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Beveren Kalsijde in de achteruitkijkspiegel (2)
En je houdt het niet voor mogelijk maar - alle
goeds bestaat uit drie - de wijk die maar een
vuist groot was, bood ook onderdak aan drie
landbouwbedrijven uitgebaat respectievelijk
door Leon, nadien zijn zoon Urbain Develter,
door Jules Fossaert, en door de gebroeders Debuysere. Nee, dat waren geen balkon- of voortuintjesboeren maar heuse, weliswaar minder
grootschalige landbouwers van wie de landerijen dicht in de buurt lagen.
En dan had je nog het dagelijkse, bucolische
tafereel van Richard Top en echtgenote Ida Fossaert die, vanaf de ‘hangars’ op de route naar
Beveren, doorheen de Beveren Kalsijde enkele
melkkoeien naar en van de zomerwei bij Piesens brachten, Richard met hoornvaste teuvel
vooraan, Ida met (de koeien!) aanporrende
stok achteraan. Waar is die tijd van toen, de
tijd dat de dagen trager waren, op het ritme
van de natuur? Of Richard en Ida dat ‘kruwen
en klawieren’ nooit moe waren? “Werken is
nuze liefhebberieë!” lachte Ida. Wat Richard
wel moe was, dat ze hem ‘Chardje’ noemden
en hiermee lieten aanvoelen dat hij maar een
klein boertje was.
En we vergeten nog ex-landbouwer Maurice
Dewitte die heel zijn leven een frontierehofstee
uitgebaat had tussen Cappeltje en de Hagedoorn, en op de Kalsijde was komen rentenieren en iedere morgen in Roesbrugge naar de
mis ging met een dikke missaal onder de arm.
“’k Moet mijn scha inhalen!” was zijn gezegde.
Dat we, zeg je, hoofdzakelijk mannen de revue laten passeren? Begrijpelijk toch! Vrouwen
liepen minder in de kijker. Ze kwamen minder
buiten als ze geen publieke functie of beroep
hadden, ze hielden zich binnenshuis bezig,
met het huishouden, de was en de plas en de
opvoeding van de kinderen. En niet met het
publieke leven. Hoe hadden ze ook gekund?
Vorige eeuw, de eerste helft ervan althans, leerden ze geen beroep, studeerden ze zeker niet
verder. Ze gingen gaan ‘dienen’, trouwden en
bleven dan honkvast thuis. En duurde het ook
niet tot 1948 eer ze eindelijk stemrecht kregen?

Brouwerij De Zwaan - anno 1937.

Kun je dan anders dan braaf en onopvallend
als tweederangsburger aan de leiband lopen?
Hoe zouden we dan veel over deze brave zielen
kunnen meedelen? Sorry, we kunnen dus niet
anders dan deze kroniek onfeministisch verderzetten?
“Waar rook is, is er vuur,” zeggen ze. Of, er
wordt daar gerookt! En blijkbaar gebeurde dat
op de Beveren Kalsijde want in de tweede helft
van de 19de eeuw woonde daar Amatus Desiderius Ruyssen, fabrikant in tabak, en vóór de
eerste wereldoorlog kerfden daar zomaar liefst
drie tabakfabrikanten hun koopwaar: Achille
Wullus, Karel Delbaere en Emile Wullus. De tabakhandel floreerde blijkbaar! Ja, toen waren
er nog geen antirookcampagnes! Of kwamen
de Engelsen zich daar toen al massaal bevoorraden? Meer dan waarschijnlijk was alles eerder kleinschalig en afgestemd op de regionale
rook-, pruim- en snuifbehoeften.
Maar was het naast lucratief ook goed en veilig wonen op de Beveren Kalsijde? Als ze geen

opruimende nachtridders waren, of onverbeterlijke ‘blauwers’, voelden alle grensbewoners
zich als met een muskietennet protectionistisch
afgeschermd door douaneontvangers Sienaert,
Sohier, Logghe …, samen met doorheen de
loop der jaren de kommiezen Demaeyer, Vandenberghe, Geldhof, Verdoolaeghe, Vancayzeele, Maeckelberghe, Van Eegro en anderen
die in ’t nabije Cappeltje ons dierbaar België
bareel- en schenteventedicht hielden.
Een eigen kerk bezat Beveren Kalsijde nooit,
daarvoor was de wijk niet volkrijk genoeg,
maar er staan nu nog altijd wel een paar kleinere gebedshuisjes, de al eerder genoemde
Feysens kapelle, die Cyrille Feys in 1909 liet
bouwen ter herinnering aan zijn dochtertje
Marie-Louise, geboren op 3 juni 1903 en op
bijna zesjarige leeftijd op 6 april 1909 overleden. Deze kapel werd meer dan 42 jaar onderhouden en schoongemaakt door Suzanne Van
Dorpe uit de Bergenstraat, die ook hondstrouw
dagelijks de kapel ging open- en dichtmaken.
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- bierbrouwer, wat een combinatie! En waar ergens hanteerde hij de roerstok? In brouwerij De
Zwaan op Beveren Kalsijde, aan het kruispunt
naar Oost-Cappel. Heel waarschijnlijk woonde
hij daar ook.

En in de Kleine Sint-Omaarsstraat (in de volksmond vervormd, niet tot ‘t Sient-Omarsstratje,
maar tot ’t Sient-Thomasstratje) stond de kapel van postbode Romain Panne, die wel eens
voor metselaar speelde en eigenhandig deze
kapel gebouwd zou hebben. Een indrukwekkend bouwwerk en een attractiepool met verschillende bouwstijlen (romaans, oosters, islamitisch...) zoals het Ideaal Paleis van postbode
Cheval in het Franse Hauterives, is Pannes kapel
niet, maar fraai, stemmig en stichtelijk is ze wel.
En getuigt hoe diep christelijk Vlaanderen ooit
was. Nu verkommert menige straat- of veldkapel en staan vele kerken leeg. Een gevolg van
de secularisering van onze samenleving. Tot in
secula seculorum? Of tijdelijk?
Of alles peis en vree was en is op de Beveren
Kalsijde? De mensen wonen er veilig, dat wel,
maar de dieren, zijn die er ook zo safe? Tot eind
mei 2012 wel, maar dan sloeg hij toe! Zoals
bekend verliest hij wel zijn haren maar niet zijn
streken. Kan het echtpaar François ElskensVandeperre getuigen. Tot 7 keren sloeg een vos
bij hen toe! Resultaat: tien dode krielkuikens
en evenveel afgeslachte siereenden en ganzen.
Begrijpelijk dat het echtpaar seriemoordenaar
Reinaert de vos niet in het hart draagt en hem
niet in de buurt maar R.I.P., recht in ‘t putje
wenst!
Recent was er dus de vrees voor vossen op dit
‘Beveren Ende’ maar nooit dreiging voor natte
voeten zoals vroeger soms heel sporadisch in
Roesbrugges nabij- en laaggelegen wijk ‘Tussen de bruggen’ net aan de overkant van de
Dode IJzer. Begrijpelijk dat alle reeds genoemde
personen voor je weet maar nooit hun heil en
woning zochten op deze droge, lichtjes stijgende kalsijde en er in symbiose met Roesbrugge
kerkelijk, sociaal en economisch een kleine
leefgemeenschap vormden, een levendig, kaleidoscopisch gevarieerd miniwereldje.

Geneesheren op de Beveren Kalsijde
Om deze microkosmos fit, levendig en gezond
te houden, stonden plaatselijke geneesheren
garant. Want ja, die waren er ook. Lang nog
vóór de komst van dokter Vandenberghe en
dokter Cremmery. Of die een drukke praktijk hadden, veel meer vermochten dan tegen
hoge bloeddruk een aderlating toepassen, dan
koude of warme compressen leggen, dan zalfjes uitsmeren of een of ander kruidenaftreksel
aanbevelen, weten we niet. Maar een ietsje
toch weten we over die vroegere geneesheren. Speurneus Werner Goussey, westenwindig
weggewaaid van schuin tegenover café ‘De
Rustplatse’ tussen Roesbrugge en BeverenIJzer, en neergestreken in Kessel-Lo, licht ons
een tipje van de medicinale sluier op.
Begin 19de eeuw al woonde een geneesheer
op de Beveren Kalsijde, Pieter Laps. Hij was

Korte tijd na Bernardus Denys zocht een nieuwe
geneesheer zijn geluk op de Beveren Kalsijde.
Zijn naam? Florimond Vanderghote. Net als
Pieter Laps was hij in Ieper op 25 maart 1829
geboren. Hij huwde op 9 september 1857 in
Stavele met Sophia Blondina Cornelia Van
Eecke, (dochter van Charles Joseph Van Eecke
en Maria Anna Barbara de Zaegher) die in Stavele haar eerste kreetje slaakte op 20 maart 1833.

geen geboren Beverenaar maar afkomstig van
Ieper, geboren in 1774, en de zoon van het
echtpaar Jacobus Laps, zelf Ieperling, en de
Hoogleedse Francisca Devriendt. Pieter huwde
met Johanna Theresia Vuylsteke, eveneens een
Ieperse en dochter van Jacobus Vuylsteke. Eerst
woonachtig in Ieper vestigden Pieter en zijn
vrouw zich begin de jaren 1800 in Stavele, waar
drie van hun dochters het levenslicht zagen. In
de geboorteakte van de derde dochter, Maria
Theresia Constantia, schreef Pieter onder zijn
handtekening “officier de santé accoucheur”.
Tussen 1808 en 1810 verhuisde Pieter naar
de Beveren Kalsijde waar zijn jongste dochter
Virginie Catherine geboren werd. Vijf jaar later, op 31 augustus 1815, deed de 71-jarige
Jacobus Vuylsteke, Pieters schoonvader samen
met Joannes Cornelius Briche, onderwijzer in
Beveren-IJzer, aangifte van het overlijden van
Pieter Laps die dus maar 41 jaar oud werd. Geneeskundige kennis en kunde waren blijkbaar
geen garantie voor een lang leven!
Een andere huisarts die op Beveren Kalsijde
neerstreek, was Bernardus Denys. Hij was afkomstig van Sint-Eloois-Winkel, geboren op 26
mei 1808, zoon van landbouwer Joseph Denys
en Isabella Rosa Verbrugghe. Heel- en vroedmeester Bernardus woonde in Roesbrugge als
hij huwt met Isidonia Sophia Dumortier die op
14 april 1810 in Ieper het levenslicht zag als
dochter van kleermaker Jacobus Josephus en
Barbara Coleta Carolina Vandezande. Bernardus stierf in Beveren-IJzer op 12 maart 1852,
net geen 44 jaar oud. Hij schoor dus evenmin
een hoge top!
In Bernardus’ overlijdensakte lezen we: schepen, heelmeester en bierbrouwer. Heelmeester

