd in zaal ‘De Moote’. 
De opbrengst gaat integraal naar de financie-
ring van instrumenten voor de jeugd.
Op het menu staan stoofvlees of vol-au-vent of 
vegetarische schotel met groenten en frietjes.
Kaarten zijn te verkrijgen bij de bestuursleden of 

via info@harmonie-stavele.be.
Prijs: volwassene: € 15 - kind: € 10.
Inschrijven bij Joris Matten (057 30 01 27 - 0495 
60 31 62) of Willem Lanszweert (057 30 00 11).

NATUURPUNT 

n Lokale algemene ledenactiviteit
 Natuurpunt Poperinge - Vleteren  
 Zaterdag 19  januari 2019   
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, Vijf-
gemetenstraat, Poperinge
Het programma ziet er als volgt uit:
- Ontvangst en wandeling in en rond het Hel-

leketelbos
- Voorstelling werking en planning 2019
- Uitreiking ‘geelgors-award 2018’
- Kans tot eten. Vooraf inschrijven. 
Inschrijven bij Guido Quaghebeur (057 33 79 
78 - g.quaghebeur@skynet.be) met vermelding 
aantal personen, enkel vergadering en/of maal-
tijd.

n Roofvogelwandeling
 Sixtusboscomplexen en Couthof   
 Zondag 20 januari om 14 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 zoals 
slechtvalk, blauwe kiekendief of havik gezien. 
Doel van de telling is een vergelijking te kun-
nen 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 verzamelen om 14 uur aan de nieuwe par-
king nabij de Sixtusboscomplexen (hoek Leeu-
werikstraat - Canadaweg), Poperinge.
Gratis voor leden Natuurpunt, niet-leden
betalen € 2.
Info: Guido Quaghebeur  (057 33 79 78 -
www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be).

n Wandeling en vetbol aanmaken
 voor de wintergasten  
 Zondag 27 januari om 14 uur   
Naar aanleiding van het vogeltelweekend van 
Natuurpunt houden we een wandeling langs 
het waterspaarbekken van de Bommelaersbeek, 
en nieuwe bosaanplant. We ontdekken de vo-
gels in de winter, denken we maar aan vink, 
keep, groenling, rietgors en vele andere die zich 
tegoed doen aan de zaden op de akkers of aan 
de voedertafel.
Na deze korte wandeling kan een voederbol 
aangemaakt worden in het werkhuis van de 
Bommelaer.
Gratis voor leden Natuurpunt, niet-leden beta-
len € 2.
Info: Guido Quaghebeur (057 33 79 78).
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Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk

ZOEKERTJE
ZOEKT HUIS TE KOOP
van particulier in de prijsklasse van
€ 40 000 tot max. € 135 000,
liefst landelijk gelegen, mag werk aan zijn.

Snelle en discrete afhandeling
Tel. 0476 50 59 92

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT
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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
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PLECHTIGE COMMUNIE 22.04.2018Charlotte

w
w
w
.d
ru
kk
er
ijs
ch

oo
na

er
t.b

e

Luna
6 MEI 2018

Vormsel

Luna_communie_140x140mm.indd   1 25/04/18   09:46
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Linde
EERSTE COMMUNIE - 10 MEI 2018

Imani
19 mei 2018

in ’T ROZENHOF

Obterrestraat 73  •  8972 Proven  •  Tel. 057 30 03 35 • reservatie gewenst • www.rozenhof-proven.be

VALENTIJNSMENU 
vrijdag 15, zaterdag 16
en zondag 17 februari
Scampi met vurige curry / parelpasta
eGe

Teder kalkoenlapje “Saltimbocca” /
bedje van groenten / rösti-aardappelen
eGe??????????

Duo van mascarponemousse en amaretto-ijs / speculooscrumble

€ 45 zonder dranken
+ € 15 wijnen en water inbegrepen
Reservatie noodzakelijk !!! (057 30 03 35) 

GESCHENKTIP: Geschenkbon ter waarde van het Valentijnsmenu !!!

Seniorennamiddagentelkens van 14 tot 17 uurMogelijkheid om deel te nemenaan het dagschotelbuffet voor € 14• Dinsdag 22 januariJOHNNY CLARYSSE• Dinsdag 19 februariALAIN’S KEYBOARD• Dinsdag 19 maartDJ DIETER
• Dinsdag 23 aprilCHRIS CAPOEN

Voor meer info:www.gasthof-rozenhof@telenet.be
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OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN DECEMBER 2018

KAARTING - 12 DECEMBER
Wonnen 3 partijen
1. Butaye Lucien 361 pt.
2. Top Jacqueline 353 pt.
3. Lampaert Jozef 352 pt.
4. Thoré Edgard 335 pt.
5. Versavel Erna 324 pt.
6. Lanszweert Magda 316 pt.

EINDKLASSEMENT 2018 (mannen): 
1. Butaye lucien 25 part./3802 pt.
2. Thoré Edgard 23 part./3730 pt.
3. Butaye Johan 23 part./3381 pt.
4. Lampaert Jozef 22 part./3788 pt.
5. Vandewalle Frans 22 part./3304 pt.

EINDKLASSEMENT 2018 (vrouwen): 
1. Jacqueline Candaele 21 part./3742 pt.
2. Erna Versavel 21 part./3707 pt.
3. Lanszweert Magda 21 part./3503 pt.
4. Hauspie Cecile 21 part./3371 pt.
5. Debacker Denise 20 part./3456 pt.

PETANQUE - 7 DECEMBER
Wonnen 3 partijen: Lebegge René, Luyssen 
Edmond en Mariën Bob 

PETANQUE - 21 DECEMBER
Wonnen 3 partijen: Lebegge René, Rouseré 
Christiane en Lams Willy 

EINDKLASSEMENT 2018 (mannen): 
1. Lebegge René 841 pt.
2. Mariën Bob 791 pt.
3. Lams Willy 782 pt.
4. Soetaert Frans 765 pt.
5. Brunet Willy 741 pt.

EINDKLASSEMENT 2018 (vrouwen): 
1. Celis Colette 748 pt.
2. Cokelaere Mariette 737 pt.
3. Vanhecke Lena 688 pt.
4. Rouseré Christiane 678 pt.
5. Vereecke Lena 667 pt.

