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De Stavelse “garde-champêtre”
of veldwachter. (6)

Nadat Richard Schoonaert in maart 1936
op 65-jarige leeftijd zijn ambt als veldwachter had neergelegd, kwamen er
in Stavele geen nieuwe kandidaten opdagen voor dit openstaande ambt.
Door brouwer Joseph Cornelis (1894-1963)
werd in het voorjaar van 1937 Joseph Boussemaere, zijn 39-jarige brouwersknecht,
aan het schepencollege en burgemeester
Jérôme Pil voorgedragen als veldwachter in
vervanging van Richard Schoonaert.
Joseph Boussemaere (1937 - 1956)
Joseph Boussemaere was de zoon van Henricus
Désiré (1868-1951) en Romanie Octavie Jacob
(° Stavele,1872). Hij trouwde te Krombeke met
Madeleine Devloo (1901-1993), dochter van
Henri Louis (1859-1906) en Julia Barbara Verwaerde (1865-1943).

Joseph Boussemaere in uniform, geboren te Stavele
op 1 maart 1898.

Op 15 augustus 1937 overleed burgemeester
Jérôme Pil (1876-1937) in zijn villa die hij rechtover de abdijhoeve had laten bouwen. Jérôme
werd kort opgevolgd door Remi Leys (19371938) als burgemeester en nadien door Joseph
Cornelis (1938-1963).
Als vervangend veldwachter werd Joseph Boussemaere door zijn vroegere werkgever Joseph
Cornelis als burgemeester in 1938 benoemd.
Joseph was nog geen 3 jaar in dienst toen de
Tweede Wereldoorlog uitbrak.
De oorlogsjaren 1940-1945 waren voor hem

Gemeentestempel 1939

zeer moeilijke jaren: Stavele was verdeeld in
twee kampen: de Witte brigade en Zwarte.
Regelmatig werd hij geconfronteerd met de
Duitse SS die op zoek was naar verschillende deserteurs en naar diegenen die in Stavele waren
ondergedoken. Joseph heeft pastoor Richard
Rouseré in 1941 weten vertrekken en de aanstelling van pastoor Raymond Verbouwe op 9 mei
1941 meebeleefd. In heel het land werden er in
1945, het jaar na de bevrijding, bevrijdingsfeesten en stoeten gehouden. Op 21 juli 1945 trok te
Stavele de Koningsstoet een massa kijklustigen.
Joseph Boussemaere overleed op 19 juli 1956
op 58-jarige leeftijd in zijn woning te Stavele.
Zijn vrouw Madeleine Devloo, geboren op 9
mei 1901, overleed te Stavele op 26 maart
1988. Na hem had de gemeente Stavele geen
eigen veldwachter meer, maar een veldwachter die dienst deed over meerdere gemeenten.

De redactie van De IJzerbode wenst iedereen een beter 2021!
Een jaar waarin we elkaar terug kunnen ontmoeten!
Wij doen ons uiterste best om jullie ook dit jaar met heel wat interessante artikels te kunnen boeien.
Veel leesgenot!
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Honoré Vanoverschelde (1956 – 1971),
de laatste veldwachter
Tijdens het ambtsbestuur van burgemeester

Joseph Cornelis kreeg Stavele op 1 november
1956 een cumulerende veldwachter, Honoré
Vanoverschelde uit Gyverinkhove die Joseph
Boussemaere opvolgde en in dienst bleef tot

4 januari 1971, toen er werd overgegaan naar
een nieuwe gemeente “Groot-Stavele” en de
gemeente Stavele tot het verleden behoorde.
Robert Toussaint

Het muziekkorps onder leiding van burgemeester Joseph Cornelis. Jordaan Porreye draagt de grote trom.

Weg met verraders, achter de tralies met lafaards.

Burgemeester Debaenst ondertekent het verslag van de laatste zitting van de
gemeenteraad. Het oude Stavele werd opgedoekt in 1971. Waren aanwezig bij
deze slotzitting: Felix Debaenst, burgemeester; Lucien Stroom en Joël Monkerhey,
schepenen; Daniël Depyper, Henri Carton, Valère Quaghebeur en André Dewulf,
raadsleden; Roger Lanszweert, gemeentesecretaris; A.Eloy, gewestelijke gemeenteontvanger en Honoré Vanoverschelde, veldwachter.

Het Geheim Leger in de Koningsstoet. We herkennen: links Rafaël Deroo (met
bord), Camille Berquin, Hubert Allewaert, Remi Geeraert, Cyriel l’Hoor (met bord),
Léon Decremer en militairen Jozef Verbrigghe, Daniel Coevoet, Paul Ryon en Roger
Peperstraete.

