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Geschiedenis van markante gebouwen in Watou
Dit jaar staan er enkele belangrijke bouwprojecten op stapel in Watou, o.a. het
Douviehuis en het voormalige gemeentehuis krijgen een nieuwe bestemming en
de Bollaard wordt vervangen door een
ruimere nieuwbouw. Een aanleiding om
de geschiedenis van enkele vertrouwde
gebouwen even onder de loep te nemen.
Het Douviehuis
Gwy Mandelinck herdoopte dit 18de-eeuwse huis op de hoek van de Roesbruggestraat
(Moenaardestraat) en de Poperingestraat tot
‘Douviehuis’, maar oudere Watounaars spreken
liever over ‘Labey‘ want zij hebben de brouwerij (één van de acht in Watou) van Arthur nog
gekend. Weinigen weten echter dat dit pand
tevens het eerste van de vier gemeentehuizen
was in Watou sinds 1830.
‘Douviehuis’ is een verwijzing naar de heerlijkheid van Douvie waarvan dit pand het raadshuis
was. Het had al dezelfde functie in de Franse en
Hollandse periode want in 1805 betaalde de
gemeente voor het dorpsraadshuis maandelijks
50 fr. huur aan de weduwe van brouwer Van
Uxeem, 184 fr. voor het brandhout en 43 fr.
aan Françoise Dujardin voor het onderhoud.
In de registers van de burgerlijke stand van die
tijd zien we dat verschillende leden van het gezin Van Uxeem telkens moesten opdraven en
tekenen als getuige. Pas rond 1850 verhuisde
het gemeentehuis naar de bovenverdieping
van herberg Sint-Elooi, dat prompt werd omgedoopt tot gemeentehuis en tot op vandaag
het Oud Gemeentehuis heet.
Tussen het huidige Ovenhuis en het Douviehuis
stond er nog een herberg zodat er naast het
Douviehuis slechts een voetwegel als doorgang
bestond naar het meisjespensionaat of het
Couvent des Saints-Anges (gebouw in 1879
ingericht als gemeenteschool als gevolg van
de schoolstrijd). Deze woning werd in 1869
afgebroken om plaats te ruimen voor de nieuwe weg naar Poperinge. Zolang die straat er

De Roesbruggestraat rond 1912 met uiterst rechts brouwerij Labey.

niet was gebeurde de aan- en afvoer van de
brouwerijen Labey en de Gouden Leeuw (Van
Eecke) via de koetspoorten in hun voorgevel.
Of het Douviehuis er toen uitzag zoals vandaag
weet niemand. Aan bouwvergunningen en
plannen werd toen nog niet gedaan. Zeker is
dat het sinds het einde van de 18e eeuw ook
al brouwerij, herberg, feestzaal en landbouwbedrijf was. Een zekere Augustinus De Crombrugghe uit Gent was de eigenaar, verschillende generaties Van Uxeem de uitbaters. In 1832
lieten de ongehuwde broers en bierbrouwers
Victor en Carolus Van Uxeem de brouwerij Het
Schaek over aan hun broer Pieter en korte tijd
later veranderde de naam in Het Damberd.
In 1868 vonden we de eerste vermelding van
brouwer François Labey, de familie Van Uxeem
verliet het dorp. In 1869 overleed François en
zijn zoon Remi samen met Leonie Gast namen
de zaak over. Ze hadden zes kinderen: Arthur,
Jerome, Rachel, Adrienne, Zoë en Marie, waarvan alleen Jerome huwde (met Margriet Vanca-