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten

Alle carrosseriewerken • schilderen

APERITIEFHAPJES
Wij zijn 6 studenten aan de hogeschool VIVES 
te Roeselare. Onze groep bestaat uit studen-
ten uit drie verschillende afstudeerrichtin-
gen. Samen hebben wij de minionderneming
‘Linoza’ opgericht. ‘Linoza’ is een combinatie 
van het bestaand Indiase gerecht, de ‘Samosa’, 
en linzen. 
Er bestaan niet zoveel aperitiefhapjes waarin er 
een vreemde keuken in is verwerkt. Wij zien 
hier een markt in. We dachten aan de Indische 
keuken doordat er drie personen van onze 
groep binnen een aantal weken naar India ver-
trekken voor een landbouwproject. In India zijn 
linzen bekend. Daarnaast zijn koeien heilig en 
varkens onrein. Vandaar dat wij enkel met kip 
werken. We hebben twee soorten: nl. de ‘Ki-
noza’ en de ‘Venoza’. De Kinoza is de variant 
met kip. Onze Venoza is de vegetarische vorm. 
Alles wordt in een driehoeksvorm gemaakt. Je 
kan het bereiden in de oven of in de friteuse. 
Laat het smaken!
Prijzen: Kinoza (kip): € 6,95 en Venoza (vege-
tarisch): € 6,75. 
Bestellen kan via 0476 65 28 09. Meer info op 
onze facebook-pagina.

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan

3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.

Inlichtingen: 057 30 03 79

WELKOM IN
ONS BUURTSALON
ROESBRUGGE
In het buurtsalon ben je op vrijdagnamiddag 
van 14 tot 18 uur welkom om een boek te ont-
lenen, de krant te lezen, een koffie te drinken, 
een goeie babbel, …
Contact: bib@poperinge.be of 057 34 67 96.

Tevens kun je er elke maandag van 14 tot 17 
uur terecht bij het ‘Infopunt Sociaal huis’ met 
vragen over de buurt, leefbaarheid van het 
dorp, welzijn, individuele problemen en inlich-
tingen van allerlei aard.
Contact: Maatschappelijk werker Filip Dejaeg-
her, filip.dejaegher@poperinge.be of 057 35 
81 18.

Buurtsalon Roesbrugge
Prof. Rubbrechtstraat 97 
8972 Roesbrugge-Haringe

Hartslagen
van Rik Ryon

Ik hou van
blokken,

want ik heb
een houtkachel.

Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
rik.ryon@telenet.be
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!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 
op woensdag 13 februari 2019.

Artikels en publiciteit
inleveren ten laatste op

maandag 4 februari 2019.

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

Van bij ons

Niet klassiek
van vorm
maar wel
van geloof
In Sleihage, een gehucht op grondge-
bied Hooglede en Staden, staat een 
kerk totaal anders dan de andere.
Een unieke kerk, zonder de toren 
erop is het een Kristus Koningskroon 
en met de toren erop is het een mon-
strans met de hostie J.H.S (Jezus-Ho-
mo-Salvator). 
Er is geen enkele pijler zichtbaar in 
heel de kerk, de twaalf pijlers zitten 
drie meter diep onder de grond en zijn 
praktisch niet zichtbaar, ze symbolise-
ren de twaalf apostelen. Het is ingeni-
eurs werk, alles nauwkeurigst uitgere-
kend om het bouwwerk niet te doen 
instorten. De toren is 27 m hoog en 
huisvest een beiaard van 14 klokjes. 
De dubbele plastic koepel met 5 meter 
diameter is in Denemarken gemaakt, 
het gehele dak is bedekt met inoxpla-
ten. Rondom is er glas en er heerst een 
rustige sfeer wanneer je in de kerk zit, 
je zit midden in de natuur.
De kerk van Sleihage is echt een be-
zoek waard.

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

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

D’ABEELESTATIE
HENGELSPORT
ALLES VOOR TUIN EN DIER

HOUTPELLETS, BRANDHOUT EN KOLEN

Abelestationsstraat 34
8970 ABELE-Poperinge
Tel. 057 33 62 49
abeelestatie@telenet.be
www.abeelestatie.be



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 18 januari
 vrijdag 15 februari
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst 
 dinsdag 15 januari
 dinsdag 19 februari

Vogelpik
smijting voor de leden
 zaterdag 9 februari

BEVEREN-IJZER
• Vrije kaartavond
 Praatcafé ’t Geheim Spoor
 donderdag 17 januari
 donderdag 21 februari

HARINGE
• Vogelpikclub Smokkelsmijters
 Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
 zaterdag 26 januari

BURGERLIJKE STAND
Door de nieuwe wet op de privacy is het voor 
de redactie niet meer mogelijk om aan de 
maandelijkse gegevens van de geboorten, hu-
welijken, overlijdens en jubilea te geraken.
Indien je toch het overlijden van een dierbare 
wenst te vermelden in De IJzerbode, kan dit 
zeker.

MENSEN VAN BIJ ONS
• Jonas De Lee, 20-jarige zoon van Marc en 

Heidi Hemeryck, overleden te Ieper op 20 no-
vember 2018 en op zaterdag 8 december om 
14 uur te Proven begraven.

• Eugène Demuynck, echtgenoot van Marie-
Louise Tryssesoone, geboren te Poperinge op 
26 april 1939 en te Proven overleden op 8 de-
cember 2018. Begraven in de Sint-Victorkerk 
te Proven op zaterdag 15 december.

• Yvette Soubry, weduwe van Robert Parrein, 
thuis overleden op 79-jarige leeftijd en op za-
terdag 8 december te Watou begraven.

• Alice Indevuyst, echtgenote van Raphaël 
Bossaert, geboren op 28 december 1933,  
overleden op 5 december 2018 en op dins-
dag 11 december te Roesbrugge begraven.

• Simonne Vandaele, weduwe van Odiel 
Hoet, geboren te Poperinge op 28 april 1937, 
thuis overleden op 5 december 2018 en be-
graven in de Sint-Martinuskerk te Haringe.