Mei 1947 - De aanstelling van pastoor Cyriel Van Hoenackere.
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… 40 jaar terug in de tijd

Eind december 1970 werd Provenaar Eric Maes tot priester gewijd. Deze foto van de nieuwe priester, samen
met zijn ouders, familie en concelebranten verscheen in januari 1971 in Het Wekelijks Nieuws.

In december 1980 werden de eerste huizen van
de wijk Eekhoute in Proven bewoond. Maar
de eerste bewoners startten wel met een ambetante handicap. Want in januari 1981 – 40
jaar geleden dus – konden zij in hun nieuwe
woning zonder probleem Nieuwjaar vieren,
maar zij kenden wel hun nieuwe adres niet.
De wijk had op dat moment immers nog altijd
geen naam. Enkele maanden ervoor had de gemeenteraad ‘De Blokke’ als wijknaam voorgesteld. Maar lang niet iedereen was daar gelukkig mee. Provenaar Werner Claeys bijvoorbeeld
stelde toen voor om de wijk naar de vroegere
Provense senator Ferryn (°1906 - †1960) te ver-

noemen. En raadslid Fernand Kennes, op dat
moment postmeester in Roesbrugge, voorzag
problemen met al een Blokstraat en een Blokweg in Proven. Bovendien had Proven toen al
een ‘Blokke’ maar dat gehucht lag een eind
verderop. De bezwaren werden echter weggewuifd en de stad trok uiteindelijk met ‘De Blokke’ naar de Commissie voor Plaatsnaamgeving.
Die commissie had echter wel oren naar de bezwaren en het voorstel van de stad kreeg ongunstig advies. Ondertussen ging behoorlijk
wat kostbare tijd verloren en bleven de eerste
wijkbewoners enkele maanden zonder adres.
Tot Haringenaar meester Jozef Gheysens, in zijn

vrije tijd een niet onverdienstelijk historicus, het
voorstel voor de naam ‘Eekhoute’ lanceerde. Hij
had uitgevlooid dat de gronden van de wijk tot
aan de Franse revolutie tot de Abdij van Eekhoutte behoorden. Die abdij bevond zich in
Brugge maar had wel kerkelijk zeggenschap
over verschillende Vlaamse gemeenten, en Proven was daar in die tijden één van. Het goed
gedocumenteerde voorstel van Gheysens kon
de commissie wel bekoren en in de raadszitting
van maart 1981 keurde ook de gemeenteraad
de nieuwe naam unaniem goed. Toch duurde
het nog enkele maanden voor de naam echt
geofficialiseerd raakte en de wijkbewoners eindelijk hun adreskaartjes konden laten drukken.
Nog in januari 1981
De eerste maand van het nieuwe jaar bracht niet
echt goed nieuws. In Poperinge kwamen in de
nacht van 2 op 3 januari tijdens een dramatische brand Jan Boedts, zijn echtgenote Frieda
Vermeulen en hun dochtertje Ellen, pas 11 jaar,
om het leven. Zoon Wouter, 9 jaar, was dat
weekend met de KSA op kamp, en ontsnapte zo aan de ramp. Het gezin was in de regio
erg goed gekend. Jan Boedts was 7 jaar leraar
geweest in het Sint-Franciscusinstituut en in
het Sint-Stanislascollege. Daarna werd hij een

Bij de kaartersclub van de derde leeftijd werden in januari 1981 de kampioenen gehuldigd.
Bij de dames was dat mevr. Vanwymeersch-Eerdekens en bij de heren werd Jules Regheere kampioen.
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Op 6 januari 1961 mochten dorpspastoor Marques
(rechts) en onderpastoor Maes in Proven de gloednieuwe gebouwen en het machinepark van de vlasverwerkingsfabriek Provlas inwijden. Naast hen burgemeester Henri d’Udekem d’Acoz en Etienne Soenen.
Kanunnik-deken Lootens zette zijn stempel op de werking van de dekenij Poperinge.
Deze foto dateert van juni 1967 bij de plechtige installatie van E.H. Lootens (links) als nieuwe deken.
Hij volgde toen deken Geldof (links naast burgemeester Desaegher met baard) op.

succesvolle redacteur bij de Standaard-krantengroep en in november 1980, amper twee
maanden voor het drama, was hij gestart als
persattaché op het kabinet van minister Daniël
Coens. Zijn echtgenote Frieda werkte als receptioniste op het stadhuis en sprong ook geregeld
in bij de Dienst voor Toerisme. Het gezin was,
net als de families Boedts en Vermeulen, ook
heel actief in het Poperingse verenigingsleven
en hun dood schokte dan ook de hele regio.
Op 15 januari overleed onverwacht pastoor-deken kanunnik Lootens. Hij was amper 67 jaar en
op dat moment al bijna 13 jaar deken in Poperinge. Hij zette zich onder meer in voor de restauratie van de Sint-Bertinuskerk, maar hield ook
nauw contact met de plaatselijke verenigingen en
hij was als diocesaan proost van de Boerenbond
ook heel goed gekend in landbouwmiddens.