Stopzetting Labey, 1966.
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Poëziezomer 1993, Gwy Mandelinck en Roger Raveel bij het Douviehuis.
(© Sabine Allemeersch)

yzeele in 1931). Tussen 1896 en 1926 was er,
naast de brouwerij in de Poperingestraat, een
openbare weegschaal in gebruik waarvan Remi
door de gemeente als beëdigd weger werd aangesteld. Vanaf 1905 stopte de tram van Veurne
via Proven voor de deur om dan met een bocht
verder te stomen naar Poperinge en Remi vulde prompt zijn opschrift aan met ‘Station du
Tram’. De brouwerij was eerder klein, maar tijdens de Eerste Wereldoorlog verdrievoudigde
Labey, net als de anderen, zijn productie. De
herberg was vanaf 1915 voorbehouden voor
de Engelse officieren onder de noemer ‘Officers restaurant’. Arthur en Jerome runden de
boerderij en brouwerij tijdens het interbellum,
hun zuster Rachel was modiste en hoedenmaakster en had een winkel in het rechtergedeelte. Links en op de voute was er herberg
tot Leonie in 1928 het Gemeentehuis kocht en
haar ‘spijs- en drankhuis’ naar daar verhuisde.
Het bombardement van mei 1940 richtte zoveel schade aan de brouwerij aan dat Arthur
in 1945 besloot zijn zaak te verkopen aan Feys
in Beveren-IJzer/ Roesbrugge. De laatste bewoners waren Zoë en Marie en na hun vertrek
werden vanaf 1989 alle ruimtes artistiek ingevuld door de poëziezomers van Gwy Mandelinck. José Vermeersch, Raveel, Fabre, Van Wilderode, Panamarenko en vele kunstenaars waren
hier kind aan huis, terwijl in de tuin de fine
fleur van de Nederlandstalige dichters samengebracht werd in de codadagen. Sedert 2013
was de staat van de gebouwen echter zo slecht
dat die locatie noodgedwongen verlaten werd.
Dit jaar nog starten de verbouwingswerken zodat dit eeuwenoude pand een vertrouwd beeld
zal blijven op het Watouplein. Architecten Van-

Arthur Labey.

Stopzetting herberg en zaal Labey, 1928.

dewynckel stelden in 2016 de plannen voor op
een bewonersplatform. Bvba Art of Building zal
in fase 1 de bestaande bebouwing restaureren
en omvormen tot vier wooneenheden. In fase
2 wordt een woningengroep met vier wooneenheden gebouwd en een meergezinswoning
met 5 wooneenheden.

Bronnen:
- Gemeentearchief Watou, Parochiearchief Sint-Bavo, Watou
- Beeldbank Westhoekverbeeldt
- Historische Kranten
- Geschiedenis van Watou, L.A. Rubbrecht, 1910
- Geschiedenis van een grensdorp, Jan Daschot, 2015

Wordt vervolgd
Jan Daschot
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OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN JANUARI 2017
KAARTING - 11 JANUARI
9 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Versavel Erna
2. Ingelaere Suzanne
3. Butaye Roger
4. Depyper Anna
5. Thoré Edgard
6. Wyckaert André
7. Muylle M. Louise
8. Persyn M. José
9. Lampaert Jozef
KAARTING - 25 JANUARI
8 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Butaye Johan
2. Versavel Erna
3. Debacker Denise
4. Lansweert Magda
5. Vandepitte Paul
6. Lampaert Jozef
7. Millecam Gerard
8. Vandepitte Frans

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT
Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij SCHOONAERT

462 pt.
425 pt.
400 pt.
400 pt.
389 pt.
386 pt.
380 pt.
312 pt.
251 pt.

464 pt.
433 pt.
403 pt.
382 pt.
347 pt.
299 pt.
312 pt.
292 pt.

Nu ligt ’r ol lauwte up de wind.
’t Begunt ol vroeger dag te zyn.
Nu komt Antonius mè zyn zwyn
en Blasius got doar oek gouw zyn.
’t Is fyn!
Nu komm’n de krokusjes ol kykk’n,
ollichte gon d’r bloemtjes zyn!
Nog zie je ’s nuchtens smoör en doom,
mo ’t zingt ol ê lyster in ê boom.
’t Is fyn!
Nu voag’n me ’n winter uut nuze ogen;
me zien de zunne up ’t roamkozyn.
Nieuw leven bloeit ’r in nuus bloed
me voel’n ’t en zegg’n: “Och! Hoe goëd
is dezen tyd! - ’n Uutkomm’ntyd!
Hoe fyn!
Djoos Utendoale