• Paula Top, overleden op 12 december in de 
leeftijd van 91 jaar. Begraven in de Sint-Vic-
torkerk te Proven op woensdag 19 december.

• Robert Caulier, echtgenoot van Martha 
Vanhee, overleden te Ieper op 6 december 
2018. Begraven te Watou.

• Martha Vanhee, weduwe van Robert Cau-
lier. Overleden te Ieper op 22 december 2018 
in de leeftijd van 92 jaar. Begraven te Watou.

• Olga Valenzuela Kloss, weduwe van Her-
man Valdes, overleden in de leeftijd van 91 
jaar en op 29 december begraven in de Sint-
Victorkerk te Proven.

• Lionel Martroye, geboren te Roesbrugge-
Haringe op 2 februari 1951 en thuis te Pope-
ringe overleden op 1 januari 2019. In intieme 
kring afscheid genomen.

• Godlief Sohier, geboren te Poperinge op 3 
februari 1929, weduwnaar van Lutgarde Be-
haeghel, overleden in het WZC O.L.V. Gast-
huis te Poperinge op 1 januari 2019. Woonde 
achtereenvolgens in de Clachore in Leisele, 
in de Bergenstraat 82 te Beveren-IJzer en 
vele jaren in de Professor Rubbrechtstraat te 
Roesbrugge. Godlief was de vader van Koen 
Sohier - Marijke Vanderschaeghe en Joost So-
hier - Greet Vandeputte en de grootvader van 
Elsemieke, Pieter-Jan, Sybran en Silke.

 Begraven op zaterdag 5 januari 2019 in de 
Sint-Martinuskerk te Haringe.

• Jan Dedecker, echtgenoot van Francine 
Struye, geboren te Menen op 13 januari 1940 
en overleden in het Jan Ypermanziekenhuis 
te Ieper op 1 januari 2019. Begraven op dins-
dag 8 januari 2019 in de Sint-Victorkerk te 
Proven.

• Lucien Verbrigghe, echtgenoot van Jeanne 
Dewippe, geboren te Krombeke op 23 de-
cember 1930 en overleden in het Jan Yper-
manziekenhuis te Ieper op 2 januari 2019. De 
uitvaartdienst had plaats in de aula Demuys 
te Poperinge op donderdag 10 januari 2019.

BIBLIOTHEEK ROESBRUGGE
Boek:
“Altijd troosten”
Luc De Munck
Terwijl het kanonvuur 
de hele dag ruiten en 
ramen doet ramme-
len, worden zeshon-
derd gewonden op-
genomen in tien uur 
tijd. Dokter Depage 
is in de gang waar 
een bijna hese Baby-

Cadum (de Belgische verpleegster Wyckmans) 
haar aanwijzingen uitschreeuwt. Onbeschrij-
felijke taferelen. Alle operatiezalen werken te-
gelijk. Overal bloed. Soms liggen drie gewon-
den in twee bedden. Draagberries staan op de 
grond, doden tussen levenden, alles dooreen. 
In de eerste oorlogsmaanden heerst er nog veel 
wantrouwen tegenover de jonge verpleegsters 
die de naakte mannenlichamen wassen en het 
aandurven de gewonden onder de gordel te 
verzorgen. Aanstootgevend gedrag volgens 
sommigen, anderen bestempelen hen als pros-
tituees. Toch slagen ze er geleidelijk in respect 
af te dwingen voor het verpleegkundig beroep 
en voor hun bijna onmogelijke opdracht: ‘Soms 
genezen, dikwijls verlichten, altijd troosten.’
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Taaltap 168
Weet je dat … ?
- naar schatting, wereldwijd zomaar eventjes 

6000-7000 talen gesproken worden
- minstens de helft van de wereldbevolking 

tweetalig is
- in Londen meer dan driehonderd talen ge-

sproken worden
- India het land is met de meeste officiële 

landstalen? En dat het er 15 zijn
- Frans in vijf continenten wordt gesproken
- in Luxemburg de meeste polyglotten wonen  
- Nederlands op de 25ste sport van de talen-

ladder staat
- we in het Nederlands nauwelijks woorden 

hebben voor ‘geuren’
- het meest voorkomende woordje in het Ne-

derlands “eh” is
- er geen Nederlands woord is dat rijmt op 

twaalf
- het woord “gezelligheid” niet vertaald kan 

worden in andere talen 
- het West-Vlaams verschillende verbuigingen 

heeft voor” ja” en “nee”
- tweetaligen beter hun moedertaal leren 
- meertalige kinderen beter kunnen multitas-

ken
- meertaligen pas op latere leeftijd alzheimer- 

en dementiesymptomen krijgen
- een kind dat opgevoed is in het dialect, beter 

vreemde talen leert
- meisjes op school beter zijn in talen
- Van Dale pas nieuwe woorden opneemt als 

ze minstens drie jaar geregeld voorkomen
- Google Translate meer dan 100 talen kan ver-

talen
- een hersenletsel gebarentaal op dezelfde ma-

nier kan beïnvloeden als gesproken taal
- zingen het spraakorgaan bevordert na een 

beroerte
- de Pool Lejzer Zamenhof ooit een makkelijk 

aan te leren, politiek neutrale, internationale 
taal ontwierp en dat die taal Esperanto heet 
en tot op de dag van vandaag gesproken 
wordt

- Signuno een internationale gebarentaal is die 
gebaseerd is op Esperanto

- er bepaalde Aboriginal-talen zijn die niet met 
links en rechts de plaats van iets aanduiden, 
maar aan de hand van de windstreken? ‘De 
telefoon ligt ten ‘noordwesten’  van je ‘ 

- het Fins nooit het geslacht van iemand aan-
duidt

- het woord hippopotomonstrosesquipedalio-
fobie de angst voor lange woorden betekent

- de Kaukasische taal, Oebychs, het grootste 
aantal medeklinkers bevat. Maar liefst 84 !

Oost West, thuis best?