Ook artsen hebben hun gezondheid en die
van hun nabestaanden niet in pacht. Op 10
april 1863, elf dagen na de geboorte van haar
dochter Emma, 30 maart 1863, stierf Sophia in
haar woning nr 65 op de Beveren Kalsijde. Vermoedelijk aan de gevolgen van een moeilijke
bevalling. Haar man, dokter Florimond Vanderghote, voorzitter van de kerkraad, lid van
het gemeentebestuur van Beveren én voorzitter van het muziekgenootschap L’ Union van
Roesbrugge, overleefde haar maar een tiental
jaar: op 6 december 1873 blies hij na een langdurige ziekte zijn laatste adem uit. Welgeteld
44 jaar oud. Ook van hem was het geluk dus
niet bestendig maar kort van duur.
Eén van de getuigen bij de aangifte van Vanderghotes overlijden was Amatus Desiderius
Ruyssen (° 29 september 1829, in RoesbruggeHaringe, † 21 februari 1890 in Beveren-IJzer,
derde echtgenoot van Charlotte Proot). Die
Ruyssen was Florimond Vanderghotes buur
en … fabrikant in tabak. Vermoedelijk was hij
de eigenaar van de vroegere tabakfabriek van
Henri Soenen waar op 3 december 1851 brand
uitbrak. Terloops, veel, veel erger natuurlijk was
de brand in 1793 gesticht door de Franse Sansculotten onder leiding van de beruchte FransVlaamse generaal Vandamme uit het nabije
Cassel. Maar enkele van de 66 huizen op de
Beveren Kalsijde overleefden die ‘vuurdoop’.
Zes-en-zestig! Ja, toen al! Beweer nu nog dat
de Beveren Kalsijde, Roesbrugges verlengstuk,
niet volkrijk was en niet gonsde van de bedrijvigheid vroeger.
Vroeger, ja! Maar… Düren is een mooie stad!
Nu bloedt onze streek leeg: er is nog weinig
of geen menselijke input, alleen nog output,
plattelandsvlucht. “’t Kan verkeren!” Bredero
zei het al vele jaren geleden.
Wim Sohier,
erkentelijk voor de geneesherengegevens bezorgd door Werner Goussey, zoon van Maurice
Goussey en Marie-Louise Neyrinck, ex-Beverenaar nu gesetteld in Spaarstraat 112, 3010 Kessel-Lo, maar blijvend verknocht aan zijn verre
Westhoek-bakermat.
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OH, MARIE, …

100 JAAR GELEDEN
EEN KIJKJE OP DE OORLOG 1914-1918
Rattenspel
We zaten bij Diksmuide.
Er waren daar veel ratten in de tranchees.
Op een voormiddag was er een rat die altijd
heen en weer sprong langs de schietgaten.
De Duitsers schoten en ze viel dood in onze
tranchee. Er was bij ons iemand van Oostkamp en dat was een superieur in ’t smijten
van handgranaten. Hij kon wel tien meter
verder smijten dan wij. Hij gooide de rat terug. Kort erna was ze daar weer. Zo deed
ze wel tien keer de weg heen en weer. Plots
zei die jongen: “We gaan ze een keer een
andere rat geven!” Hij gooide een granaat.
Dan is het begonnen. Van granaten werden
het bommen.
En op ’t einde van ’t spel hadden we negen
doden …

Bang!
We zaten in de tranchee te Diksmuide. Er
waren mannen bijgekomen die van het contigent spécial waren, mannen die nog geen
soldaat geweest waren voor ’14 maar nu
toch moesten dienen, ook al waren ze boven
de 30. Maar omdat ze geen ondervinding
hadden, werden ze geplaatst met of tussen
mannen met ondervinding.
Zo werd er een jongen naast mij gezet, Jerome was zijn naam. Om bij nacht te kunnen
bovenkijken hadden we twee-drie vaderlandertjes, zandzakjes gezet. Daar konden we
opstaan en met ons hoofd bovenkijken, boven de parapee.
Daags voordien had ik een stuk brood en
bloedworst gekocht in Pollinkhove, we waren

in repos. In de tranchee, je had maar één keer
ravitaillement per dag, en ze moesten dan
nog bij je geraken. Half de nacht, de keuken
was niet toegekomen. Ik had zo’n honger.
’k Haalde mijn Pollinkhoofs eten boven.
Jerome ging ondertussen loeren van op de
zandzakjes.
Al met een keer: “Ze zijn daar”. Jerome
sprong af van zijn zakje. Ik liet alles vallen
wat ik in mijn handen had en keek en zag
niets.
’k Zeg “Jerome, ’t is je verbeelding. Dat gaat
hier zo niet. Als je ze ziet, moet je erop schieten. Ik zal het dan ook weten.”
Ik at verder. Nog geen vijf minuten later,
deed hij het opnieuw. Ik durfde niet zeggen
dat het niet waar was en ik loerde heel goed.
Plots zag ik ook iets bewegen. Ik schoot. Er
roerde niets meer. Toch dacht ik een robbeling gehoord te hebben, maar ’k was ’t niet
zeker.
’s Anderdaags, ik pakte mijn periscoop om te
zien. Ik had een kat geschoten. Jerome had
toch iets gezien, maar hij was veel te bang.
Ik moet hier weg
Die gevechten met granaten en bommen
waren dagelijkse kost toen, links van de hoge
brug in Diksmuide.
Jerome was nog altijd bij ons. “Jules”, zei hij
op een avond, “schiet een kogel door mijn
hand. Ik moet hier weg. Ik kan het niet meer
uithouden.” “Jerome, ik ga dat niet doen.”
“Je wilt het niet doen voor mij.” De tranchee
was in traversen gemaakt. Plots hoor ik een
schot in d’ander traverse. Jerome had zijn
geweer recht gezet en zelf geschoten in zijn
hand. Al de pezen waren weg. Ze hebben
gezien dat hij het zelf gedaan heeft. Er zat
verbrande poer in de wond. Dus ’t kon niet
van de vijand komen. Als ’t genezen was,
conseil de guerre, op discipline gezet. Heel
zijn leven met een verminkte hand en nooit
pensioen getrokken.

Niet alleen de architecten van de piramiden
in Egypte moeten we een hoge graad van
beschaving en kennis nageven. Alchemiste
Maria van Alexandrië, die ergens in de eerste
drie eeuwen van onze tijdrekening in Egypte leefde en experimenteerde, is zeker hun
evenknie en haar vondst bewijst ons nu nog
altijd haar nut. In de keuken. Hoe anders,
zonder de naar haar genoemde ‘bain marie’,
zouden we bepaalde bereidingen langzaam
kunnen opwarmen?
Maar niet alleen keukenprinsessen en keukenmols koesteren haar warmwaterbadje!
Ook meubelmakers en timmerlui uit vroeger
tijden waren fan van Marie en haar potje,
vaak een gietijzeren buitenpot waar water in
gedaan werd en een binnenpot waar de lijm
in kwam. Op een vlam of warmhoudplaat
werd het water opgewarmd en hierdoor ook
de korrels of de van een blad afgebroken
stukken (beender)lijm.
Misschien dat Marius Vandenbussche uit
Watou nooit zelf met het afgebeelde bainmariepotje aan de slag ging maar hij wist het
antieke raadvoorwerp wel juist te benoemen. Op dus naar Bergenstraat 1, VOOORNAAM!, waar je niet gelijmd maar leuk beloond zult worden!

Jules Leroy, “Van den Grooten Oorlog”.
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.
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Boter en kaas
in de Kasselrij Veurne (13)
16de - begin 19de eeuw

B.
Techniek
van de boterbereiding in het
Veurnse
De vervaardiging van
boter verschilt de dag van vandaag enorm van de vroegere bereidingswijze.
In de eerste plaats zijn het heden nog nauwelijks de boerinnen of melkmeiden zelf maar
de melkerijen die op een geïndustrialiseerde
manier boter vervaardigen. Daarbij komt nog
dat het toenmalige materieel totaal anders was
dan nu. De doorgenomen staten van goed zijn
een primaire bron die ons toelaten een voorstelling van de aanmaak van boter te geven.
Als men boter wou vervaardigen, moest men
vanzelfsprekend beginnen met het melken van
de koe. De op die manier bekomen melk ving
men op in een melkemmer. De emmer was
door een kuiper uit hout vervaardigd en met
houten of ijzeren banden gebonden.
In de staten van goed van de Kasselrij Veurne
vinden we de volgende benaming terug: melckemmer, melckemmer met iseren banden. Hiermee is duidelijk dat er twee soorten melkemmers voorkwamen.
Eenmaal de koe gemolken was, droeg men de
melk naar de boerderij of de kelder. Dit deed
men met behulp van een melkjuk, waardoor
het dragen werd vergemakkelijkt. De staten
van goed spreken van: een jock.
Alvorens de melk te vergaren, filterde men
haar, want de melk was lang niet zo rein als
heden ten dage. De uitdrukking: er zit een haar
in de boter kent hier haar oorsprong. Het filteren deed men met behulp van een melkzeef.
Oorspronkelijk was dit een houten voorwerp
met een gat erin. Dat werd bedekt met stro
of paardenhaar om een filterend effect te verkrijgen. Later werden koperen melkzeven gebruikt. Hun bodem kon enerzijds met kleine
gaatjes doorboord zijn of anderzijds een ronde
opening vertonen waar men dan een ‘doek’ in
spande die als filter dienst deed. In de bronnen
vinden we melkzeve of melckzyde terug.
Daarna kon men in het zomerseizoen de melk
onmiddellijk verwerken of in de winter nog wat
laten rusten in een melckstande. Uitzonderlijk
vonden we twee koperen melckketels die voor
eenzelfde gebruik werden aangewend.
Om verder te gaan met de procedure van boterproductie goot men de melk in de zogenaamde teelen of teilen die zich in de kelder
van de boerderij bevonden. De bedoeling daar-

Soorten boterkarnen volgens de staten van goed (1640-1794).

van was om de in de melk aanwezige room 24
à 36 uur te laten opromen.
Oorspronkelijk waren teelen uit hout vervaardigd. Pas later werden ze door exemplaren uit
aardewerk vervangen die voorzien waren van
een afgietbekje. Er zijn 3 verschillende types:
houten, aardewerk en de eind 19de eeuwse
ijzeren teelen.
Tabel 3: Aantal inwoners
in devan
Kasselrij
Veurne vinden
1550-1645.
Melkteelen
aardewerk
we terug in
de staat van goed van Wils Marie, de overleden
huisvrouw van pottenbakker Van Beneden Michiel. In het sterfhuis bevonden zich 80 gebacken melckteelen. Dit bewijst dat de melkteelen
wel degelijk uit gebakken aardewerk waren
samengesteld.
De volgende morgen werd de room afgeschept
met een roomschepper of tegengehouden met
de vinger wanneer men de ‘ontroomde melk’
overgoot.
Vervolgens werd de room in een roomstande
gegoten die een soort vergaarbak voor de
room was. Vooraleer men nu uit de room kon
karnen, moest hij eerst gerijpt worden. Dit
deed men door hem in een zannemijne te gieten en de zannemijne in een warme plaats (bijvoorbeeld de woonkamer) te zetten zodat de
room kon ‘rijpen’. Gerijpte room of zanne werd
op zijn beurt in een zannepot samengegoten in
afwachting van het eigenlijke karnen.
Het volgende stadium in de boterbereiding was
het eigenlijke karnen of boteren. In de Kasselrij Veurne gebeurde het met behulp van een
‘karn’. Er bestonden evenwel verschillende types boterkarnen die mogelijk afhankelijk waren
van de grootte van het bedrijf.
Wat opvalt bij nader toezicht van de tabel is
dat bijna 70 % van de verschillende modellen
karn met staan waren. Blijkbaar kende dit type
de grootste verspreiding in de Kasselrij Veurne.
Minder duidelijk te achterhalen is wat er met
karn (17,5 %) werd bedoeld. Eenvoudiger

Tabel 5: De bevolkingsevolutie in de Kasselrij Veurne
volgens de gegevens van de domeinen 1688-1794.