TE KOOP
10 m3 brandhout,
gezaagd op 40 cm
in Beveren-IJzer
Gsm 0498 57 14 92 - tel. 057 40 01 87

PETRAVER NV
officieel verdeler

COLLECTEBUS
WINTERHULP

Het voorwerp is een collectebus van “Winterhulp” met ringetjes onder de gleuf. Wanneer
de bus geschud werd, leek het of er geld in zat.
In 1940 wilden de bezetters dat het Nederlandse volk een goede indruk kreeg van de Duitsers
en rijkscommissaris Seyss-Inquart richtte naar
Duits voorbeeld Winterhulp Nederland op. Via
collectes en loterijen zamelde de organisatie
geld in om behoeftige Nederlanders van voedsel en kleding te voorzien. Andere liefdadigheidsorganisaties werden verboden.
De Winterhulp probeerde naar buiten toe
krampachtig vol te houden dat het een neutrale, “Nederlandse” organisatie was. De collectanten droegen een rood-wit-blauwe armband
en mochten geen NSB-insignes dragen. De
meeste Nederlanders trapten er echter niet in.
Ze beschouwden Winterhulp als een vorm van
collaboratie, en bekladden de affiches van de
Winterhulp met teksten als: ‘Nog geen knoop
van mijn gulp voor de Winterhulp.’
Eddy Samoey uit Sint-Katelijne-Waver kon het
voorwerp raden.

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 2017
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.

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.

Europalaan 5 - 8970 Poperinge
057 33 89 44 - www.hopsiepops.be
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in ’T ROZENHOF
KIP AAN ’T SPIT

Elke vrijdag- en zondagavond vanaf 18 uur
Heerlijk sappig gebakken kip met slaatje, verse frietjes en koude sausjes: € 14
Ook warme sausjes te verkrijgen!
Mogelijkheid om kip af te halen: 1/2 kip: € 5,50 - hele kip: € 10
Naast onze heerlijke kip is er mogelijkheid om op deze avonden aan de kaart te eten!

Wist je dat je bij ons ook terecht kunt voor:
… een verzorgde dagschotel op maandag-, dinsdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag
(voor dagmenu zie onze website)
… lekkere gerechten à la carte met seizoensuggesties
… pannenkoeken, wafels, ijscoupes, heerlijke koffies in de namiddag
… gezellig tuinterras op mooie dagen
Openingsuren:
… al uw feesten groot of klein
ma - di: 11. 45 - 17.00 u.
vr - za: 11. 45 - 21.30 u.
Bezoek onze website:
zo: 11. 30 - 20.30 u.
www.rozenhof-proven.be of Facebook
woensdag en donderdag gesloten

Obterrestraat 73 • 8972 Proven • Tel. 057 300 335 • reservatie gewenst • www.rozenhof-proven.be
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… 40 jaar terug in de tijd

werd aan het einde van de avond tot eerste
prins van de Landelijke Pleuten gekroond en
presentator Werner Claeys kon genieten van
het feit dat het feest de stad flink oversteeg. En
het zou nog beter worden.

5de prinsenverkiezing van de Landelijke Pleuten met Johan Vande Lanotte.