20 jaar vroeger: januari 1961
In Proven werd onder grote belangstelling de
gloednieuwe Provlas-fabriek ingewijd. De fabriek kwam er op initiatief van enkele ondernemende Provenaars die brood zagen in een toen
revolutionaire manier van vlasbewerking zonder
dat het vooraf moest geroot worden. Niet alleen
de opstart van dat nieuwe procedé maar ook het
feit dat een landelijke gemeente als Proven plots
een eigen industriezone kon uitbouwen en dan
nog in een sector die voordien vooral voor de
Leiestreek voorbehouden leek, zorgde voor een
hoerastemming en heel wat Provenaars waagden dan ook de stap om serieus in de nieuwe fabriek te investeren. In het gloednieuwe complex
werden tot 40 personen tewerkgesteld en de
nieuwe verwerkingstechieken lokten interesse
tot ver buiten de regio. Zelfs prins Albert kwam

De zaalvoetbalclub van Roesbrugge die begin 1981 in de B-reeks van
de Hoppecup speelde.

op officieel bezoek, al moesten ze in Proven
daarvoor wel wachten tot in juni 1964. Maar de
gedenksteen aan de zijgevel van het complex –
waar nu de firma Oase afdekzeilen voor zwembaden assembleert – getuigt nog altijd van die
gebeurtenis waarvoor heel Proven indertijd gemobiliseerd werd. Alleen was de hoerastemming
van bij de start toen al een beetje getemperd, en
een paar jaar later bleven bij de investeerders
van het eerste uur vooral kopzorgen over. Het
revolutionaire procedé van bij de start deed het
ondanks enkele onvermijdelijke kinderziekten
wel behoorlijk, maar er bleek te weinig vraag
naar de afgewerkte producten en in 1967 werden de machines definitief stilgelegd en werd
het eens zo innoverende Provlas geschiedenis.

Stef Ryon
Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Proven in de nevelen der tijden, Ivan Top en Kristof Papin, 2006
- Historische Kranten en foto’s op www.westhoekverbeeldt.be

De zaalvoetbalploeg van Watou stond in januari 1981 aan de leiding van de Areeks in de Hoppecup en werd enkele maanden later ook kampioen.
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garage - carrosserie

WATTEYNE
Tijdens de maand januari stellen wij u de laatste
nieuwigheden op de automarkt voor.
Profiteer nu van de uitzondelijke aanbiedingen
op nieuwe wagens en tweedehandswagens.

Veurnestraat 16, 8640 Vleteren - Tel. 057 40 12 99
www.garagewatteyne.be
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TUINCENTER
AU PETIT JARDIN BV
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

Wim Indevuyst
Couthoflaan 32
8972 PROVEN
Tel. 057 33 39 63
E-mail: info@aupetitjardin.be

www.aupetitjardin.be

Belangrijke data:

+ 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

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 !

in ’T ROZENHOF
Beste klanten,
Ook in het nieuwe jaar staan we weer elk weekend voor u klaar met onze afhaaldiensten. Kijk voor de weeklijst op onze website www.rozenhof-proven.be
of volg ons via facebook.

Weekend 12-13-14 februari: Valentijn
Door de aanhoudende coronaperikelen kunnen we jullie dit jaar niet ontvangen
in de romantische sfeer van ons restaurant.
Wat we wel kunnen doen is een romantisch afhaalmenu voor jullie klaarmaken,
dat enkel opgewarmd moet worden. Voor de sfeer zorg je zelf…
Huwelijk van tong en zalm in kreeftensaus
Italiaanse hoevekip, gevuld met pancetta en mozzarella,
witbiersausje, primeurgroenten, aardappelgratin
Valentijnscreatie met chocolade en rode vruchten
€ 43 p.p. - Graag bestellen vóór woensdag 10/02

Tijdens he
t Valentijn
sweekend
zorgen we
ook voor e
en
beperkte à
la carte-lijst

Obterrestraat 73 • 8972 Proven • Tel. 057 30 03 35 • reservatie gewenst • www.rozenhof-proven.be
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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 BV
ROESBRUGGESTRAAT 62
8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER
INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24
Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk

"SCHOON VOLK"
Zowat elke vereniging die iets te vieren had kwam vroeg of laat in Het Wekelijks Nieuws terecht. Het moment voor alle
leden om op hun piekebest te poseren voor een echte fotograaf!
Wie herkent hier zichzelf een familielid of een vriend? Laat het ons weten dan kunnen ook deze foto’s op de beeldbank.
jan.daschot@telenet.be of info@drukkerijschoonaert.be
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Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

Publiciteit
voor de streek ?