Wim Sohier

Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij SCHOONAERT
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Meeëster Wies Wysemans van de Krekelschole in 
Roesbrugge en ze gebotoxt Angelieksje zien ol 50 
joar thope. Zoender ’t mienste oenverschil of kit-
tels vor e latreloasje. Z’ hen de joeëns ’t oederlik 
nest zieën uutvlieëgen, en leven nu profietig van 
meeësters pensioentje. Profietig, want zotte schie-
en ku je joen doamei nie permitteeëren, moar ie-
der joar doen z’ ogliek e mini citytriptje. Nie verre, 
lieëfst noa Zeeëland of hoggerop noa Frieësland: 
dezelfde culteure en gewunten, en ‘t gemak van a 
peu pres dezelfste toale.
In ’t achterjoar 2012 trekken ze mi nulder
occoage sleurhutje noar Appelscha in Frieësland.
E stil provinschestadje, mi vele zeurstofrieke bus-
scherieë roendomroend en biljartplatte villo-
boanen! E droom voe de streke te verkennen in 
villo, oek o ’t gin illetrieken is moar e stikt-zeeëre-
lopt-zeeëre. E villo ku je ter plekke heuren. Gin 
welstandsknobbel mi bagoagedroager nooëdig 
voe doa te groaken.
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thees!”
Moar alli zeg, Angelieksje da ’s nog e goeën zeg!! 
Ze sloan nu nog geld uut nulder eigen fouten! On 
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SCHREVELYNCK Nadruk verboden

ADVIES • KWALITEIT • SERVICE • FLEXIBILITEIT

Bergenstraat 1 - 8972 Roesbrugge  - Tel. 057 30 03 79

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

Wij aanvaarden
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Prof. O. Rubbrechtstraat 12 - 8972 Roesbrugge-Haringe
Tel. 057 30 05 94 - info@elektrocappoen.be
www.elektrocappoen.be
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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
- LED verlichting
- Afneembaar bovenblad
- Afmetingen in cm (hxbxd): 85 x 50,1 x 62

€329    €299

Koelkast

K 2630
Comfort

- Energiezuinig: energieklasse A++
- Energieverbruik: 104 kWh/jr
- Netto inhoud: 248 L
- Geluidsniveau: 39 dB(A)
- Comfort GlassLine draagplateaus en deurvakken
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente/fruitladen
- Afmetingen in cm (hxbxd): 125 x 60 x 63

€599    €549

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

€1199    €1099

A+

A++ No
Frost A+++ LED



MAXISENSE

XL 
3-KRINGSZONE

VOLLEDIG
INTEGREERBAAR

MULTIFUNCTIE  
WARMELUCHTOVEN

HETELUCHT EN MICROGOLF

€ 449 99
€ 679 99

€ 649 99
€ 849 99

€ 499 99

€ 269 99

OVEN
ZOB25601XK

• 6 verwarmingsfuncties
• Ovenvolume: 72 L
• Vingervlekvrije inox
• Nis: 600 x 560  

x 550 mm

€ 499 99

€ 279 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
• Schuifscharnieren
• Beam on Floor
• 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
IKE85431FB

• Facetrand
• DirekTouch: tiptoetsschuifbediening
• Inductiezones met booster-functie
• Pauze-functie

• CountUp timer
• Eco Timer
• Kinderbeveiliging
• Nis: 44 x 750 x 490 mm

INDUCTIEKOOKPLAAT
IKB84401FB

• Facetrand
• DirekTouch: tiptoetsschuifbediening
• Inductiezones met boosterfunctie
• Pauze-functie

• CountUp timer
• Eco Timer
• Kinderbeveiliging
• Nis: 44 x 750 x 490 mm

PYROLYSE 
ZELF- 

REINIGING

INBOUW

€ 749 99

€ 549 99

€ 999 99

€ 599 99

TIMESAVER  
=  

50%
SNELLER

TIMESAVER  
=  

50%
SNELLER

OVEN
BES331010M

• Multifunctionele heteluchtoven
• Indrukbare bedieningsknoppen
• LED-display met extra functies

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

MaxiSense® Hob²Hood

Hob²Hood

OVEN
ZNF51X

• Vermogen  
microgolfoven: 1000 W

• Elektronische timer  
met temperatuurvoorstel

• Quick start functie  
voor microgolven

• Ovenvolume: 43 L
• Vingervlekvrije inox
• Nis: 450 x 560 x 550 mm

€ 599 99
€ 849 99

€ 499 99
€ 699 99

45 CM

5
 INDUCTIE-

ZONES

€1299 99

€ 999 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

VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT
HK854080XB

• Inox kader
• DirekTouch: tiptoetsschuifbediening
• 3 uitbreidbare zones
• Pauze_functie
• CountUp timer

• Eco Timer
• Restwarmte aanduidingen
• Kinderbeveiliging
• Nis: 38 x 750 x 490 mm

VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT
ZEV6646XBA

• Inox kader
• TouchControl-bediening
• Restwarmte-indicatie
• Timer

• Kinderbeveiliging
• 2 uitbreidbare zones
• Nis: 38 x 560 x 490 mm

7 VERSO

Miele WDB 035 WCS
wasautomaat

1400 t - 7 kg - schuin bedieningspaneel -
direct sensor geel - display: 7 segmenten -
startuitstel tot 24 u - resttijdaanduiding -
capdosing - softcare trommel -
autocleanwasmiddellade - profi Eco motor -
WaterControl System - alu zilver deur

€799,00

Miele TDA 150 C
droogkast - condens

7 kg - 7 segmenten display geel -
schuin bedieningspaneel -
PerfectDry - FragranceDos -
SoftCare trommel - trommelverlichting

€699,00

Miele G 6620 BW - vaatwasser

6 programma’s - QuickPowerWash -
AutoOpen droging - SensorDry - Perfect GlassCare -
Comfort Close deur - resttijdaanduiding -
44 dB - startuitstel tot 24 u - Thermospaar -
halve belading - Turbothermic circulatiedroging - 
DosControl - bestekkorf - 13 bestekken -
ExtraComfort korfuitrusting - warmwateraansluiting
- ook verkrijgbaar met 3D+
besteklade G6620SC BW aan e899

€849,00

Miele H 2265 B cs - oven

multifunctionele hete luchtoven
met PerfectClean - 76 l - EasyControl -
nauwkeurige temperatuurregeling:
50-250° C - 7 functies - tijdweergave -
kookwekker - individuele instellingen -
5 bakniveaus -
nis: 56-56,8x59,3-59,5x55 cm