De roerkarn of roeikarn.

hebben we het om het type karn met staan
en vrang (9,5 %) te herkennen. Tenslotte hebben we nog de volgende soorten karnen: ronde karn met staan (3,5 %) en draaikarn (met
staan), roerkarn, stampkarn, karn met ijseringe
(?) met elk 0,3 % van het totale aantal verschillende types.
Het lijkt ons interessant om de bekomen resultaten even kort te vergelijken met wat
J. Weyns schrijft over de verspreiding van de
verschillende karntypes in Vlaanderen. In de
kuststreek kwamen voornamelijk het type
rolkarn op voet of karn met staan voor zoals
vermeld staat in de staten van goed. Slechts
815

VALENTIJNSDAG
Oorspronkelijk
niet van bij ons!
Karnwijzen in Vlaanderen volgens J. Weyns.

éénmaal vonden we een bewijs van het type
karn met draaistaf of roeikarn in de bronnen.
We mogen dus besluiten dat J. Weyns, zij het
echter nog gebaseerd op weinig gegevens, al
een tamelijk representatieve kaart van de verschillende karntypes in Vlaanderen geeft.
Zoals we al eerder aanhaalden, werd er in de
Kasselrij Veurne uit gerijpte room of zanne gekarnd. Bij een stampkarn deed men daarvoor
de gerijpte room in het vat en vormde zich
door middel van op- en neergaande bewegingen van de stamper boterklonters. De handeling was enigszins anders als men een roerkarn
gebruikte. Daarbij moest de in het midden van
de ton staande staf heen en weer worden bewogen om eenzelfde resultaat te verkrijgen.
Een draaikarn vergde nog een andere manier
van handeling: men goot de zanne door middel van een trechter in de karn en vervolgens
verwerkte men met de draaiende zwengel de
room tot boter.
Na het karnen moest de bekomen boter worden uitgewerkt omdat de karnemelk zich nog

in de boter bevond. Deed men dit niet zorgvuldig dan verkreeg men boter van minderwaardige kwaliteit en werd ze tevens vlugger ranzig
(cfr. hoofdstuk 5 - De boter). Door het zorgvuldig kneden van de boter met reine handen
werd dit probleem voorkomen. Dit alles deed
men in de botermijne of boterkneedkuip die
een ondiep vat op drie poten ‘kon zijn’.
De vers gemaakte boter werd in een aerden
boterpot of in een botercuype bewaard. Een
andere manier was in een boterstande, maar
aangezien verse boter niet lang houdbaar was,
zoutte men ze in. Het zout bewaarde men in
de zoutlade.
Met de boterpotten beschreven we de laatste
stap van het vroegere productieproces van boter. Wat er verder aan verwerking gebeurde,
behoort volgens ons tot de handel in boter.
Wordt vervolgd.
Laurent Hoornaert

14 februari
Rinkelt een belletje? Klopt het hartje sneller? Omdat het de feestdag is van twee
christelijke heiligen met de naam Valentinus? Of zoek je het dichter bij huis? Bij
haar? Zoals de Oude Romeinen.
Die hielden op 15 februari een belangrijk
feest, het Lupercaliafeest. Volgens één
overlevering werden de namen van ongehuwde jonge vrouwen in een grote kom
gegooid. Ongehuwde mannen mochten
dan om de beurt ‘naampje’ trekken. Tijdens het feest waren die twee aan elkaar
gekoppelde jonge mensen elkaars partner.
Toen in Europa het christendom opkwam,
werd dit heidense feest door de Kerk verboden. Maar in 496 veranderde paus Gelasius het Lupercaliafeest van 15 februari in
St.-Valentijnsdag van 14 februari.
Het Valentijnsfeest van de romantische
liefde, zoals het nu gevierd wordt, danken
wij aan Geoffrey Chaucer die in zijn gedicht Parliament of Fowls (Parlement van
de Vogels) (1380-1382) deze versregels
schreef:
For this was on seynt Volantynys day
Whan euery bryd comyth there
to chese his make.
Want dit was op Sint-Valentijnsdag
Als elke vogel daar zijn maatje
komt kiezen.
Valentijnsdag is in België en Nederland in
korte tijd, sinds midden jaren ’90, een
groot commercieel succes geworden: cadeauwinkels, boekwinkels, lingeriewinkels
en bloemenwinkels en tutti quanti profiteren hiervan.

De stampkarn.

Misschien plezierde je haar ook met een
cadeautje maar hopelijk opende je meer je
groot hart dan je geldbeugel.
Moge God, én zij, het je rijkelijk lonen!
Boterpotten.

Wim Sohier
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Europa-centrum

Bergenstraat 2 - 8691 Beveren a.d. IJzer
op overoever van Bertennest
te Roesbrugge

IN VAN DER HALLEN-GEMEENSCHAP
& EUROPA-BROEDERSCHAP
AUTOBUS NAAR ZANGFEEST
IN ANTWERPEN OP 13 MAART
Het wordt al het 79ste Vlaams-Nationaal Zangfeest
op zondag 13 maart om 14.30 uur in de Lotto-Arena te Antwerpen. Zo zet het Algemeen Nederlands
Zangverbond (ANZ) een nieuwe periode in m.m.v.
Verbond VOS, VNZ-Ziekenfonds, Marnixring, VVB en
vele vrijwilligers uit de Vlaamse cultuurbeweging.
Over deze boeiende geschiedenis van de zangbeweging schreef historicus en regisseur Paul Cordy
een boek van 256 blz. met treffende foto’s in medeuitgave door het Davidsfonds.
Belangrijker voor deze generatie is het meemaken
van dit zangfestijn: samenzangliederen in geestdriftige gemeenschap zingen o.l.v. dirigenten, solisten,
Scaldis Brass Band, groot zangfeestkoor en kindergroep Wamblientjes. Met ruggensteun door muziekkapellen van Chiro en VNJ, Thebaanse trompetten,
Hanske De Krijger van KSA, dansgroep RUFamous,
pianobinding Wim Berteloot, presentatie Wilfried
Haesen en een bijzonder optreden door Ingeborg.
Vooral gaat het om een 25-tal liederen, intieme en
volksverbonden meezingers: iedere aanwezige krijgt
gratis het mooie programmaboek 2016 met liedteksten én partituren.
Voor het volledige programma met zelfs een eigen
tribune voor gezinnen met kinderen, net naast de
kinderopvang zie www.zangfeest.org .
Kaarten reserveren: www.teleticketservice.com of
tel. 070 345 345.
Wie om 10 uur ’s morgens in groep vanuit de IJzerstreek per autobus ernaartoe wil, moet tijdig storten
op rek. BE26 0000 7020 1829 van Johan Desmet
en ontvangt dan bevestiging en uurregeling van opstapplaatsen (van Middelkerke-stadhuis tot en met
Oostende station). Prijs volwassene: € 28 (kaart en
bus) en jongeren tot 18 jaar: € 18.
Info: desmetj@hotmail.com ofwel via bertennest@
skynet.be of 057 30 02 08.
MIRAKELDAG O.L.VROUW VAN SINT-JAN
14 MAART IN POPERINGE
Jaarlijkse Driedaagse in de St.-Janskerk vanaf vrijdagavond 11 maart te 17.40 uur met Rozenkrans,
gevolgd door avondmis met homilie te 18 uur. Hetzelfde op zaterdag en zondag.
Op maandag 14 maart met zelfde uren de plechtige
Avondmis bij de 537ste verjaardag van het herlevingswonder met het “Mirakelkind”.
Daaruit groeide de Maria-Processie, dit jaar op zondag 3 juli en de “Donkere Ommegang” op zaterdag
9 juli in Poperinge.

Er is ook het jaarboekje van de broederschap van
O.L.Vrouw van St.-Jan dat aangeboden wordt tegen
€ 5. Wie dit jaarblad wenst, kan ook terecht bij Jef
De Gersem (057 33 48 55) of via jef.de.gersem@
telenet.be of bij pastoor Dominiek Moens (057 33
46 93).
DE PASSIE OP 19 MAART IN IEPER
Op zaterdag 19 maart is er op de Grote Ieperse
markt en aan de Menenpoort een bijzondere Last
Post waarna een theater- en muziekstuk rond de geactualiseerde Passie van Christus wordt opgevoerd.
Om 17.30 uur als Goede Week-inzet: een Palmviering in de kathedraal.
Om 20 uur start gratis en massaal het getuigenis
onder klaroengeschal rond een groot lichtgevend
Passie-kruis.
Wie er niet bij kan zijn, kan de Passie op elke regionale tv-zender volgen op Paasmaandag 28 maart
om 14 uur.
Meer info over dit multimediaal spektakel met een
10-tal acteurs, muziek- en toneelgroepen in regie
van Bart Cafmeyer op scenario van Benjamin Sercu,
met Koen Vijverman in hoofdrol op www.depassie.
be.
56ste ERNEST VAN DER HALLEN-DAG
OP 26 MAART IN LIER
Op Stille zaterdag, daags voor Pasen, om 14 uur
wordt het dit jaar een bijzondere ontmoeting en
wake aan het grafmonument van Pelgrim-auteur en
jeugdbezieler Ernest van der Hallen in zijn geboortestad Lier op kerkhof “Kloosterheide”, Kesselsesteenweg.
Te 14.30 uur is er bezinning met getuigenis, samenzang en bloemenhulde door de burgemeester.
Naargelang het weer volgt wandeling ofwel per auto
naar het stadscentrum bij de Sint-Gummaruskerk in
het “Parochiehuis”, St-Gummarusstraat 21.
Daar gaat het programma verder met begeleide
boekentafel, luisteren naar Van der Hallen- teksten,
waarna broodjesmaal. Samen met KVSV en KVHVstudentenbeweging.
In dit “Jaar van de Barmhartigheid” overwegen we
de “Drie dingen” die we volgens “de Nest” te leren
hebben en ter boodschap: “God is barmhartig; de
mens is goed en het leven schoon en ondanks alles:
levenswaard.”
Info en deelname via vandesseljoris@telenet.be of
03 481 88 15.
Secretariaat: bertennest@skynet.be of 057 30 02 08.