Gordijnen en overgordijnen UNLAND®
Gratis opmeten en plaatsen

De IJzerbode wordt in meer dan
3000 huisgezinnen verspreid.

Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie

Inlichtingen: 057 30 03 79

J. LAHOUTTE

Decoratie & Kunstglazenier

Blekerijweg 100 - 8972 PROVEN - Tel. 057 38 88 59

Hartslagen
van Rik Ryon

Wegens de coronamaatregelen
worden de activiteiten aangepast.
Geen voetreflex meer, maar wel:

Zelfzorg en cadeautjes!
Etherische oliën, verstuivers,
lichaamsverzorgingsproducten,
sjaals, oorbellen, cadeaubon
(afhalen, aan huis of per post)

www.kwintezensia.be
Facebook: Kwintezensia

JE MOET NIET
MET VIEREN ZIJN
OM IETS TE
VIEREN.

Info: 0470 13 81 10

Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
hetis.rik.ryon@gmail.com

’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

D’ABEELESTATIE
HENGELSPORT
ALLES VOOR TUIN EN DIER
HOUTPELLETS, BRANDHOUT EN KOLEN

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten
Alle carrosseriewerken • schilderen

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

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
op je bedrijf of bij je thuis.
Contante betaling.

Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 13.00 tot 17.45 u.
zaterdag van 8.30 tot 11.45 u.
en ook op afspraak

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

RSO

Brouwerij & mouterij
Feys-Callewaert

VOORWERP

Gentenaar komt wonen op de grens
Roesbrugge & Beveren- Kalsijde
Toen ik als 12-jarige met de schoolklas de Westhoek en haar kerkhoven bezocht, weet ik nog dat
de Jezuïeten ons met drang aanzetten ernstig te
blijven, en zeker geen moppen te vertellen of te lachen. Mijn tweede bezoek was begin januari 2012
toen ik mijn wagen parkeerde aan de Dode Ijzer.
Dode Ijzer: wat een kille naam voor een leuk ogend
riviertje. In Gent spreekt men respectvol over de
‘Oude Leie-arm’. Gelukkig kwam buurman Guido
van 't Bertennest direct bij me om bij van alles duiding te geven. Ik vond het heerlijk, want ik was
‘nen vremden van 't stad’.
Steeds heb ik een zwak gehad voor zaken waar
anderen de neus voor optrekken. Mooie oude gebouwen, verlaten plekken, mystieke oorden… maar ook mooie landschappen met de bijhorende karaktervolle mensen met hun
levenswijsheid die ze niet zelden van het veld of in het dorp hebben gesprokkeld.
Zoals Jerome Schoonaert het zo mooi omschrijft: ‘die verlaten, maar enig mooie uithoek
van onze gouw, het Westland, de grensstrook tussen Poperinge en Veurne.’
Maar ook The Guardian prijst onze regio aan als een bestemming om te bezoeken in 2021.
We hebben zoveel meer troeven in onze regio, want een beetje meer economische activiteiten bovenop de agricultuur mag toch wel…
Als ik daar een klein steentje kan toe bijdragen, dan doe ik dit graag met iedereen die positief wil meedenken. Want ondertussen is het precies 2 jaar en 2 maand geleden dat Pierre
Feys - zoon van Fernand - is overleden. De laatste van 5 generaties Feys die de Bergenstraat
2 tem 6 leven hebben ingeblazen met het produceren van mout voor vele brouwerijen
maar ook met het brouwen van bier.
Uniek was vooral dat het bier heinde en verre werd verkocht en gedronken, in tegenstelling
tot het lokaal gedronken bier van de 3000 Belgische brouwerijen begin vorige eeuw. Niet
zelden ook speelde een telg van Feys een rol in het politieke of maatschappelijke leven.
Daarom denk ik bescheiden dat de redding van de machtige gebouwen daarmee niet hoeft
te eindigen: meer dan ooit hebben we in 2020 geleerd dat onze sociale samenhang vele
voordelen heeft en voldoening brengt.
We staan open om elk initiatief te steunen dat ons allen gelukkiger maakt, maar ook voor
elk voorstel waarbij wij met de gebouwen voor een uitwerking kunnen zorgen.
Een eerste idee : een fototentoonstelling van lokale mensen en gebouwen uit het verleden. Zoals een Facebook-pagina maar dan in het echt op de grote graanzolders boven de
feestzalen (?) We zouden de foto’s kunnen laten printen op harde ondergrond en met het
verhaal er rond uithangen.
In het midden van al dit moois koffie en pannenkoeken en de vele verhalen van weleer…
Wij hebben er alvast zin in!