€599,00

Elektro, uw comfort, onze zorg

januari 2019

Miele WDB 035 WCS   
wasautomaat 
1400 t - 7 kg - schuin bedieningspaneel - 
direct sensor geel - display: 7 segmenten -
startuitstel tot 24 u - resttijdaanduiding - 
capdosing - softcare trommel - autoclean-
wasmiddellade - profi Eco motor - 
WaterControl System - alu zilver deur 

                    E799,00

Siemens WM14N0C0FG 
wasautomaat  
1400 t - 8 kg - iQdrive = 10 jaar garantie 
op de motor - groot LED-display - 
eindtijduitstel tot 24u -
resttijdaanduiding - varioPerfect - 
antiVibration design 

                              
E499,00

AEG L7FEE84W  
wasautomaat  
1400 t - 8 kg - ProSteam - groot display - 
ÖKOinverter motor = 10 jaar garantie op 
de motor - startuitstel - ProSense - stoom - 
SoftPlus - AquaControl - zilver paneel 

                E579,00

Bosch WTN8320KFG  
droogkast - condens   
7 kg - LED-display - eindtijduitstel tot 24 u -  
resttijdaanduiding - TouchControl -  
AutoDry - Sensitive Drying System -  
gegalvaniseerde trommel -  
antiVibration design

                 E349,00

AEG T8DBG74P  
droogkast - warmtepomp   
7 kg - Absolute Care - groot display - 
extra snel - ÖKOFlow filter - ProSense -
LED-binnenverlichting - incl. afvoerset - 
wit paneel - dichte deur

                 E579,00

Miele TDA 150 C  
droogkast - condens    
7 kg - 7 segmenten display geel - schuin 
bedieningspaneel -  
PerfectDry - FragranceDos -  
SoftCare trommel - trommelverlichting

                   E699,00

Liebherr GNP 2313-21 
diepvrieskast    
185 l - 144,7x60x63 cm - NoFrost -  
LCD-display met temperatuuraanduiding - 
SuperFrost - VarioSpace

                   E599,00

Beko RDSA 240K20W  
koelkast combi-top 
koelkast 177 l - diepvriezer 46 l**** - 
145,8x54x60 cm - LED-verlichting - 
regelbare thermostaat 

                    E269,99

vanaf 3 t/m  
31 januari 2019 

(-10%) (-30%)

GRATIS
WAS-

MIDDELEN
via bon
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Siemens HF15G541
microgolfoven met grill

17 l - cookControl met 8 automatische
programma’s - digitale display -
5 vermogens - grill - 17 l -
glazen draaiplateau van
diam. 24 cm - inox

€149,99

Whirlpool MWP 3391 SB
combi microgolfoven

Supreme Chef - 33 l - 6th Sense technologie -
6 kookmethodes: microgolfoven/grill/Crisp/
turbo hete lucht/stomen/Crisp Fry - dual Crisp &
Crisp fry - PrecisionBake - Bread Defrost -
3D-microgolfsysteem - uitschakelbare
draaischotel met diam. 36 cm - black front

€349,00

Philips GC9325/30
stoomgenerator

PerfectCare Aqua Pro - 2100 W - 6,5 bar -
continu stoomdebiet: 120 g/min -
stoomstoot: 440 g/min - OptimalTEMP -
continu bijvulbaar reservoir 2,5 l -
Easy De-Calc - draagvergrendeling

€199,99

MET AEG KRIJG JE MEER.
KOOP DEZE AEG
A+ STOFZUIGER
EN KRIJG EEN
GRATIS BLENDER*.

VX7-2-CR-A
- Met extra parketzuigmond
- Met extra turbozuigmond voor tapijten
- Extra lang snoer voor een werkbereik van 

12 meter
- Allergy Plus™ filter
- Energielabel: A+BAA

€224,95    €199,95

GEBRUIK
JE ECO-

CHEQUES

Blender AEG SB2500 
met extra drinkfles 

WAARDE
€ 59,95
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LIJST WINNENDE NUMMERS VOLGENS NUMMER
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6 RECTO

Uitslag trekking vrijdag 4 januari 2019

Dit jaar is er een nieuwe formule!
Er is niet één, maar zeven hoofdprijzen

elektrische fiets - Nespressomachine - bloemenabonnement -
mand zuivelproducten - badkamerpakket - windlicht en geurkaarsen - 100 euro vleeswaren

DIT ZIJN DE 20 KANSHEBBERS:
(getrokken op vrijdag 4 januari 2019)

10350 - 14126 - 22517 - 29971 - 37578
37875 - 38439 - 41664 - 45182 - 45832
45836 - 50313 - 52029 - 59261 - 61871

 70823 - 76619 - 87573 - 87995 - 94124-

Op vrijdag 8 februari 2019 om 20 uur
worden in Au Nouveau St-Eloi te Abele

de hoofdprijzen getrokken uit de AANWEZIGE kanshebbers.
De aanwezigen die geen hoofdprijs winnen, ontvangen een waardebon van € 50.