100 DIENST
ROESBRUGGE ZOEKT
TEAMSPELERS
In Roesbrugge (brandweer Zuid-IJzer) is een dynamische groep ambulanciers actief bij de ambulancedienst 112. Er wordt gewerkt met een
beurtrol die de dienst 24 uur op 24, 7 dagen
op 7 en 365 dagen per jaar verzekert. Onze
ambulance doet ongeveer 200 interventies per
jaar in een gebied dat loopt van Poperinge tot
tegen Veurne.
Deze interventies zijn vooral voor acute ziektegevallen (hart- en ademhalingsproblemen,
neurologische urgenties, psychiatrische urgenties,.....), ongevallen ten huize (val van trap,
snijwonden, ...), werkongevallen allerhande en
ook verkeersongevallen.
De basiscursus hulpverlener-ambulancier houdt
een opleiding in van 132 uur theoretisch en
praktisch onderricht (in Zedelgem) en wordt
afgesloten met een stageperiode bij een MUGteam van een van de ziekenhuizen in de regio.
Voor de ambulance van Roesbrugge (dus voor
kandidaten uit Roesbrugge-Haringe, Proven,
Krombeke, Watou, Beveren en Stavele) zijn we
dringend op zoek naar mensen om ons team
aan te vullen.
Wie geïnteresseerd is om eventueel de 100
dienst Roesbrugge te helpen versterken kan
steeds contact opnemen met Dr. Ben Doise
(057 30 03 38 - bendoise@hotmail.com).

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Alle carrosseriewerken • schilderen
Depannagediensten
VANAF NU: Aircoservice
Laat uw airco tijdig controleren!

KORTING STOCKWAGENS

BMW 116 d
817

in ’T ROZENHOF
PAASBUFFET Paaszondag 27 maart om 12 uur
Sprankelend aperitief met hapjes
Waaier van voorgerechtjes en soep
Warm buffet: Duo van zalm en tong in groene kruidensaus
Lamskroontje met rozemarijn en gratin
Ardeens varkenshaasje met krielaardappeltjes
Nagerechtenwandeling & koffie met versnaperingen
Voor de kinderen: aangepast kinderbuffet
Prijs: € 60 all-in - kinderen: € 20
Muzikale animatie achteraf
Nog steeds: elke vrijdag- en zondagavond kip aan ’t spit!
Kijk op www.rozenhof-proven.be of Facebook
Obterrestraat 73 • 8972 Proven • Tel. 057 300 335 • reservatie gewenst • www.rozenhof-proven.be
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De Kroniek van Roesbrugge (6)
tijdens Wereldoorlog I

Op de hoeven waar soldaten gelegerd zijn,
wordt ook door militaire bakkers gebakken zoals hier te Haringe (1916). Te Adinkerke wordt
in 1915 een grote vaste militaire bakkerij geïnstalleerd voor de dagelijkse productie broden.
Zonodig doet het leger ook beroep op gewone
bakkers in de dorpen.

Generaal Sir Douglas Haig.

Belgische generaal Michel.

28 april 1916
Bezoek aan de Franse generaal d’Hely van Sir
Douglas Haig, vergezeld door enkele Engelse
generaals en Belgische legeroversten op het
stadhuis te Roesbrugge.
7 juni 1916
De Franse generaal d’Hely, samen met zijn
36ste legerkorps, verlaat Roesbrugge.
Juni 1916
In juni 1916 leggen de Fransen een nieuw
spoor aan. Van Adinkerke, langs Leisele, loopt
deze spoorweg bij Beveren over de IJzer en via
de Waaienburg en Proven naar Poperinge.

Het testen van de draagkracht
van de brug over de IJzer.

8 juli 1916
Het Belgisch legerkorps van de 2de jagers te
voet komt zich vestigen in Roesbrugge maar
wordt kort daarop vervangen door een Engelse
divisie.
26 oktober 1917
De Engelsen hebben een distributiedienst opgezet, die het water uit de IJzer pompt en het
dan met tankwagens naar de kampen brengt.
24 april 1917
De Engelse divisie wordt vervangen door generaal Michel, die onder zijn leiding het hoofd819

kwartier van de 4de Belgische legerdivisie, vestigt op het stadhuis van Roesbrugge.
Te Roesbrugge worden pontonbruggen over de
IJzer gelegd, ter ontlasting van de bestaande
bruggen. Zo wordt in 1917 ten oosten van
Roesbruggedorp een brug gebouwd ter verbinding met Beveren.
Aan de westzijde van het dorp wordt een 368
meter lange houten brug op houten palen gebouwd, door de meersen en over de IJzer heen.
Ze is 5 meter breed en verbindt de “Hoge
Weide” (het hospitaal) bij café “De Wijngaard”
met de Sint-Omaarsstraat op het grondgebied
Beveren. Ze dient vooral tot ontlasting van de
bestaande brug in Roesbrugge zelf, vooral met
het oog op een aanval. Want de brug over de
IJzer en die over de Dode IJzer, waren reeds bij
het begin van de oorlog ondermijnd, en dat
blijft zo gedurende heel de oorlog. Gelukkig
voor Roesbrugge worden ze niet opgeblazen
(wat wel het geval is in de 2de Wereldoorlog
1940-1945).

De Belgische infanterie defileert door de straten van Roesbrugge.

28 april 1917
Koning Albert (1909-1934) komt zijn troepen
schouwen die overgangsbruggen moeten opslaan over de IJzer, achter de kerk van Roesbrugge.
25 juli 1917
Achter de herberg “de Wyngaard” (zie juli
1915) waar door de Fransen een barakkenkamp opgetrokken werd voor het africhten van
honden, worden de barakken nu gebruikt voor
het onderbrengen van Senegalezen, Algerijnen
en Marokkanen. Later in september wordt het
kamp uitgebreid met nog 40 tenten voor het
onderbrengen van negers uit Madagascar, Annamieten (inwoners van het huidige Vietnam,
dat toen ook een Franse kolonie was), waarin
telkens 6 tot 8 man verblijven. Die mensen
worden ingezet voor het onderhoud van kanonnen, wegen en optrekken van barakken.
In de Wulve- of Wijngaardstraat, iets buiten het
dorp, recht over de Rijkswachtkazerne, wordt
door de Fransen op de weilanden van Henri
Louwaege-Vereecke een groot veldhospitaal
opgericht, met barakken van ca. 25 meter lang
op 8 meter breed.
19 augustus 1917
Het veldhospitaal te Roesbrugge, tijdens een
rustpauze met Franse en Amerikaanse verpleegsters.
20 augustus 1917
Koningin Elisabeth met haar gevolg bezoekt de
veldhospitalen in Roesbrugge en omgeving.
Wordt vervolgd.
Robert Toussaint
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Dit kost j’ antwooërd hen.
1. Dat is ook niet fijn/fair van jou!
2. Die draagt een (lange) baard.
3. Ik krijg je nog wel, kerel.
4. Hou het maar voor gezegd!
5. Het is een uitgeslapen kerel.
6. Tippelt ze nog?
7. Voor wie zou ze een voorliefde hebben?
8. Hij is daar al jaren vriend aan huis.
9. Het is lood om oud ijzer.
10. Zou iets hem kunnen beroeren?
11. Hij zou het niet (na)laten.
12. We kijken niet op een turfje.
13. Hij zal daar wat beleven!
14. Ze lijken volledig op elkaar.
15. Was hij weer beneveld?
16. Hij heeft zomaar gegokt.
17. Met te betalen ben je er vanaf.
18. Hij is in zijn schik/gaat de slechte weg op
19. Snel werken is niet zijn sterke kant.
20. Ga je weer de bloemetjes buiten zetten?
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BV SERVICE NV
FSMA-nr:
101339
BV SERVICE
NV cB
gezichtsverzorging | lichaamsverzorging
FSMA-nr: 101339 cB
medische
Prof. Oswald Rubbrechtstr
68 pedicure | manicure
8972
Roesbrugge-Haringe
epilaties
Prof. Oswald
Rubbrechtstr
68 | massages | maquillage | gelnagels
057
00 14
897230
Roesbrugge-Haringe
ZONNEBANK | OOK VERZORGING AAN HUIS
roesbruggeharinge@crelan.be
057 30 00 14
roesbruggeharinge@crelan.be

is verhuisd naar Douvieweg 85, 8978 Watou!
NIEUWE ANTI-AGE GEZICHTSVERZORGING!
Een liftende anti-age verzorging met een botox look a like massage!

Let op, geld lenen kost ook geld.
Let op, geld lenen kost ook geld.

De nieuwe tinten lente- en zomermake-up zijn binnen.

En wuk dat ’n buleting zegt:
20 p.: Dewaele A. Keirsebilck H. en Steverlynck M.
19 p.: Denecker St., Goudezeune M. en Vandenbosch R.
18 p.: Becuwe C., Becuwe M., Igodt L. en Verbaere
O.
Makt e schooën en
verduudlikkend zinnige mi?
1. reuzelen
11. krevietelen
2. boetsteken
12. pulken
3. leugeren
13. reunen
4. kalienen
14. veuzen
5. boensteren
15. krasselen
6. zichten
16. muten
7. kotteren
17. flikken
8. fikkelen
18. tollen
9. muken
19. ruteren
10. snikkelen
20. lutsebalieëren
D’ ideoale moaten van e vint?
80 - 20 - 42:
80 joar
20 miljoeën op de bank
en 42 groaden kurs

Ik heet jullie allen van harte welkom op mijn nieuw adres!

Lieve Lagache | Douvieweg 85 | 8978 WATOU | 0474 665 886 | www.misento.be

Wim Sohier
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Fashion@stadhuis aan de schreve

18-19-20 maart 2016
grote stockverkoop & outlet van dames, heren,
kinder en nachtkledij aan ronde prijzen

CVT FASHION
De Kosterie

caprice
outlet

‘t Stadhuis aan de Schreve
Prof. Rubbrechtstr 17
8972 Roesbrugge
stadhuisaandeschreve.be

open: vr: 16u - 20u
zat: 10.30u - 18u
zon: 10.30 - 18u

Zotte orchideeënweek

VAN 1 TOT 6 MAART 2016

ACTIE!
per orchid

ee

GRATIS

stenen ca

+ GRATIS

chepot

fles mests
tof
voor orch
ideeën
per 3 orch
ideeën

Tuincenter AU PETIT JARDIN
Couthoflaan 32 - 8972 PROVEN - Tel. 057 33 39 63 - www.aupetitjardin.be
dinsdag tot zaterdag open van 8.30 - 12.00 u. & 13.00 - 18.30 u.
zondag open van 9.00 - 18.30 u. (maart-april-mei) - gesloten op maandag
822
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PRINZIE bvba
Provenplein 39A | 8972 Proven
T +32 57 30 09 01 | FSMA-nr.: 011232 A-cB
Zakenkantoor@prinzie.be

823

Slagerij Plancke
Specialiteiten: Vlees van eigen kweek • “Staartschuttel” • Barbecue
Openingsuren:
Dinsdag t.e.m. vrijdag:
7.30 - 12.30 uur &
13.30 - 19.00 uur
Zaterdag: 7.30 - 12.30 uur &
13.30 - 18.30 uur
Zondag: 7.30 - 12.00 uur
Gesloten op maandag
Jaarlijks verlof vanaf 27 maart
tot en met maandag 11 april

Arne en Ilse
Leuridan - Masscheleyn
Steenvoordestraat 11
8978 Watou
057 38 80 34
slagerijplancke@telenet.be

Bel nu voor stookolie: 057 30 03 30
PMO zorgt voor gezellige warmte dicht bij huis!