Februari 1977 stond in onze dorpen bijna volledig in het teken van carnaval. In de grote
feestzaal van De Lovie werd toen immers voor
de vijfde keer de prinsenverkiezing van de Landelijke Pleuten georganiseerd. En het werd een
lustrumeditie met een grote strik, want die
avond gingen de zotskap en de scepter naar
Johan ‘Wanne’ Vande Lanotte, in die jaren nog
gewoon één van de bezielers van de Stavelse
jeugdclub Sine Nomine, maar ondertussen al
vele jaren één van de grote figuren in onze nationale politiek.
Het carnaval van de Landelijke Pleuten was in
de zeventiger jaren meer dan een begrip in onze
landelijke gemeenten. Niet dat er in onze dorpen een echte carnavalstraditie leefde, maar de
Pleutenverkiezing werd al snel een soort ‘vriendelijke oorlog’ tussen de dorpen, met daarbij
nog een dikke tong naar Poperinge-stad, dat
wel een carnavalstraditie had, maar in die jaren
met lede ogen toezag hoe de dorpen echt carnaval vierden, terwijl die festiviteiten in de stad
leken dood te bloeden.
Het begon eigenlijk allemaal in februari 1972
met ‘enfant terrible’ Werner Claeys. Samen
met Carlo Top en nog enkele Provenaars had
hij net de studentenclub ‘Moeder Noom’ opgericht. En bij wijze van stunt werd Werner
door de Noomtjes als kandidaat carnavalprins
in Poperinge ingeschreven. Dat alleen al deed
stof opwaaien, want nooit voorheen had in
Poperinge een niet-stedeling meegestreden
voor de hoogste carnavalseer. En op de verkiezingsavond zelf liep het helemaal uit de hand.
De Provenaars waren met een grote delegatie
naar de zaal van de Benedictinessen afgezakt
en zorgden er voor heel wat sfeer. Prinsenkandidaat Claeys deed het ook uitstekend en
stevende recht op een overwinning af. Maar

tot verstomming van alle Provense supporters
en ook heel wat andere aanwezigen kroonde
de jury uiteindelijk Poperingenaar Joris Lanoye
tot prins. Tot grote woede van de Provenaars,
die een tijdlang het podium bleven bezetten en
daarna door de ordediensten uit de zaal werden geleid. Zelfs de aanwezige persmensen begrepen het verdict niet en waren achteraf ook
niet mild in hun commentaren. “Een afrekening
van de stad tegenover de dorpen”, verscheen
er in de kranten en in het Wekelijks Nieuws
wist de journalist dat de Vlaamse leeuw, die
aan het einde van de muzikale stunt door de
Provenaars werd meegedragen, er voor enkele
juryleden teveel aan was en dat Claeys een pak
punten kostte.
Diezelfde avond nog had de woedende Provense delegatie een antwoord klaar. Er zou een
alternatieve carnavalverkiezing komen. Zonder
inmenging van Poperinge, maar vooral veel
grootser en eerlijker dan die van de stad. En de
wraak was inderdaad zoet. Er kwam een Orde
van de Landelijke Pleuten en de buurgemeenten van Poperinge kregen het voorstel om een
soort intergemeentelijke verkiezing te organiseren. Met elke gemeente in een beurtrol als
organisator en met elk jaar één kandidaat en
één jurylid per gemeente.
In februari 1973 werd de grote feestzaal van
De Lovie het decor van de eerste prinsenverkiezing van de Landelijke Pleuten. En die werd
meteen een schot in de roos. De kandidaten
Marc Vande Lanotte voor Stavele-Beveren,
Frans Duerinck voor Krombeke, Luc Neuville
voor Roesbrugge-Haringe, Marc Delanoye voor
Watou en Rik Ryon voor Proven maakten er
een spannende strijd van en de supporters uit
de dorpen zorgden samen met de Alpenjäger
Blaskapelle voor een heerlijke sfeer. Rik Ryon