Hendrik Nelde, bezieler Brouwerij Feys en bestuurder VVIA vzw
hendrik@nelde.be, +32 (0)475 24 37 36

We plannen ook graag jou activiteit in ware het buiten, op het water, in het kasteel
of in de Brouwerij. Babyborrels, trouwfeesten, fuiven, alles kan. We horen het graag!

www.feysbook.be

Het voorwerp van vorige maand is een aansteker met vuursteen om een gaskachel of gasbrander te doen branden.
Paul Louwaege-Rouseré uit Roesbrugge-Haringe wist het voorwerp te raden en mag zijn prijs
komen ophalen.

NIEUW VOORWERP

Waartoe diende dit voorwerp?
Oplossing sturen naar Guido Schoonaert,
Bergenstraat 16, 8972 Roesbrugge,
tel. 057 30 15 57 of
info@drukkerijschoonaert.be.
Uit de juiste antwoorden wordt een winnaar
getrokken die een prijs ontvangt.

!!! ONLINE !!!
Lees voortaan De IJzerbode
ook online op onze website!
www.drukkerijschoonaert.be

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan
3000 huisgezinnen verspreid.

Inlichtingen: 057 30 03 79
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ONZE WENSEN VOOR 2021:
Heel veel courage
voor heel je menage
en de rest van jullie entourage.
Hopelijk een goeie chauffage,
een perfecte drainage
en niet te veel lekkage!
Misschien een nieuwe vrijage?
Of eindelijk een trouwreportage?
Geniet van elke winkelpassage,
verzorg je alcoholpromillage,
en liefst wegblijven van de triage…

Aan al wie dit leest…
feestcomiteRoesbrugge

Groetjes van Karel de Blauwer

…

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

Drukkerij SCHOONAERT

Publiciteit
voor de streek ?

De IJzerbode wordt in meer dan
3000 huisgezinnen verspreid.

Inlichtingen: 057 30 03 79

NO TIME
TO WASTE
Bestel vandaag uw rolcontainer 057 33 77 07

Onze beste wensen voor
een nieuw, gezond jaar!

VULSTEKE & VERBEKE

131396M103440

FORMULES
PAPIER & KARTON
GEMENGD AFVAL

Groot-Brittaniëlaan 5 - 8970 Poperinge
057 33 77 07 - www.vulsteke-verbeke.be
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Het Dagboek van een dorpspastoor
“Liber Memorialis” (7)
GUSTAAF GODERIS - pastoor Sint-Bavo Watou - 1896-1932
De afgelopen jaren heb ik het ruim 400 pagina’s tellende handschrift van het Liber Memorialis
van de Sint-Bavoparochie omgezet in een leesbare tekst. De oude dialectwoorden en de Latijnse
woorden heb ik zoveel mogelijk bewaard, maar geduid waar nodig. De komende maanden krijgt
u hieruit een selectie te lezen, waar mogelijk met illustraties. Veel leesplezier!
Jan Daschot
24 mei 1897: Begraving van Leo Depaepe, jongeling deel makende van de congregatie der jongelingen. Om die reden wordt het lijk vanuit het
sterfhuis ingehaald. Bij het uitgaan uit de kerk wilde geen een congreganist het vaandel van de congregatie dragen. Daardoor ontstond wat wanorde.
Daarom zal ik in ’t toekomende in geen stoet plaats
nemen die niet te voren in orde geschikt zij.
30 mei 1897: Mijnheer de onderpastoor Vandeputte krijgt zijn benoeming tot onderpastoor van
Wijtschate. De verandering gaat hem ter herte; vele
parochianen tonen droefgeestigheid om reden der
verandering. Mijnheer Gustaaf Lamerant, geboortig van Reningelst en onderpastoor op de Magdalene te Brugge, wordt tot opvolger benoemd. Hij
komt zijn brief tonen de dinsdag 1 juni. Hier aangekomen om 13u30, keert hij om 15u30 terug naar
Brugge.
31 mei 1897: Algemene communie voor de dochters der congregatie. De zaterdag biecht tot rond
21 u ’s avonds, ’s zondagsmorgens van 5 u tot aan
het begin van de mis. Gedurende de mis deel ik
de H. Communie van achter de offerande tot op
’t einde van de mis aan gewillig 150 dochters.
4 juni 1897: Vrijdag 4 juni komt mijnheer Lamerant zich vestigen in zijn nieuwe parochie; wij
gaan tesamen de overheden groeten.
9 juni 1897: Aankoop van de lavabo in de sacristie, hij is in wit gleier met blauwe versiering en kost
30 fr.
15 en 16 juni 1897: De 15de juni deed mijnheer
Bakeroot, pater discalcaetus te Ieper, zijn eremis in
de kerk van Abele. Mijnheer de onderpastoor Lamerant was er tegenwoordig. ’t Sermoen gedurende de mis werd gepredikt door de eerwaarde pater
overste van ’t klooster van Ieper. De 16de juni deed
de Z.E. Heer Mostaert zijn eerste mis, ook in de
kerk van Abele. Ik ging de plechtigheid bijwonen in
gezelschap van mijnheer de kapelaan Vandeputte,
onlangs benoemd te Wijtschate. Om de reden dat
mijnheer Mostaert professor was in ’t college van
Tielt dat de principaal van dat college het sermoen
hield tijdens de mis. Men had het geschikt dat de
jongste broeder van professor Mostaert in de eerste
mis zijn eerste communie zou doen. De predikant
trok voordeel uit die omstandigheid om te zeggen
dat het laatste avondmaal een eerste mis was en
een eerste communie.
17 juni 1897: Op 17 juni, kleine H. Sacramentsdag, rond 16 u vergadert de raad van het H. Sacrament in de pastorie en hoort het verslag van verleden jaar, gelezen door de schrijver-schatbewaarder,