Kwaliteit, service & ervaring, onze troef !
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
824
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ABELE
n Brocante -en muntenbeurs
Zondag 13 maart van 7.30 tot 12.30 uur
Op iedere 2de zondag van de maand gaat de
verzamelbeurs van Poperingana Numismatica Historia door in Het Pensionaat te Abele.
Iedereen die interesse heeft in oude munten,
postkaarten, boeken, aardewerk en andere
verzamelobjecten kan terecht op deze gezellige
beurs. Gratis toegang.
n Expo: “Poperinge, Vlamertinge en
Ieper samen verzameld”
Zondag 13 maart van 8 tot 12 uur
Naar aanleiding van de maandelijkse verzamelbeurs van Poperingana Numismatica in Het
Pensionaat, organiseert vzw ’t Pensionaat een
tentoonstelling met o.a. postkaarten over Poperinge, Vlamertinge en Ieper.
Het betreft stukken uit de verzameling van Hubert Ghesquière, vader van Stefaan. Hubert verzamelde vele jaren lang heel veel materiaal over
Poperinge, Vlamertinge en Ieper. Het resultaat
is een heel gevarieerde collectie met niet alleen
postkaarten, maar ook affiches, reclamemateriaal e.d. Nu de gezondheid van Hubert het niet
meer toelaat om verder aan zijn verzameling te
werken, neemt zoon Stefaan de fakkel over en
toont hij vol trots wat zijn vader in al die tijd
bijeen spaarde. De toegang is gratis.
vzw.pensionaat@skynet.be of 057 33 22 08.

n Goochelshow met
niet te missen paaseierenraap
Paaszaterdag 26 maart om 14 uur
Op 26 maart is het weer zover … Gezinsbond
Krombeke organiseert de jaarlijkse paaseierenraap.
Dit jaar hebben we een spannende goochelshow van ‘Koen Bossuyt’. Zin om meer te weten over het geheim achter de goocheltrucs?
Kom in Koen zijn kaarten kijken en wie weet
zal je alles ontdekken. Wees er zeker bij! Wie
weet komt de paashaas uit de hoed !!
Voor alle kinderen tot 12 jaar (of 6de leerjaar)
op Paaszaterdag 26 maart van 14 tot ongeveer
16.30 uur in O.C. de Bampoele te Krombeke.
Prijs: leden Gezinsbond € 3,50, niet-leden Gezinsbond € 7,00.
Inschrijven vóór 19 maart bij Marjan Nouwynck
057 40 16 82 - gezinsbondkrombeke@gmail.
com. Overschrijven op volgend rekeningnr:
BE37 8804 5648 0128.

POPERINGE

BEVEREN A.D. IJZER
n Café Congé
Zaterdag 27 en zondag 28 februari
Naar aanleiding van het jaarlijks verlof van het
enige dorpscafé ’t Geheim Spoor organiseert
de Landelijke Gilde voor het vierde jaar op rij
“Café Congé”.
Je kan er genieten van een fris drankje, een
warme verse soep en een lekkere croque-monsieur.
We zijn open op zaterdag 27 februari vanaf 18
uur en zondag 28 februari van 10 tot 20 uur.
Iedereen is er welkom voor een gezellige babbel in het plaatselijk KLJ-Lokaal in de Roesbruggestraat of voor hen die nog herinneringen
willen boven halen in d’oede knechteschoole.
Iedereen van harte welkom!

KROMBEKE
n Tuinhier Krombeke
Vrijdag 11 maart om 20 uur
‘Gebruik van kalkcyamide in de groente- en
siertuin’ door Frans Tack in de kantine van de
Hondenschool “Te Lande”, Bankelindeweg 39
te Krombeke.

n ‘Dit is mijn hof’ door Chris De Stoop
Woensdag 24 februari om 20 uur
De Landelijke Gilden van gewest Poperinge
en Bedrijfsgilde Poperinge-Vleteren nodigt auteur Chris De Stoop uit voor een lezing over
zijn meest recente boek ‘Dit is mijn hof’ in OC
Ghybe, Sint-Annastraat 13 te Poperinge.
Chris De Stoop is journalist en boerenzoon. Hij
keert terug naar de ouderlijke hoeve, die van de
ene op de andere dag leeg is komen te staan.
Terwijl hij de boerderij bekijkt, ziet hij hoe het
landschap om zich heen verandert. Hij is zo iemand die nog in vervoering kan raken van een
mooi gevormde koe. Hij kan nog lyrisch worden over een versgeploegde akker.
De auteur ziet om naar het boerenleven dat
het land maakte tot wat het was, duizend jaar
lang.
En hij kijkt met verbijstering naar het geradbraakte land dat het geworden is.
Na de lezing is er kans tot vraagstelling.
We sluiten de avond af met een drankje in de
bar.
Prijs: leden Landelijke Gilde (en hun gezinsleden) betalen € 5. Niet-leden betalen € 10. In

deze prijs is een drankje inbegrepen. Inschrijven
vooraf is niet nodig.
Meer info: Joseph Dellaleau, gewestvoorzitter
(joseph.delalleau@telenet.be - 0474 37 81 04)
Isabel Lebbe, consulent LG (isabel.lebbe@
landelijkegilden.be - 051 26 03 80.
n Ons Soirée
Vrijdag 11 maart vanaf 19 uur
KVLV gewest Poperinge organiseert Ons Soirée
op vrijdag 11 maart vanaf 19 uur in de Kouter,
Komstraat 30 te Poperinge.
Een verwenavond voor alle vrouwen van ‘70,
‘60, ‘50, .... Tijdens deze avond word je ondergedompeld in een wereld van genieten en
me-time.
Je wordt verwelkomd met een glaasje cava en
hapjes en je krijgt 5 belevingsbonnen.
Met deze bonnen word je in de watten gelegd
in tal van workshops zoals nagels lakken, haar
brushen, fotografie, maquilleren, yoga, leuke
massages, proeven van lekkernijen, juweeltjes
maken,…. Je kiest je belevingen op de avond
zelf.
En als kers op de taart zorgt LunAcoustic voor
leuke ambiance met tal van mooie liedjes en
covers.
Kortom een avond om niet te missen!
Toegangskaarten: € 18 voor niet-leden - KVLVleden: € 15.
Reserveren kan door overschrijving op rek BE62
7383 1204 3261 met vermelding van aantal
personen en al of niet lid.
Inlichtingen op facebook www.facebook.com/
onssoirée of 0473 41 25 55.
Kaarten kunnen de avond zelf ook nog aangekocht worden.
n Eco-zoet. Koken met zoet, zonder suiker
Donderdag 17 maart om 19.30 uur
Geen smaak die zoveel tegenstrijdige gevoelens bij ons oproept als zoet. Want zoet is zonde en zaligheid tegelijk.
Deze voordracht biedt je achtergrond, duiding,
tips en recepten voor zoet dat blijft duren. Je
verneemt wat ‘suiker’ nu eigenlijk is en hoe wij
het als brandstof verwerken. Je komt te weten
hoe je suiker kan vervangen door ecologische
en natuurlijke alternatieven zonder aan smaak,
structuur of gebruiksgemak te moeten inboeten. Je leert hoe suiker vaak geen must is wanneer je groenten, kruiden en fruit op de juiste
manier bereidt en gebruikt en je leert vooral
creatief koken met natuurlijke zoetstoffen en
uitgebreid genieten van de variëteit aan zoete
gerechtjes.
Afspraak om 19.30 uur aan het Dienstencentrum, Deken De Bolaan 97 te Poperinge.
Deelname: Velt-leden € 5, niet-leden € 8.
Inschrijving verplicht: Ivo Vandenbroucke - 057
30 09 24 - olievolie@hotmail.com.
825
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Betaling bevestigt de inschrijving. Gelieve het
bedrag te storten op rekening BE09 7380 1044
0757 ten name van Velt Westland.
n Benefietconcert
voor Actie Scholen Nepal
Zaterdag 19 maart om 19.30 uur
Tijdens de paasvakantie 2016 gaan Guido De
Meyer (logopedist), Ann Deturck (kinesiste) en
de leerkrachten Hilde Ketels, Nele Spriet en
Liesbet Vandermarliere naar Nepal om er te
werken als vrijwilligers in het Nepalees-Vlaams
onderwijsproject “Gewoon van buiten, buitengewoon van binnen”.
Het Waregems Kamerorkest De GeVoelige
Snaar brengt onder leiding van Paul De Meyer
samen met het vocaal sextet Falamingo werken
van Vivaldi, Grieg, Gershwin, Mozart en Mendelssohn in de Sint-Bertinuskerk te Poperinge.
De opbrengst van het concert gaat integraal
naar de aankoop van schoolmateriaal en het
inrichten en aanpassen van de klaslokalen aan
de specifieke behoeftes van de leerlingen met
een beperking.
Kaarten in voorverkoop: € 10 euro te reserveren via g.de.meyer@skynet.be of 057 33 68 74.
Kaarten aan de deur € 12.

PROVEN
n Volksvreugdkippen
Zondag 21 februari vanaf 11.30 uur
‘De Volksvreugd’ Proven draait op volle toeren
met het kinderorkest Jakkedoe, het Jeugdensemble, het trommelkorps, de ambianceband ‘Ort en Zwiegt’ en de harmonie. De harmonieleden zijn enige tijd geleden allemaal
van kop tot teen opgemeten om in juni met

een splinternieuw uniform op straat te kunnen
verschijnen. Financieel een hele uitdaging voor
de Provense muziekmaatschappij. ‘De Volksvreugd’ nodigt je uit op haar Kippenfestijn op
zondag 21 februari in OC De Croone. Je kunt
reeds komen aanzitten vanaf 11.30 uur en rustig van een aperitiefje genieten. Vanaf 12 uur
wordt kip met frieten en groenten geserveerd.
Wil je maaltijd tijdig bestellen bij de leden en
bestuursleden of via info@volksvreugd.be.
Volwassenen betalen € 14 en kinderen € 7.
Vooraf betalen met vermelding van aantal kinderen en volwassenen op rekeningnummer
BE96 9793 7952 2205 van De Volksvreugd bevordert een vlotte bediening de dag zelf.
Wie liever thuis eet, kan zijn maaltijd vanaf
12 uur komen ophalen met eigen schotels en
kommen. De laatste inschrijvingen worden verwacht vóór woensdag 17 februari.
n Koffiestop
Vrijdag 26 februari van 7.30 tot 8.30 u.
en van 15 tot 16 u.
Vrije Basisschool De Kastanje Proven nodigt je
uit om deel te nemen aan de Koffiestop van
Broederlijk Delen. Broederlijk Delen ondersteunt de plannen van mensen in het zuiden.
Hún plannen om onrecht en armoede te bestrijden. Dat is de beste garantie voor duurzame verandering. Dit jaar is het themaland
Colombia.
Met de Koffiestop zamelen we geld in voor het
werk van Broederlijk Delen. Elke koffiedrinker
stopt een vrije bijdrage in de Koffiestop-collectebus en steunt zo groepen mensen in het
zuiden in hun strijd tegen armoede en onrecht.
Elke kop koffie telt dus.
De Koffiestop heeft plaats in zaal Sint-Jozef van
basisschool De Kastanje Proven op vrijdag 26

februari van 7.30 tot 8.30 uur en van 15 tot 16
uur. De leerlingen van de 5de en de 6de klas
zetten hun beste beentje voor om iedereen te
bedienen met koffie, thee of fruitsap.
n Tweedehandsbeurs in kinderartikelen
Zaterdag 12 maart van 14 tot 16.30 uur
Baby-, kinder-, tiener- en zwangerschapskledij,
speelgoed, babyuitzet, kinderboeken en -fietsen, audio en video op kindermaat ... in OC de
Croone te Proven. Gratis toegang.
Gezinnen verkopen op deze beurs hun artikelen zelf en kunnen reeds hun stand opzetten
vanaf 13 uur.
Prijs per standplaats: € 5 voor bondsleden, € 8
voor niet-leden.
Verdere info en inschrijven kan t.e.m. 7 maart
bij Melanie Syssau (Melanie_Syssau@hotmail.
com - 057 33 80 58). Inschrijving is pas definitief na overschrijving van het standgeld op
rekeningnummer BE17 7383 1310 6221 met
vermelding van naam en lidnummer.