LOT RESERVE GEMEENTE DEELNEMER PRIJS

10040 10183 Roesbrugge Elektro Cappoen Tafelgrill Tefal

10247 10304 Roesbrugge Elektro Cappoen Spaarlampenset

10310 10453 Roesbrugge Elektro Cappoen Spaarlampenset

10350   KANS HOOFDPRIJS 

10583 10603 Beveren-IJzer Café Rohardushof Waardebon 10 euro

10755 10629 Beveren-IJzer Café Rohardushof Waardebon 10 euro

11269 11026 Roesbrugge De Gouden Arend Waardebon 50 euro

11822 11799 Roesbrugge Frituur ’t Patatje Waardebon 10 euro

11921 11971 Roesbrugge Frituur ’t Patatje Waardebon 10 euro

12146 12330 Roesbrugge Elektro Cappoen Fondue Le Creuset

12282 12065 Roesbrugge Elektro Cappoen Spaarlampenset

12642 12894 Roesbrugge In Septem Caelo Waardebon 20 euro

12651 12756 Roesbrugge In Septem Caelo Waardebon 10 euro

13230 13093 Roesbrugge Drukkerij Schoonaert Fotoboek Roesbrugge-Haringe

13273 13214 Roesbrugge Drukkerij Schoonaert Pakket boeken Romain Depuydt

13753 13765 Roesbrugge Voeding ’t Spendiege Waardebon 10 euro

13907 13602 Roesbrugge Voeding ’t Spendiege Waardebon 10 euro

14044 14174 Roesbrugge Elektro Cappoen Duralight

14126   KANS HOOFDPRIJS 

14280 14483 Roesbrugge Elektro Cappoen Starbrite

14369 14418 Roesbrugge Elektro Cappoen Spaarlampenset

14661 14922 Roesbrugge In Septem Caelo Waardebon 30 euro

14787 14623 Roesbrugge In Septem Caelo Waardebon 20 euro

16116 16180 Roesbrugge In Septem Caelo Waardebon 10 euro

16349 16377 Roesbrugge In Septem Caelo Waardebon 10 euro

16358 16094 Roesbrugge In Septem Caelo Waardebon 2 uur wellness 2 pers. Twv 75 euro

16471 16903 Roesbrugge In Septem Caelo Waardebon 2 uur wellness 2 pers. Twv 75 euro