In 1974 won Willy Wyffels voor Krombeke, in
1975 Provenaar Luc Lemahieu, in 1976 Patrick
De Beer voor Stavele en in 1977 was Stavele
opnieuw aan de eer met Johan Vande Lanotte.
In die beginjaren jaren werd snel duidelijk dat
deze formule heel wat losweekte. De Loviezaal
liep elk jaar echt eivol, de dorpen kozen spelthema’s, supporters kwamen verkleed naar de
verkiezingen en het werd snel duidelijk dat de
eer van de dorpen eigenlijk veel meer speelde
dan de namen van de winnaars. Dat bleek trouwens nog meer in de volgende jaren toen vanaf
1978 én Oostvleteren én Haringe, onder impuls
van pater Joris Declercq, mee instapten. De entree van Haringe was er trouwens één die kon
tellen, want met hun prins Albert Laseure konden de Haringenaars meteen al feestend naar
huis. De verkiezing werd vanaf dat jaar een
heuse intergemeentenstrijd met kandidaten uit
dorpen van drie verschillende fusiegemeenten
(Poperinge, Alveringem en Vleteren) en intern
groeide tussen Haringe en Roesbrugge ook een
serieuze carnavaleske rivaliteit die in de daaropvolgende jaren echt op het scherp van de snee
gespeeld werd.
De erelijst groeide ondertussen snel aan. Met in
prinsenvolgorde Luc Devloo (1979, Roesbrugge), Rik Deschrevel (1980, Haringe), Franky
Meerschaert (1981, Roesbrugge), Freddy Lemahieu (1982, Roesbrugge), Erik Deschrevel
(1983, Haringe), Geert Dequeker (1984, Krombeke), Daniël Delerue (1985, Haringe), Alain
Rondelé (1986, Roesbrugge), Geert Vandevelde (1987, Roesbrugge), Patrick Dever (1988,
Watou), Wim Devooght (1989, Proven), Peter
Bourrée (1990, Roesbrugge), Dario Carrein
(1991, Haringe) en Geert Dehaene (1992, Haringe).
In al die jaren kende het gebeuren heel wat ups
maar ook enkele downs. Eén van die hoogtepunten was ongetwijfeld de verkiezing van
1984. Er werden dat jaar maar liefst 4782 toegangskaarten verkocht en met Dany en Eddy
Lemahieu stond een tweelingbroederpaar
neus aan neus. Dat ze toen ex-aequo tweede
eindigden en zo de rivalen Haringe en Roesbrugge perfect in evenwicht hielden, maakte
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN JANUARI 2017
KAARTING - 20 JANUARI
OC Karel de Blauwer
28 deelnemers - wonnen 3 partijen: Vandeputte
Marie-Ghislaine
wonnen 0 partijen: Vereype Gratienne 218 pt., Ryon
Gerard 197 pt., Soenen André 192 pt., Huyghe Geert 174
p. en Develter Antoinette 144 pt.
GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 14 pt., Timperman Lucienne 10 pt., Decaesteker Maria 9 pt. en Vercoutter Marie-Thérèse 7 pt.
KAARTING - 23 JANUARI
Kristen Volkshuis
21 deelnemers - wonnen 3 partijen: Vanhoucke Willy
301 pt.
wonnen 0 partijen: Vereype Gratienne 191 pt.,
Antheunis Cecile 124 pt. en Ryon Eliane 97 pt.
50 jaar Landelijke Gilde Beveren.

het nog mooier. Toen in de volgende jaren de
belangstelling wat begon terug te lopen en onder meer Oostvleteren afhaakte, slaagden de
organisatoren erin om de sfeer er opnieuw in
te krijgen door gastvedetten naar de verkiezing
te halen. Zo werd de echte Vader Abraham in
1988 de koning van het feest. De verkiezing
van 1989 eindigde met een drama. Pascal Russe, kandidaat voor Watou en Provenaar David
Lefevere kwamen in de verkiezingsnacht op de
terugweg naar huis om het leven toen hun wagen in de Couthoflaan te Proven van de weg
raakte en tegen een boom crashte.
Dat dramatisch ongeval was er misschien onrechtstreeks de oorzaak van dat de fut wat uit
de organisatie geraakte. En toen de directie van
De Lovie in 1992 besliste om hun grote zaal
omwille van de verkeers- en geluidsoverlast
niet langer aan derden te verhuren en er voor
de Landelijke Pleuten niet direct een alternatief
voorhanden bleek, werd de stekker uit de organisatie getrokken. En werden de Landelijke
Pleuten plots een stuk geschiedenis, die bij velen ongetwijfeld nog memorabele herinneringen oproept.