ROESBRUGGE
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Vrijdag 19 februari om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 23 februari om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Vrijdag 26 februari: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Donderdag 3 maart om 14.00 u.: Crea
- Dinsdag 8 maart: Voordracht over Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis
- Vrijdag 11 maart: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.

De Suikeruiltjes
Webwinkel voor doopsuiker en attenties.

’t Zeugekot
Een belevenis op het platteland
Bezoek- en zorgboerderij
Feestzaal te huur
Vakantiewoning
Hoeveslagerij
Workshops

Een geboorte is uniek zo ook uw doopsuiker,
daarbij helpen wij u graag bij het verzorgen van
uw doopsuiker. Volledig of gedeeltelijk afgewerkt
maar ook zelfvullers kunnen bij ons terecht.

057 36 67 68 - 0472 56 43 09

www.desuikeruiltjes.com
info@desuikeruiltjes.be

Sint-Omaarsstraat 4
8691 Beveren aan de IJzer
0478 37 64 36
www.zeugekot.be
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- Vrijdag 18 maart: Lentefeest
- Dinsdag 22 maart om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Vrijdag 25 maart: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
n OKRA en CMZZ Roesbrugge-Haringe
Voordracht over Woonzorgcentrum
Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis
Dinsdag 8 maart om 14.30 uur
Een interessante uiteenzetting door Mevrouw
Mieke Vandeputte, directrice WCZ OLV-Gasthuis Poperinge, in het Kristen Volkshuis te
Roesbrugge. Allerlei interessante onderwerpen
komen aan bod: het Woonzorgcentrum, dienst
thuisverpleging, dagverzorgingscentrum De
Plataan, dienstencheques Gast en Thuis.
Toegang gratis, een consumptie wordt u aangeboden. Namiddag in samenwerking met CM
Ziekenzorg Roesbrugge-Haringe.
n KVLV Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Donderdag 25 februari om 13.30 u.: kookdemo ‘creatief bakken’, met Ria Colaert, in
OC Karel De Blauwer
- Vrijdag 4 maart: bezoek aan ‘Made in Inox’.
Dit is een gezinsactiviteit.
- Vrijdag 11 maart: Ons Soireé Verwenavond.
Zie artikel onder Poperinge.
n Lourdesvrienden
In de federaties Poperinge en Poperinge-West is
de jaarlijkse verkoop van de kaarten ‘De Vrienden van Lourdes’ gekend als de “lotjes van de
vrienden van Lourdes”. Een kaart kost € 4. Per
100 verkochte kaarten wordt een Lourdesbeurs
van € 400 uitgeloot. Winnaars kunnen hun prijs
benutten binnen een termijn van vier jaar en

dit via een aanbod van bedevaarten met trein,
vliegtuig, autocar, zelfs met eigen wagen. De
beurs kan ook overgedragen worden aan een
andere persoon als je zelf niet naar Lourdes kan
reizen. De trekking van de beurzen vindt plaats
in de Sint-Janskerk te Poperinge op zondag 3
april na de misviering van 9 uur. De winnaars
worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
Info en deelnamekaarten te verkrijgen bij Roger Benauwt, Weggevoerdenstraat 15 te Roesbrugge (057 30 01 88).
n Femma Roesbrugge-Haringe
Stijladvies
Maandag 22 februari om 19.30 uur
“De juiste combinatie van kleding en accessoires. Een blik op jezelf” op maandag 22 februari
om 19.30 uur in OC Karel de Blauwer te Roesbrugge. Lesgeefster is Mieke Deruytere.
Je krijgt nooit een tweede kans om een goede
eerste indruk te maken.
Goed gekleed gaan betekent rekening houden
met een hele reeks factoren zoals je kleurtype,
lichaamsbouw, persoonlijkheid, beroepsleven,
hobby’s…
Om je persoonlijke stijl te ontwikkelen is het
belangrijk je karakteristieken te kennen: iedere persoon is uniek en heeft een specifieke
lichaamsbouw en bijzondere gelaatstrekken.
Samen met de lesgeefster wordt gezocht naar
de perfecte harmonie tussen wie je bent en wat
je aantrekt. Zo zet je je persoonlijkheid extra in
de verf. Bij deze workshop zijn dames van alle
leeftijden welkom.
Volgende aspecten komen aan bod: opmeten
van lichaamsmaten en het bepalen en bespreken van figuurtype aan de hand van dit opmeten. Bespreking van juwelen volgens botstructuur.

Mogelijkheid tot aankopen van een persoonlijk
werkboekje. Prijs € 3.
Meebrengen: lintmeter, iets om te schrijven en
je eigen juwelen.
Prijs: niet-leden € 12 en leden € 7, drankje inbegrepen.
Heb je interesse, schrijf je dan in vóór 18 februari bij marleen.deschuytter@telenet.be of 0472
57 36 50 - monique.neut@telenet.be of 057
30 15 13 of 0486 10 25 79.
n Femma Roesbrugge-Haringe
Werken met tricot
Woensdag 9 maart, 13 april en
27 april telkens om 19.30 uur
We leren de kneepjes van het vak om met tricotstoffen aan de slag te gaan! De juiste naald,
de juiste steek en leuke weetjes om zelf mooie,
super-leuk-om-dragen kledij te maken.
Een bloes, een kleedje of een eenvoudig rokje
voor dames. Wie de kinderen wil verrassen
maakt een hoodie met een bijpassende joggingbroek (hoodie is een sweatshirt zonder rits
en kan worden gedragen door een man, een
vrouw of een kind).
Waar: OC. Karel de Blauwer, Prof. O. Rubbrechtstraat 97 8972 Roesbrugge.
Prijs: € 35 voor 3 lessen. Femma- leden betalen
€ 22 voor 3 lessen. In iedere les is 1 drankje
inbegrepen.
Maximum 10 personen. Naaimachine en benodigdheden zelf meebrengen.
De keuze is vrij, een kleedje, een bloes, een
rokje, een hoodie…
De ingeschrevenen kunnen doorgeven wat ze
maken, de hoeveelheid stof wordt doorgestuurd.
Info en inschrijving: marleen.deschuytter@
telenet.be of 0472 57 36 50.

Coiffure

Nancy
dames • heren
kinderen
zonnebank

10 + 1 GRATIS

Open van
dinsdag t.e.m. zaterdag
st. jan-ter-biezen 6
watou • 057 21 49 47

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

AANPASSEN EN HERSTELLEN
VAN KLEDIJ
Ilse Warmoes
Dodemanstraat 2
8978 Abele-Watou
Tel. 057 38 82 75
Gsm 0475 46 57 96
ilse.warmoes@telenet.be
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Wat breng je mee naar de eerste les? Naaigerief (spelden, lintmeter, stofschaar, krijt of
zeepje), schrijfgerief (potlood, gom, slijper),
papierschaar, patroonpapier, enkele bladen
A4- papier, lat van 50 cm (aangepaste stikzijde,
een stretchnaald en de naaimachine mag, maar
moet nog niet).

STAVELE
n KVLV Stavele
- “Drums alive” op dinsdag 1, dinsdag 8 maart
en donderdag 17 maart om 20 uur.
Een vrolijke workout voor een boost van je
humeur en je conditie. Beleef plezier en
verbrand heel wat calorieën, zonder dat je het
merkt. Drums Alive is geschikt voor vrouwen
van alle leeftijden.
Prijs: leden € 2, niet-leden € 3 (+ eventueel
huur bal € 2). Inschrijven vooraf niet nodig.
Info: kvlvstavele@gmail.com
- “Kindermassage” op woensdag 6 april en
zaterdag 9 april om 14 uur.
Een fantastisch cadeau voor elke ouder en
kind die naar elkaar willen toegroeien. Aan
de hand van eenvoudige handelingen leer je
elkaar nog beter kennen.
Prijs: leden € 2, niet-leden € 3. Inschrijven
vooraf niet nodig
Info: kvlvstavele@gmail.com

moord én kindermoord daar hij nooit geboren
zal worden…
Een onthutsend en met wrange humor doorweven verhaal. Door het toneelspel te laten
afwisselen met indringende kerkelijke gezangen toont regisseur Debruyne ons ‘de Vlaamse
mens’, die - geconfronteerd met het on(be)
grijpbare in het leven - een toevlucht zoekt in
zijn diepgewortelde katholieke geloof. Hoewel
de titel in het Frans is, wordt de opvoering in
het Nederlands gebracht.
Met Geert Six, Christine Pareyn, Pieter Meuleman, Chantal Blanckaert, Lena Leurs, Daniël
Delerue, Jowan Nuyttens, Jacques Neuville,
Mieke Vanwalleghem, Dieuwke Maes, Robin
Gryson, Laura Deganck, Rosebel Rappelet, Kris
Schaffler, Lana Vandenbussche, Mark Paelinck
en met Yvette Soubry en Isabelle Theodon van
het Gregoriaans Koor Watou.
Speeldata zijn zaterdag 27 februari (20 u.) zondag 28 februari (18 u.) - maandag 29 februari (20 u.) - woensdag 2 maart 2016 (20 u.),
in de Parochiezaal te Watou.
Het bijwonen van een voorstelling kost € 8 en
kan worden geboekt op het telefoonnummer
057 38 86 33 of via mail naar toneelwatouwesthoek@gmail.com.
(Au nom du père is niet zo geschikt voor een te
jong publiek)

gratis gebruik
van wijnglazen

Top’oVin
Info: 0472 55 50 03

WATOU
n Toneel Watou Westhoek brengt
‘Au nom du père’
De eer en de mannelijkheid van Triphon Muys
komen onder zeer zware druk te staan wanneer blijkt dat hij bij zijn vrouw Quintine geen
kinderen kan verwekken. Ook zijn geslachtelijke omgang met zijn wulpse aanhoudster
Pampoezeken leidt niet tot het beoogde resultaat. “Het moet zijn dat uw dikkoppen te
traag zwemmen,” heeft zijn huisdokter hem
gezegd…
Daardoor wordt de diepgelovige Muys steeds
meer en meer tot waanzin gedreven. In de kerk,
naakt voor het beeld van Onze Lieve Vrouwe
met het Kindeke Jezusbeeldje op haar arm, verwijt hij God, schepper van ’t paradijs op aard’,
dit lichamelijk onvermogen. Voor Triphon Muys
rest geen andere uitweg dan tijdens het avondmaal zijn echtgenote om te brengen en daarna
de hand aan zichzelf te slaan.
Wat echter niemand weet, is dat hij een drietal weken geleden er toch in geslaagd was zijn
vrouw zwanger te maken…
U, als toeschouwer, bent bevoorrecht: u weet
dit wel, want het ongeboren kind - een zoon
- is op scène aanwezig en spookt voortdurend
door het hoofd van zijn vader die hij verwijt van