Keizerskapel, op de splitsing van de
Moenaardestraat en de Houtkerkestraat, Watou.

mijnheer de kapelaan. Na de vergadering in de
pastorie gaan wij allen samen naar de herberg
Verleene (Au Duc du Brabant – later ’t Kloefje,
Douvieweg 9) om de betaling der leden, mans- en
vrouwspersonen te ontvangen. Een ton bier wordt
ten besten gegeven aan de leden, of deze die in hun
plaats komen voldoen. Worden van ’t ontvangen
geld betaald, de kerkbaljuw, de baldakijndragers,
enz. Men had mij gezegd van iets te zeggen op
’t einde der vergadering, ik zag dat maar een tiental
personen overbleven en ik zei niets.
20 juni 1897: De zondag 20 juni, grote processie.
’s Morgens is het weder onstuimig en regenachtig.
Wij kondigen in de preekstoel aan dat de processie ’s morgens niet zal geschieden, maar achter de
vespers. Buiten de kerk als het weder het toelaat, in
de kerk in geval van ongunstig weer. De processie
heeft kunnen uitgaan. Voor de laatste benedictia
van het lof kwamen verschillende zangers in soutane en surplis (wit koorhemd) plaats nemen op
de zijtrappen van het grote altaar en zongen de
‘Lauda Sion’. Middelerwijl werden in de kerk de
verschillende groepen gevormd, mijnheer de kapelaan van op de preekstoel aan ieder zijn plaats

aanwijzend. De koster kwam mij vermanen als
’t ogenblik gekomen was van met het hoogweerdig
(monstrans) in de stoet deel te nemen. De processie
trok van de kerk naar de beekbrug en voor ’t huis
van Deconinck (Moenaardestraat 16) werd de eerste benedictie gegeven. Zij dweerste dan de Kleine
Markt in zijne lengte en door ’t straatje noordwaarts
de steenweg van Winnezele kwam zij bij kapel
De Keyzer (noot: die kapel genaamd keizers kapel
omdat een der huizen noordwaarts vroeger de herberg ‘In de Keizer’ was. Zij staat aan de splitsing
der steenwegen naar Houtkerke en Rousbrugge)
voor de tweede benedictia. Vandaar trekt zij naar
de Grote Markt voor de derde benedictia voor het
gemeentehuis (toen herberg Oud Gemeentehuis);
ze neemt dan de steenweg van Steenvoorde tot aan
de dreef die westwaarts naar ’t kasteel loopt voor
de vierde benedictia; keert naar de Grote Markt
terug en gaat de kerk weer binnen. Voor het altaar
worden de verzen volgende op het te deum gezongen, de oratiën idem, tantum ergo en de vijfde en
laatste benedictia wordt gegeven. 35 Fakkeldragers
volgden de processie, dus weinig, ik deed op de
voorgevel van de pastorie plaatsen: in ’t midden
’t vaandel van de paus, rechts ’t vaandel van Vlaanderen, links het nationaal vaandel en deed een soort
van altaar versieren met beelden, groen en licht.
Wordt vervolgd

Rustaltaar bij de kasteelpoort
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www.madeininox.be
057 38 81 04
!!! ONLINE !!!

!!! BELANGRIJK !!!

Lees voortaan De IJzerbode
ook online op onze website!
www.drukkerijschoonaert.be

De IJzerbode februari
verschijnt dinsdag 16 februari 2021
Artikels en publiciteit inleveren
ten laatste op maandag 1 februari 2021.

Aanpassen en herstellen van kledij
Maken van gordijnen
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

Openingsuren

13.30 - 18.00 u.
9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
9.00 - 12.00 u.
9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 16.00 u.
9.00 - 12.00 u.

Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos
Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen

Ilse Warmoes
Dodemanstraat 2, 8978 Abele-Watou
Tel. 057 38 82 75 - Gsm 0475 46 57 96
ilse.warmoes@telenet.be
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NEW CITROËN C4
OPEN THE WAY

10” Touchscreen met Apple CarPlay™ en Android Auto
Automatische versnellingsbak EAT8
Panoramisch schuifdak
Highway Driver Assist
20 rijhulpsystemen

NEW CITROËN C4
vanaf

17.170 €

(1)

OOK BESCHIKBAAR IN 100% ELEKTRISCHE VERSIE

NEW C4
5,2 - 6,0 L/100 KM

115 - 140 G CO2/KM (WLTP)

citroen.be

Citroën verkiest Total. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : citroen.be. Contacteer uw verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Afgebeeld voertuig: New C4 Shine Pack, optie
metaalkleur Caramel Brown. (1) Prijs incl. btw op 01/1/2021, van de NEW CITROËN C4 Live 1.2 PureTech 100 pk S&S MAN6 verminderd met alle kortingen alsook de voorwaardelijke EcoTech
premie. Aanbiedingen onder voorwaarden geldig van 01/1 tot 31/1/2021 in de deelnemende CITROËN verkooppunten en voorbehouden aan particulieren. Meer info bij ons.
Y

F

Y

DEFEVER

Dehemlaan 18 • 8900 IEPER
T 057 20 46 06
www.citroen-defever.be
6
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MENSEN VAN BIJ ONS
• Lucien Butaye, echtgenoot van Jacqueline
Candaele, geboren te Poperinge op 14 december 1935 en op 5 december 2020 op
85-jarige leeftijd te Ieper overleden. Er werd
in familiekring afscheid van hem genomen,
gevolgd door de begrafenis op het kerkhof
van Beveren-IJzer.
• Lucienne Moeneclaey, echtgenote van
Godfried Geerardyn, geboren te Izenberge
op 5 augustus 1927 en op 10 december
2020 op 93-jarige leeftijd tuis te BeverenIjzer overleden. Er werd in familiekring van
haar afscheid genomen.
• Gerard Delmaere, weduwnaar van Andrea
Top, geboren te Proven op 31 december
1929 en op 16 december 2020 op 91-jarige
leeftijd in het WZC Huize Proventier te Poperinge overleden. Er werd in intieme kring van
hem afscheid genomen.
• Clara Corneillie, echtgenote van Henri
Quaghebeur, geboren te Roesbrugge-Haringe op 3 november 1932 en op 20 december
2020 op 88-jarige leeftijd in het WZC OLV
Gasthuis te Poperinge overleden. Clara was
de dochter van meester Corneillie. Er werd in
intieme kring afscheid van haar genomen.
• Paula Vulsteke, echtgenote van Emiel
Desmyter, geboren te Geluwe op 18 maart
1939 en op 27 december 2020 op 81-jarige

leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper overleden. Er werd in intieme kring afscheid van haar genomen.
• Marguerite Bossaert, weduwe va Georges
Beghein, geboren te Langemark op 22 januari 1941 en op 28 december 2020 op 89-jarige leeftijd in het WZC OLV Gasthuis te Poperinge overleden. Er werd in intieme kring
afscheid van haar genomen.
• Jacqueline Sweertvaegher, weduwe van
Michel Lamaire, geboren te Poperinge op 12
november 1936 en op 31 december 2020 op
84-jarige leeftijd in het WZC Home Vrijzicht
te Elverdinge overleden. Ze gaf jaren les in
de basisschool te Haringe. Er werd in intieme
kring van haar afscheid genomen.
• Gerry Fossaert, dokter in de geneeskunde
aan de KU Leuven, echtgenoot van Christine
Gyselinck, geboren te Roesbrugge-Haringe
op 20 oktober 1937 en op 3 januari 2021
op 83-jarige leeftijd te Kortrijk overleden. Er
werd in familiekring van hem afscheid genomen. Hij werd begraven op het kerkhof in
Hoog-Kortrijk. Zijn ouders waren landbouwers in de Korte Lindestraat te Roesbrugge.
Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT

Nieuw jaar !