16872 16716 Roesbrugge In Septem Caelo Waardebon 10 euro

17002 17214 Roesbrugge Elektro Cappoen Schotel Le Creuset

17162 17475 Roesbrugge Elektro Cappoen Kruimeldief AEG

17664 17822 Beveren-IJzer Café Rohardushof Waardebon 10 euro

17767 17968 Beveren-IJzer Café Rohardushof Waardebon 10 euro

20504 30423 Abele Abeelestatie Waardebon 20 euro

20736 25872 Abele Abeelestatie Hanglamp met zonne-energie

21392 20431 Abele Abeelestatie Buitenvogelstel op voet

22048 26023 Abele Abeelestatie Waardebon 20 euro

22517   KANS HOOFDPRIJS 

24188 22346 Abele Abeelestatie Voederaccessoire voor buitenvogels

24734 27235 Abele Abeelestatie Hanglamp met zonne-energie

24935 29857 Abele Abeelestatie Buitenvogelstel op voet

25035 22395 Abele Abeelestatie Voederaccessoire voor buitenvogels

25210 27336 Abele Abeelestatie Voederaccessoire voor buitenvogels

25863 21066 Abele Abeelestatie Voederaccessoire voor buitenvogels

26234 27188 Abele Abeelestatie Hanglamp met zonne-energie

26943 20815 Abele Abeelestatie Voederaccessoire voor buitenvogels

27315 26177 Abele Abeelestatie Waardebon 20 euro

27731 20295 Abele Abeelestatie Voederaccessoire voor buitenvogels

28312 21222 Abele Abeelestatie Waardebon 20 euro

28568 30643 Abele Abeelestatie Voederaccessoire voor buitenvogels

28574 29662 Abele Abeelestatie Buitenvogelstel op voet

29040 24237 Abele Abeelestatie Waardebon 20 euro

29054 21745 Abele Abeelestatie Waardebon 20 euro

29232 26614 Abele Abeelestatie Hanglamp met zonne-energie

29373 20901 Abele Abeelestatie Hanglamp met zonne-energie

29971   KANS HOOFDPRIJS 

30895 30461 Abele Abeelestatie Waardebon 20 euro

33073 33495 Abele Balans@home interieur Geurkaars set per 2 stuks giftbox PTMD

33390 33651 Abele Balans@home interieur Geurkaars set per 2 stuks giftbox PTMD

33865 33066 Abele Balans@home interieur Geurkaars large giftbox PTMD

33915 34349 Abele Balans@home interieur Geurkaars set per 2 stuks giftbox PTMD

34146 34075 Abele Balans@home interieur Geurkaars large giftbox PTMD

34307 34361 Abele Balans@home interieur Geurkaars large giftbox PTMD

34533 34692 Abele Naaiwerken Ilse Waardebon 10 euro

34736 34834 Abele Naaiwerken Ilse Waardebon 10 euro

35674 35247 Abele Maison Leonie Waardebon 10 euro

35883 36466 Abele Maison Leonie Waardebon 10 euro

36004 36859 Abele Maison Leonie Waardebon 10 euro

36047 36234 Abele Maison Leonie Waardebon 10 euro

36448 36793 Abele Maison Leonie Waardebon 10 euro

36614 37000 Abele Maison Leonie Waardebon 10 euro

36622 35506 Abele Maison Leonie Waardebon 10 euro

36724 35906 Abele Maison Leonie Waardebon 10 euro

37212 37459 Abele Coeur au Chocolat 500 gr. pralines

37336 37303 Abele Coeur au Chocolat 500 gr. pralines

37578   KANS HOOFDPRIJS 

37673 37821 Abele Praatcafé De Katteman Sint-Bernardus tripel 75 cl

37726 37973 Abele Praatcafé De Katteman Waardebon 10 euro

37763 37824 Abele Praatcafé De Katteman Sint-Bernardus tripel 75 cl

37858 37826 Abele Praatcafé De Katteman Waardebon 10 euro

37875   KANS HOOFDPRIJS 

37893 37943 Abele Praatcafé De Katteman Sint-Bernardus tripel 75 cl

38051 38241 Abele Coiffure Hilde Waardebon 10 euro

38376 38222 Abele Coiffure Hilde Waardebon 10 euro

38416 38789 Abele Coiffure Hilde Waardebon 10 euro

38439   KANS HOOFDPRIJS 

38697 38260 Abele Coiffure Hilde Waardebon 10 euro

39167 39204 Abele Het Verwend Nest Waardebon 10 euro

39369 39177 Abele Het Verwend Nest Waardebon 10 euro

40010 41400 Abele Au Nouveau St-Eloi 75 cl fles bier

40107 42644 Abele Au Nouveau St-Eloi Waardebon 10 euro

40163 42577 Abele Au Nouveau St-Eloi Waardebon 10 euro

40420 42424 Abele Au Nouveau St-Eloi Waardebon 10 euro

40773 43490 Abele Au Nouveau St-Eloi Fles huisgemaakte picon

41206 40785 Abele Au Nouveau St-Eloi 75 cl fles bier

41415 40358 Abele Au Nouveau St-Eloi Waardebon 10 euro

41512 42726 Abele Au Nouveau St-Eloi 75 cl fles bier

41664   KANS HOOFDPRIJS 

6 VERSO



41683 40397 Abele Au Nouveau St-Eloi Waardebon 10 euro

41723 43151 Abele Au Nouveau St-Eloi Fles huisgemaakte picon

41754 40408 Abele Au Nouveau St-Eloi Waardebon 10 euro

41769 42697 Abele Au Nouveau St-Eloi Waardebon 10 euro

42383 40144 Abele Au Nouveau St-Eloi Waardebon 10 euro

42458 42894 Abele Au Nouveau St-Eloi Fles huisgemaakte picon

42602 43426 Abele Au Nouveau St-Eloi Waardebon 10 euro

42937 40339 Abele Au Nouveau St-Eloi Waardebon 10 euro

43210 42788 Abele Au Nouveau St-Eloi Waardebon 10 euro

43243 41548 Abele Au Nouveau St-Eloi Waardebon 10 euro

43321 40447 Abele Au Nouveau St-Eloi Waardebon 10 euro

43479 42352 Abele Au Nouveau St-Eloi Waardebon 10 euro

45015 45311 Reningelst Kapsalon Veerle Voetcrème

45038 45230 Reningelst Kapsalon Veerle Waardebon

45058 45368 Reningelst Kapsalon Veerle Waardebon

45182   KANS HOOFDPRIJS 

45214 45102 Reningelst Kapsalon Veerle Waardebon

45372 45211 Reningelst Kapsalon Veerle Handcrème

45387 45283 Reningelst Kapsalon Veerle Waardebon

45569 45775 Reningelst Bakkerij Slembrouck Waardebon 5 euro

45669 45936 Reningelst Bakkerij Slembrouck 1 koekenbrood naar keuze

45832   KANS HOOFDPRIJS 

45836   KANS HOOFDPRIJS 

46082 46287 Reningelst Vepa bvba 6 zakken Hogramix + pellets

46174 46411 Reningelst Vepa bvba 6 zakken Hogramix + pellets

46228 46020 Reningelst Vepa bvba 6 zakken Hogramix + pellets

46298 46025 Reningelst Vepa bvba 6 zakken Hogramix + pellets

46471 46170 Reningelst Vepa bvba 6 zakken Hogramix + pellets

47138 49226 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 10 euro

47514 49143 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 20 euro

47720 48409 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 10 euro

47782 47003 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 10 euro

48000 48286 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 20 euro

48172 47914 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 10 euro

48446 47879 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 20 euro

48525 49106 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 10 euro

48705 48779 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 10 euro

48790 48971 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 10 euro

49059 49253 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 10 euro

49115 48373 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 10 euro

49234 49476 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 20 euro

49329 48227 Reningelst Bakkerij Bart Waardebon 10 euro

49512 49549 Reningelst De Baljuwhoeve Waardebon 5 euro

49540 49791 Reningelst De Baljuwhoeve Waardebon 5 euro

49677 49519 Reningelst De Baljuwhoeve Waardebon 5 euro

49834 49777 Reningelst De Baljuwhoeve Waardebon 5 euro

50026 50216 Reningelst Boomkwekerij Bouton Bloembollenpakket

50028 50112 Reningelst Boomkwekerij Bouton Waardebon 5 euro

50035 50394 Reningelst Boomkwekerij Bouton Waardebon 5 euro

50051 50249 Reningelst Boomkwekerij Bouton Waardebon 5 euro

50056 50005 Reningelst Boomkwekerij Bouton Waardebon 5 euro

50097 50373 Reningelst Boomkwekerij Bouton Waardebon 5 euro

50099 50432 Reningelst Boomkwekerij Bouton Bloembollenpakket

50121 50494 Reningelst Boomkwekerij Bouton Bloembollenpakket

50144 50129 Reningelst Boomkwekerij Bouton Bloembollenpakket

50149 50203 Reningelst Boomkwekerij Bouton Bloembollenpakket

50161 50365 Reningelst Boomkwekerij Bouton Bloembollenpakket

50211 50266 Reningelst Boomkwekerij Bouton Bloembollenpakket

50265 50260 Reningelst Boomkwekerij Bouton Bloembollenpakket

50313   KANS HOOFDPRIJS 

50317 50023 Reningelst Boomkwekerij Bouton Waardebon 5 euro

50390 50192 Reningelst Boomkwekerij Bouton Waardebon 5 euro

50408 50283 Reningelst Boomkwekerij Bouton Waardebon 5 euro

50426 50419 Reningelst Boomkwekerij Bouton Waardebon 5 euro

50488 50173 Reningelst Boomkwekerij Bouton Waardebon 5 euro

50495 50413 Reningelst Boomkwekerij Bouton Bloembollenpakket

50496 50208 Reningelst Boomkwekerij Bouton Bloembollenpakket

50748 50538 Reningelst ’t Poetshuisje Waardebon 5 euro

50756 50789 Reningelst ’t Poetshuisje Waardebon 5 euro

50812 50997 Reningelst ’t Poetshuisje Waardebon 5 euro

50854 50676 Reningelst ’t Poetshuisje Waardebon 5 euro

51676 51528 Reningelst Bakkerij Slembrouck Waardebon 10 euro

51951 52684 Reningelst Bakkerij Slembrouck Waardebon 10 euro

52029   KANS HOOFDPRIJS 

52139 51406 Reningelst Bakkerij Slembrouck Waardebon 10 euro

52202 51267 Reningelst Bakkerij Slembrouck Waardebon 15 euro

52457 41278 Reningelst Bakkerij Slembrouck Waardebon 10 euro

52495 52213 Reningelst Bakkerij Slembrouck 1 taart naar keuze voor 4 pers.

52838 52603 Reningelst Bakkerij Slembrouck Waardebon 10 euro

52892 51820 Reningelst Bakkerij Slembrouck 1 taart naar keuze voor 6 pers

56090 57604 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 200 gr. pastramiesalade

56196 58700 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 5 droge worsten

56335 56643 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine Fondue 2 pers.