Wijnen
voor de communies

PETRAVER NV
officieel verdeler

Petroleumproducten Andy Vermeersch

Blekerijweg 35 - 8972 PROVEN - Tel. 057 30 04 13 - Fax 057 30 14 13 - info@petraver.be - www.petraver.be
P Gasolie (-20°, extra, ultra)
P Diesel -20°
P Petroleum
P Loodvrij 95
P Loodvrij 98

P 2 takt benzine
P Selfcarwash
P Tankstation
P Stofzuiger
P Bancontact
P Dubbelwandige
P Oliën
mazouttanks
P Smeermiddelen		

P Butaan- & propaangas
P Brandhout
P Houtskool
P Steenkool
P PELLET DRIVE-IN

Boek nu reeds uw springkasteel
reserveer voor al uw feesten voor 2016
Wij zijn open
op woensdag, zaterdag en zondag telkens van 13.00 tot 18.30 u.
en elke vakantiedag, brug- en feestdag van 13.00 tot 18.30 u.
Europalaan 5 - 8970 Poperinge
057 33 89 44 - www.hopsiepops.be
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OORLOGSBOEKEN
Bankieren
Bankieren

Sparen en
beleggen
Sparen en
beleggen

bankkaart? U beslist.

te stellen.

Hebt u een zichtrekening
nodig
erop en
Hebt umet
eenalles
zichtrekening
eraan?met
Of volstaat
een
nodig
alles erop
en
rekening
alleeneen
een
eraan? Ofmet
volstaat
bankkaart?
beslist.een
rekening metU alleen

ALLE DAGEN OORLOG

Sparen en beleggen is
complex.
specialisten
Sparen enOnze
beleggen
is
helpen
u
om
uw
portefeuille
complex. Onze specialisten
op
de juiste
samen
helpen
u ommanier
uw portefeuille
te
stellen.
op de juiste manier samen

Lenen
Lenen

Als u een huis wilt kopen,
bouwen
verbouwen,
Als u eenofhuis
wilt kopen,
denkt
u
daar
goed over na.
bouwen of verbouwen,
Wij zorgen
voor
eenover na.
denkt
u daar
goed
verstandig
Wij zorgen afbetalingsplan.
voor een
verstandig afbetalingsplan.

Verzekeren
Verzekeren
Bescherm wat u lief is.
Uw
huis, uwwat
gezin
enis.uw
Bescherm
u lief
auto
bijvoorbeeld.
Ontdek
Uw huis, uw gezin en uw
onze
uitgebreide formules
auto bijvoorbeeld.
Ontdek
op www.argenta.be.
onze
uitgebreide formules
op www.argenta.be.

Kort na de inval van het Duitse leger kwamen eind augustus 1914 de eerste vluchtelingen aan in het hart van West-Vlaanderen. Een paar dagen later volgde de eerste
confrontatie met de Duitse vijand. Het
leven van duizenden onderging door de
bezetting een drastische verandering die
uiteindelijk vier jaar lang de streek in een
ijzeren greep zou houden. Amper enkele
kilometers van de belangrijkste vuurhaar-

Kantoor Haverbeke Kristof BVBA

den overspoelden soldaten de steden en

Veurnestraat 48 8970 Poperinge

gemeenten. Her en der werden lazaretten

Tel. 057 33 92 08

opgericht, openbare gebouwen en huizen

Kristof.haverbeke@argenta.be

opgeëist om de vijand in te kwartieren en

ON 0863821127 FSMA 62527 cA-cB

vliegvelden aangelegd. Ook de burgers

n

n

zelf kregen te maken met een resem wetten en regels. Niets kon of mocht zonder
toestemming van de bezetter. Voedsel
Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be
n

ging op de bon, honger loerde constant
op de hoek. ‘Alle dagen oorlog’ vertelt het
tragische en keiharde verhaal van de gewone mens met tal van originele foto’s en

Publiciteit voor de streek ?

documenten uit een bijzonder roerige tijd
die, hoewel een eeuw ondertussen voorbij
ging, nooit vergeten mag worden.

De IJzerbode wordt
in meer dan 3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79

Auteur: Charlotte Degezelle
Uitgever: Uitgeverij Bibliodroom
Ondertitel: ‘14-’18 in hartje
West-Vlaanderen
Prijs: € 19,95
ISBN 9789081462365
829

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN JANUARI 2016
KAARTING - 15 JANUARI
OC Karel de Blauwer - 32 deelnemers
wonnen 3 partijen:
Demuynck Eugène
355 pt.
Decaesteker Wilfried
351 pt.
Vanhoucke Willy
247 pt.
Vanstechelman Georgette
170 pt.
200 pt.
182 pt.
136 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
1. Decaesteker Maria
2. Boury Alice
3. Timperman Lucienne
4. Vercoutter Marie-Thérèse

12 pt.
12 pt.
9 pt.
7 pt.

KAARTING - 26 JANUARI
Kristen Volkshuis - 21 deelnemers
wonnen 3 partijen:
Antheunis Cecile
Vancaeyzeele Monique

279 pt.
258 pt.

wonnen 0 partijen:
Develter Antoinette
Van Acker Jozef
Depyper Anna

201 pt.
130 pt.
129 pt.
9 pt.
8 pt.
7 pt.

PETANQUE - 22 JANUARI
Uitslag en klassement na 6 partijen
35 deelnemers
Wonnen 3 partijen: Bogaert Maria, Bossaert
Raf, Dequidt Roos, Neyrinck Aimé, Soetaert Frans,
Vandeputte Marie-Ghislaine en Vanstechelman
Georgette.
Klassement:
1. Bossaert Raf
2. Van Acker Jozef
3. Soetaert Frans
4. Vanstechelman Georgette
5. Vandeputte Marie-Ghislaine
6. Neyrinck Aimé
7. Bogaert Maria
8. Huyghe Geert
9. Decaesteker Wilfried
10. Indevuyst Alice

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

wonnen 0 partijen:
Soulliaert Michel
Vandecasserie Paula
Develter Antoinette

GEZELSCHAPSSPELEN
1. Timperman Lucienne
2. Vercoutter Marie-Thérèse
3. Decaesteker Maria

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

6 part./78 pt.
5 part./76 pt.
5 part./74 pt.
5 part./71 pt.
4 part./74 pt.
4 part./66 pt.
4 part./66 pt.
4 part./63 pt.
4 part./62 pt.
4 part./60 pt.

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij SCHOONAERT

Drukkerij SCHOONAERT

Een advocaat, beter vroeg dan laat!
Uw recht, al 20 jaar ons vak!
echtscheidingen, handelsrecht, contracten, verkeersrecht
Steeds vrijblijvend advies

Advocatenkantoor

Joachim Vanspeybrouck
Kallebeekweg 1 - 8691 Beveren aan de IJzer - Tel 057 301 600
advocaat.vanspeybrouck@telenet.be
www.advocaatvanspeybrouck.be

DAKWERKEN
NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN
ROOFING - EPDM - LEIEN - ISOLEREN - HERSTELLINGEN
Winnezelestraat 55 - 8978 WATOU - Gsm 0478 74 47 09
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Huwelijk & Geboorte
Een greep uit onze collecties !
Reserveer ze en maak thuis rustig uw keuze.
Zelf een ideetje ? Creatie met foto’s ?
Wij werken het graag voor u uit !!!

bvba

bvba

bvba

bvba

Nog meer ideeën op www.drukkerijschoonaert.be

drukkerij SCHOONAERT
Bergenstraat 1 - 8972 Roesbrugge - 057 30 03 79 - info@drukkerijschoonaert.be - www.drukkerijschoonaert.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 BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62
8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

Van bij ons

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

De bunker
van Oost-Cappel
Net zo min als zijn soortgenoten kun je hem
moeilijk moeders mooiste noemen, die flink uit
de kluiten gewassen, anderhalve meter muur
dikke bunker in de eerste bocht van Oost-Cappel naar Cappel Vijfweg toe. Met de nu overwoekerde schietopeningen (2 voor kanonnen, 2
voor machinegeweren) oogt de kolos wel wat
minder bedreigend.
De ingang van deze kazemat uit 1939 is tot op
halve hoogte dichtgemetseld maar over deze
obstructie klauteren lukt zonder veel moeite.
Kijk echter uit je doppen, speurneuzige liefhebber en explorator van zulke bouwwerken, want
erachter gaapt een redelijk diepe put! Werd de
ingang precies daarom half dichtgemetseld?
Dit ‘blockhaus’ maakte deel uit van de fameuze
Maginotlinie, de Franse verdedigingslinie tegen
de Duitsers, tussen 1930 en 1939 aangelegd op
de grens van België, Luxemburg en Duitsland in
het noorden en die van Italië in het zuiden.
In Oost-Cappel lag die antitanklinie tussen het
dorpscentrum en de boerderij Bollengier vlakbij
de Frans-Belgische grens.
Ze bestond niet alleen uit bunkers maar ook
uit ‘tranchées’, loopgraven die gestut waren
door drie meter in de grond verankerde treinrails van zes meter lengte. Die loopgraven werden niet, zoals ons pit-en-stakesysteem aan de
kust, mede door de opgevorderde bevolking
aangelegd, maar door de Franse 6de geniecompagnie die tijdelijk in Oost-Cappel gestationeerd was en bijna uitsluitend bestond uit…
Bretoense soldaten.
Of hoe toen al les extrêmes (du pays) se touchaient!
Wim Sohier

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt
op woensdag 16 maart 2016.
Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op
maandag 7 maart 2016.

In het hartje van Vleteren vindt u

Resto Bazil

Kom gezellig eten met de familie terwijl de kinderen spelen op het speelplein, springkasteel,
binnenspeelhoek, go-carts, tractors,… Er zijn ook dieren zoals ezels, pony’s, kippen,…
Resto Bazil ligt in een oase van rust, vlakbij de bekende Sint-Sixtusabdij en een uitgebreid fietsennetwerk.

MENU APRIL

MENU MAART
Cava met wachtbordje

Cava met wachtbordje

Tomaat - paprikasoep

Canneloni van zalm en gerookte zalm

Zeebaars
met een saus van groene kruiden

Glaasje vruchtensorbet

Rundsvlees met choronsaus

Franse nestduif
met erwtjes en nieuwe patatjes

Moelleux van chocolade

Mascarpone met speculoos en lauwe peer

Koffie met versnaperingen

Koffie met versnaperingen

€ 45,00 p.p.

€ 45,00 p.p.

Geldig van 4 t.e.m. 28 maart (Paasmaandag open vanaf 12 u.)