IVVO start het jaar met een
nieuwe afvalophaler voor
gft- en restafval!
Remondis zal in de gemeenten Alveringem en
Vleteren zowel gft- als restafval ophalen. In
Diksmuide, Poperinge en Veurne zamelt Remondis voorlopig enkel gft-afval in. Vanaf 1
april 2021 zal restafval in Poperinge ook door
hen opgehaald worden gezien de overschakeling naar restafvalcontainers.
De nieuwe ophaler zal de ophaalrondes anders
rijden, waardoor de volgorde en het tijdstip van
de ophalingen kan wijzigen.
Alveringem:
• GFT op dinsdag i.p.v. donderdag (2-wek.)
• Rest zone 1 op maandag i.p.v. donderdag
(tweewekelijks)
• Rest zone 2 op donderdag i.p.v. vrijdag
(tweewekelijks)
Poperinge:
• GFT op woensdag i.p.v. donderdag voor alle
zones (tweewekelijks)
• Opstart restafval in containers
vanaf 1 april 2021
Restafval wordt tweewekelijks i.p.v. wekelijks
- restafval zone 1 op dinsdag i.p.v. vrijdag
(even weken)
- restafval zone 2 op woensdag i.p.v. maandag (oneven weken)
- restafval zone 3+4 op maandag i.p.v. dinsdag (oneven weken).

Nieuwe ideeën !

Vraag vrijblijvend info of offerte voor alle drukwerk

ADVIES • KWALITEIT • SERVICE • FLEXIBILITEIT
Bergenstraat 1 - 8972 Roesbrugge - Tel. 057 30 03 79
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Wij aanvaarden
ecocheques

SCHREVELYNCK

Nadruk verboden

Opmaak en druk: Drukkerij Schoonaert BV, Roesbrugge

Geldig van 01/01/2021 tem 31/01/2021

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

Die moandag in februoari wos ’t greinzende koed.
J’ had er gin poolhoend deuregejoagd! En toch dei
Teur Trappeniers in velo ze toer voer in Krombeke de
compteurs van ’n illetriek op te nemen. Z’n oasme vervroos an ze moestas, ’t vel van z’n anzichte zag wit en
spande lik een trommel, en ze viengers tienkelden in
ze keunevellen piewanten.
Chanse da Teur hier en doar een goen druppel kreeg
en num muchte warmen an de buzestove. Wuk da
nie overol en oltied ’t geval wos! Ot de boerinne an
de zeswekewoste of an ’t steperen wos, toen muchte
Teur d’er een kruus over moaken, en ‘t oftrappen. En
o Roorycks loebas van een hofhoend meidajjerde ol
snakken en bieten achter ze velospellen, trappenierde
Teur ol dat geven koste, stoeg ie bloerood in ze kam,
en boensterde z’n herte lik een oeden diezel die boven
ze toeren droaide.
Teurs beste plekke wos en bleef de pastorie. Want
joan, de paster wos stief mèigoande, had een goazeradiaturtje die goed brandde, en trakteerde ossan mi
een sigartje. Oek de pasters Saint-Bernaar wos de froaiighied zelve. Ie hadde moar één ambetantighied. Dat
’n oltied ze kop op je knieën lei. Voer een snauw of
een bete most je nie benauwd zien, moa Teurs broek
plakte wel iedere keer vul hoendhoar.
En toen kreeg Teur thuus... een snak en een bete.
Achter dat Teur die vornoene ’n hoend van Rooryck
van num ofgeschud hadde en in een hoaste ’t hoar
van ’n pasters Saint-Bernaar ofgevoagd hadde mit
’t platte van z’n hand, arriveerde ’n ie een bitje loater
bie Lora Lobelle, die achter de dood van ’n deken van
Poprieng noa Krombeke werekeerde en in de Sterrestroate wos goan weunen. D’ oedejoengedochter
leefde doar ollene, moa mi an neur hekken een groot
plakkoat: “Pas op voor de hond!”
“Hopelik toch gin lik Roorycks kietebieter!” peisde
Teur die voe den eerste keer bie Lora kwam. Ie zette
ze kepie rechte, trok ze broek een bitje omhoge, belde
an en sproenk zere were op ‘n trottoor. Veilig achter
’t heksje.
Troage droaide de vordeure open en ’t wikkelde doar
een kleen, vernukkeld hoendje mi een roze streksje
noa buten. Teurs herte sloeg were normoal. “Ot ’n
dienen oek nog moa gebóárt dat in me broek wilt
vliegen, geven ‘k num een stamp oender ze stèèrt
dat ’n op Krombekeplatse uutkomt!” Moa ’t wos een
hoendje mi educoasje: ’t kefferde nie, ’t beet nie, en
’t hefte gin achterpotje op.
Teur nam ’n illetriek op, droenk een elexiertje, luusterde mi vele pasensje noar een loflitanie over ’n vorigen
deken en stoeg ol mit de deurklienke in z’n handen, ot
ie een weerpeis kreeg. “Ieffrouwe,” vroeg ‘n, “is ‘t voe
dát hoendje da ‘k moeten... opletten?”
“Osjeblief, menere. Oj wilt zo goed zien! Vóór Fifietje
zien d’er ol twee andere triestig an ’n hols gekommen.
Ja, in een oenoplettendhied doodgestampt!”
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