56527 64318 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg pastabereiding

56546 59265 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg gehakt

57104 61119 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg spaghettisaus

57258 63500 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg biefstuk

57312 63993 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg rundsstoofvlees

58114 58891 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg biefstuk

58248 57600 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg cordonbleu

58569 60114 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg hutsepot

58930 59872 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 5 droge worsten

58931 60679 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg worst

59186 59460 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 200 gr. pastramiesalade

59261   KANS HOOFDPRIJS 

59382 64389 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg vogelnestjes

59411 57040 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg hutsepot

59756 61650 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg gehakt

6 VERSO



59916 59510 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg gehaktschotel

59938 62585 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg pastabereiding

60050 62262 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg vol-au-vent

60118 60024 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 200 gr. paté van het huis

60189 59233 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 200 gr. paté van het huis

60463 63897 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg vogelnestjes

60638 59189 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg vol-au-vent

60654 56747 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg gehaktschotel

61332 64428 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg spaghettisaus

61526 56586 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine Gourmet 2 pers.

61871   KANS HOOFDPRIJS 

61971 59351 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg gehakt

62011 63799 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg gehakt

62268 59175 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg rundsstoofvlees

62674 64449 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine Gourmet 2 pers.

63046 63417 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 300 gr. Am. Préparé

63286 62224 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 300 gr. Am. Préparé

63295 57182 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg cordonbleu

64182 59643 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine Fondue 2 pers.

64466 58548 Reningelst Keurslager Christophe en Séverine 1 kg worst

65071 65438 Proven Schoonheidsinstituut Valerie Kadobon 10 euro

65257 65067 Proven Schoonheidsinstituut Valerie Kadobon 10 euro

65441 65076 Proven Schoonheidsinstituut Valerie Kadobon 10 euro

65821 65108 Proven Schoonheidsinstituut Valerie Kadobon 10 euro

66479 66744 Proven Hairdesign Ronny Sjaal

66549 66518 Proven Hairdesign Ronny Sjaal

67204 66075 Proven Hairdesign Ronny Sjaal

67277 66406 Proven Hairdesign Ronny Sjaal

67399 66845 Proven Hairdesign Ronny Sjaal

67460 66356 Proven Hairdesign Ronny Sjaal

67735 67744 Proven Kapsalon Rita Ganne Geschenk

67804 67908 Proven Kapsalon Rita Ganne Geschenk

68143 68035 Proven Hairdesign Ronny Sjaal

68500 68280 Proven Hairdesign Ronny Sjaal

70171 79365 Proven Au Petit Jardin Orchidee in sierpot

70823   KANS HOOFDPRIJS 

71262 79900 Proven Au Petit Jardin Bloeiende kamerplant

71859 75735 Proven Au Petit Jardin Assortiment bloembollen

71911 74299 Proven Au Petit Jardin Groene kamerplant

72004 70523 Proven Au Petit Jardin Buxus-bol

72529 79344 Proven Au Petit Jardin Solar tuinverlichting

73294 71092 Proven Au Petit Jardin Onbreekbare regenmeter

73625 79063 Proven Au Petit Jardin Bloeiende kamerplant

73779 75261 Proven Au Petit Jardin Snijbloemen-boeket

73848 77967 Proven Au Petit Jardin Snijbloemen-boeket

74551 78906 Proven Au Petit Jardin Solar tuinverlichting

74946 76060 Proven Au Petit Jardin Org. meststof moestuin

75019 77823 Proven Au Petit Jardin Bloeiende kamerplant

75339 72610 Proven Au Petit Jardin Groene kamerplant

75765 79117 Proven Au Petit Jardin Snijbloemabonnement 6 maand

75824 76148 Proven Au Petit Jardin Assortiment bloembollen

75931 78581 Proven Au Petit Jardin Buxus-bol

76028 78789 Proven Au Petit Jardin Orchidee in sierpot

76201 72417 Proven Au Petit Jardin Orchidee in sierpot

76619   KANS HOOFDPRIJS 

77422 73433 Proven Au Petit Jardin Org. meststof gazon

78009 73454 Proven Au Petit Jardin Orchidee in sierpot

78150 79284 Proven Au Petit Jardin Snijbloemen-boeket

78293 79669 Proven Au Petit Jardin Snijbloemen-boeket

78820 78156 Proven Au Petit Jardin Groene kamerplant

79114 77581 Proven Au Petit Jardin Snijbloemen-boeket

79302 71408 Proven Au Petit Jardin Assortiment bloembollen

79469 79423 Proven Au Petit Jardin Org. meststof moestuin

79697 77844 Proven Au Petit Jardin Onbreekbare regenmeter

80339 80493 Watou Coiffure Nancy Set haarverzorgingsproducten

80568 80369 Watou Coiffure Nancy Set haarverzorgingsproducten

80580 80799 Watou Coiffure Nancy Set haarverzorgingsproducten

80933 80701 Watou Coiffure Nancy Set haarverzorgingsproducten

81388 81887 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

81540 81553 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

81634 81019 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

81645 81326 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

82141 82051 Watou Friettijd Waardebon 10 euro

82268 83351 Watou Friettijd Waardebon 10 euro

82992 82186 Watou Friettijd Waardebon 10 euro

83020 82594 Watou Friettijd Waardebon 10 euro

83234 82837 Watou Friettijd Waardebon 10 euro

83317 82905 Watou Friettijd Waardebon 10 euro

83688 83773 Watou Friettijd Waardebon 10 euro

83727 83698 Watou Friettijd Waardebon 10 euro

87573   KANS HOOFDPRIJS 

87624 87806 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

87869 87512 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

87995   KANS HOOFDPRIJS 

90108 91051 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

90276 90139 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

90348 90768 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

91092 91176 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

91103 90263 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

91116 91313 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

91440 90877 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

91621 91837 Watou Zuivelhandel Inge Devooght Cadeaumand twv 10 euro

94124   KANS HOOFDPRIJS 

94432 94525 Watou Café De Kikker Bierpakket

94466 94773 Watou Café De Kikker Bierpakket

94814 94209 Watou Café De Kikker Bierpakket

94996 94624 Watou Café De Kikker Bierpakket
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