Geldig van 1 april t.e.m. 1 mei

Iedere vrijdag ribbetjes à volonté ! + € 17,00 p.p.
Kruisstraat 2 - 8640 Westvleteren - 057 40 02 77 - info@restobazil.be - www.restobazil.be -

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

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79
!!! ONLINE !!!
Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!
www.drukkerijschoonaert.be
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ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE

Kaartingen
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 19 februari
puntenkaarting “OKRA”
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 18 maart
puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 23 februari
puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 22 maart
puntenkaarting “OKRA”
Crea
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
donderdag 3 maart
Vogelpik
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
zaterdag 12 maart
smijting voor de leden

BEVEREN-IJZER

• Vrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 18 februari
donderdag 17 maart

HARINGE

• Vogelpikclub Smokkelsmijters
Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
zaterdag 27 februari
zaterdag 26 maart
Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

BURGERLIJKE STAND
HUWELIJKEN

Watou
• Jan Casier en Ellen Debruyne

OVERLIJDENS

Proven
• Maria Mahieu, overl. 18 januari, 84 j., wed. v.
Germain Savaete

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24
Open: iedere werkdag, zaterdag inbegrepen

OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN JANUARI 2016
KAARTING - 14 JANUARI
40 deelnemers - wonnen 3 partijen:
1. Depyper Anna
519 pt.
2. Debacker Denise
384 pt.
3. Muylle Lena
328 pt.
4. Vlasselaer Jan
327 pt.
5. Muylle M.-Louise
325 pt.
KAARTING - 27 JANUARI
40 deelnemers - wonnen 3 partijen:
1. Verbrigghe Roger
453 pt.
2. Butstraen Gery
411 pt.
3. Vandeputte M.-Ghislaine
401 pt.
4. Kinget Gerard
332 pt.
5. Vermeersch Arlette
255 pt.
Klassement na januari:
1. Depyper Anna
2. Debacker Denise
3. Muylle Lena
4. Vlasselaer Jan
5. Muylle M.-Louise

3 part./519 pt.
3 part./384 pt.
3 part./328 pt.
3 part./327 pt.
3 part./325 pt.

BEVEREN A.D. IJZER
21ste Brigidaquiz
Ter gelegenheid van de Brigidakermis in Beveren a.d. IJzer werd op 30 januari de 21ste
Brigidaquiz ingericht. De opkomst was groot,
tot groot genoegen van de leden van het zaalcomité, en om 20.15 uur namen 12 ploegen
het tegen elkaar op om na 100 vragen en 2
tafelvragen uit te maken wie het hoogste schavotje zou bekleden. De inrichters waren zeer
verheugd met de deelname van de Beverense
jeugd. Deze groep jonge tieners durfde het
aan de degens te kruisen met de gevestigde
waarden, waarvoor hun beste dank en grote
waardering. De powerpointpresentatie, van
commentaar voorzien door Herman, verliep
vlekkeloos, de sneeuwballen werden vlug opgelost en de rebussen vormden voor verschillende ploegen een alles of niets.
Omstreeks 23.15 uur viel het verdict. Na meer
dan een zeer spannend verloop werd Stavelse
Metaalbouw eerste met slechts 0,25 punt voorsprong op de Gezinsbond. De Yzerbiters werden 3de met ook maar 7 punten minder dan
de laureaten. Verder volgden als vierde de LG
2, de Wietkwekers als vijfde, Het Zangkoor als
zesde. KLJ 1 werd zevende, KVLV achtste, KLJ
2 negende, KVLV 1 tiende, LG 1 elfde en de
Beverense Jeugd twaalfde.
Aan alle deelnemers van harte proficiat!
Zowel de deelnemers als de inrichters konden
terugblikken op een geslaagde avond en spraken reeds af voor volgend jaar. Natuurlijk zullen ze ook allemaal aanwezig zijn op de warme
hespmaaltijd ingericht t.v.v. het onderhoud en
herstel van de H. Hartzaal op zondag 14 of
zondag 21 februari.

Taaltap 153
“Ieder pond … gaat door de mond.”
En bij heel wat minder gegoede Engelsen is dat ieder
pound.
Ja, in hun splendid isolation-mentaliteit gebruiken
de Britten als betaalmunt nog altijd de continentale
euro niet, maar houden zelfverzekerd vast aan het
traditionele pond, hun ‘pound’!
Als munt van het Britse Rijk, een van de machtigste
(handels)landen ter wereld, heeft het pond sterling
gedurende de 18de en 19de eeuw als sleutelvaluta gegolden in de wereld, dit tot aan grofweg het
einde van WO II. Sindsdien heeft de Amerikaanse
dollar die positie overgenomen, maar vanaf 1999
onder concurrentie van de euro.
Oorspronkelijk was de troy pound geen munt maar
een gewichtseenheid, genoemd naar de Franse stad
Troyes waarmee de Engelsen sinds de 9de eeuw
handel dreven. Een troy pound was het gewicht van
een bepaalde hoeveelheid edelmetalen, goud, zilver,
… en dat was in Troyes niet 500, maar 373,24 gram
zilver! Ja, gek zijn doet blijkbaar geen pijn!!
Hoe de Engelsen aan de naam ‘pound’ kwamen?
Het Pound Sterling werd in 1158 geïntroduceerd
door koning Hendrik II van Engeland die ook in
Frankrijk heer was van verschillende lenen. ‘Sterling’
komt van het Oudfranse woord esterlin, een oude
Franse zilvermunt, en esterlin betekende zoveel als:
sterk, standvastig, hoogste in kwaliteit. Maar sommige bronnen beweren dat het woord afkomstig
is van ‘pound oesterling’, een munt uit Oostenrijk/
Duitsland, nl. een zilveren penny van 1/240 pond.
Naar koopkracht kun je de waarde van de penny van
toen vergelijken met die van één pond nu.
Het valutateken voor het pound is niet het logische
P maar £. In dat symbool herkennen we de letter L,
de eerste letter van het Latijnse woord libra pondo.
Dat betekent: ‘gewogen op een schaal’, én dat was
de munteenheid in het … Romeinse rijk.
Wat de verdeling van het Engelse Pond betreft?
Het Engelse pond bestaat - sedert de invoering
van het tiendelig stelsel - uit 100 pence. Vroeger,
tot 1970, was het onderverdeeld in 20 shillings en
één shilling in 12 pence, enkelvoud penny. Het
symbool voor de penny was vroeger d, een afkorting van denarius, nu is het de p van penny.
Samengevat: prijzen in Engeland werden tot de
invoering van het decimaal systeem uitgedrukt
in L/s/d, voor resp. pond, shilling en penny, waarbij
de afkorting L van Libra (Latijn) voor pond en d voor
penny van denarius afkomstig is.
Een L als symbool voor pond, en een D voor penny!!
Tja, waarom gemakkelijk maken als moeilijk ook
gaat?
Wim Sohier
833
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Wij maken het
voor u af!
drukkerij

SCHOONAERT
Bergenstraat 1
8972 Roesbrugge
057 30 03 79
info@drukkerijschoonaert.be
www.drukkerijschoonaert.be

De Zwitserse koffiecultuur
vers gemalen, zonder capsules

F9

GROTE DIVERISTEIT AAN KOFFIESPECIALITEITEN
• TFT kleurenscherm
• 8 koffiesterktes
• Verstelbare combi-uitloop
• Aroma+molen
vanaf € 1349,00 incl. BTW

GIGA 5

PERFECTIE, PRECISIE, PROFESSIONALITEIT
• TFT kleurenscherm
• 2 keramische schijfmolens
• 2 bonenreservoirs van 280 gram
• Latte macchiato en cappuccino dubbel bereiden zonder pauze
vanaf € 3995,00 incl. BTW

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

Wij aanvaarden
ecocheques

Dortje Costenobel van de Barlebuzestroate in
Krombeke riedt mi z’n oed tjoeksje van e Kevertje in Popriengsteej op ze gemak deur de Rekhofstroate noa d’ Ieperstroate tewege ot er e
dikkenekke num mi ze stoeverigen decapotabel
verschillige keeërs rieschelik probeeërt vooëren
te steken. Wuk dat ol gin kanten lukt in zuk e
kort, smol stratje.
“Da presseeëremeneeëre doet lik olle treflikke
menschen, dat ‘n ze tied pakt en e bitje ze
manieëren hoedt,” peist Dortje en vlak vor
’t vroeger bedrief van Igodts duwt ‘n vrads op
ze fring. Die blagoai moe nateurlik oek fringen
ol dat ’n kut, en makt e grooëte vuuste, gift
ommeki vulle goaze en rakt mi e gevoarlik maneuver, ol holf op ’n trottooër rieën, vichtig meter vodder ogliek vooëren, spriengt doa mi en
anzichte lik en oenwere uut ze chique karre en
doe Dooër stoppen.
“Sieklitten of plakband an je wieëlen? Of zie
je zjaloeës dat e schonderen otto je vooërenstikt?” Dortje lat het nie an z’n herte kommen
moa trekt ze schoeërs op en lacht ‘n stoefer
vieërkant uut. Nu schieët de bloaskoake in e
nog gloeiender Fraansche koleire. Mi en opgerapte brieke teeëkent ‘n e cirkel op de groend
en dwiengt Dortje van d’ er lik e gestraft kiend
in te goan stoan. “En komt er nie uut hé vintje, uut dat cirkeltje!” dreeëgt de dikkenekke
mi e wiesvienger lik e bajonette noa vooëren.
“Moa kiekt goeëd wiene dan ke doeën mi e
troag slekhuus lik ‘t joene!” E pakt ze kriek uut
’n koffer van z’n otto en sloat Dooërs koplampen kapot. “Ezieën?” Dooër knikt en lacht.
“Ha, je stoa nog ossan te lachen, onnooëzel
kieëken? Nu nog joaje, moa nie voe lange!”
schreeuwt de vint. “’k Goan je dat e ki rap
en vor goeëd ofleeëren” en e sloat ol de ruten van Dooërs z’n otto in gruuslementen.
Preus lik e fanatieken IS-strieder bekiekt‘n
ze vandoalewerk, stroalt van glooërie en
kontentement en droait num triomfantelik
noa Dortje die doa … were stoat te lachen.
De vint is voe t’ oentploffen. En doet dat oek?
In e vroede koleire sloat’n heeël Dooërs Kevertje kort en kleeëne. “Voila vintje, zie je nu nog
even kontent? Moe je nie oender j’n oksels
krabbelen van de leute?”
E moste moa zjuuste dát zeggen! Dortje schieët
nu in e luden lach. De vint doe biekan en attaque.
“Woarom stoa gie doa te lachen lik e tjoeëten?
Omda je misdeeëld ziet? Omda je ze nie ol op e
riksje hed? Of nie zieët wiene dat er goande is?”
Dooër lacht nu koakewied. “Ba joak, moa
‘k wos zjuuste op roete noar ’t ottokerkhof en
gie doet hieër ol groaties en vor nieëten e deeël
van d’ ofbroake. Zoe je nie lachen?”
SCHREVELYNCK

Nadruk verboden

Opmaak en druk: Drukkerij Schoonaert bvba, Roesbrugge

AL WEERSKANTEN
VAN DE
SCHREVE
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