Nog carnaval
Roesbrugge profileerde zich in die jaren een
beetje tot carnavaldorp, want enkele inwoners
gingen los van die Landelijke Pleutenverkiezing
hun carnavalsgeluk in Poperinge zoeken. Daar
hadden ze na het débacle van 1972 hun lesje
blijkbaar geleerd en kregen kandidaten van de
deelgemeenten nu plots toch een eerlijke kans.
Zo werd in 1985 Roesbruggenaar Wilfried Decaesteker prins bij de Orde van de Hommelknop en in 1987 volgde Frans Devliegher, de
toenmalige patron van De Gouden Arend, zijn
voorbeeld.

Nog in februari 1977
• In Beveren vierde de Boerengilde zijn gouden
jubileum met een ontvangst op het gemeentehuis en een uitgebreide feestmaaltijd.
• In het zwembad van Poperinge vond het ‘spel
binnen de fusie’ plaats. De ploeg van Watou,
met Jacques Delhaye als kapitein, voelde zich
daarbij als een vis in het water en won het
gebeuren voor de ploegen van Roesbrugge,
Proven en Reningelst. De ploeg van Poperinge werd na onregelmatigheden gedeclasseerd en dat werd volgens de plaatselijke
verslaggever door de ploegen van de dorpen
met gejuich onthaald. De fusie was toen duidelijk nog niet verteerd.
• Nog in Poperinge was er veel te doen rond
de miljoenenbrand in het bedrijf Dezillie. De
naam van dat bedrijf deed toen bij niet zoveel
mensen een belletje rinkelen, maar ‘de kaarsenfabriek’ kende iedereen.
• Ondertussen topte Smokie met ‘Living next
door to Alice’ zowel de Radio 2 top 30 als
de Vlaamse Ultratop. En in de Vlaamse top
10 steeg Joe Harris naar de eerste plaats met
‘Maria Magdalena’.
Wordt vervolgd
Stef Ryon
Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten op www.westhoekverbeeldt.be
- De IJzerbode

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 13 pt., Vercoutter Marie-Thérèse 10 pt.,
Decaesteker Maria 9 pt. en Timperman Lucienne 8 pt.
PETANQUE - 13 JANUARI
39 deelnemers - wonnen 3 partijen: Benauwt Roger,
Callemeyn Victor, Huyghe Geert, Meeuw Eddy, Neyrinck
Aimé, Pyck Martin, Van Acker Jozef en Vandenbroucke
Irène
PETANQUE - 27 JANUARI
43 deelnemers - wonnen 3 partijen: Antheunis
Cecile, Benauwt Roger, Butaye Willy, Delanote Gery,
Laseure Albert, Neyrinck Aimé, Queldry Marc en Soetaert
Frans
Klassement
1. Benauwt Roger
2. Neyrinck Aimé
3. Van Acker Jozef
4. Callemeyn Victor
5. Pyck Martin
6. Huyghe Geert
7. Butaye Willy
8. Bossaert Raf
9. Debuysere Maria
10. Delanote Gery

6 part./78 pt.
6 part./78 pt.
5 part./77 pt.
5 part./73 pt.
5 part./73 pt.
5 part./67 pt.
4 part./71 pt.
4 part./70 pt.
4 part./68 pt.
4 part./65 pt.

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

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

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79
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PADDENOVERZET
De Amfibieënwerkgroep van Natuurpunt Poperinge-Vleteren is klaar voor de ‘paddenoverzet’.
Voor het 16de jaar op rij zijn vele vrijwilligers
van Natuurpunt in de weer om de amfibieën
een handje toe te steken bij hun tocht naar de
voortplantingspoelen.
Voortplanting en amfibietrek
Het jaarlijkse fenomeen om te overleven is de
voorjaarstrek van de overwinteringsplaats naar
de paaiplaats. Zowel de gewone pad, de bruine
kikkers en de verschillende salamanders volgen
dit traject.
De winterslaap, onder bladeren in het bos,
composthoop,…, gaat ongeveer in vanaf oktober tot eind januari. Bij een temperatuur van
± 7° en bij een vochtige dag komen amfibieën
te voorschijn om zich voort te planten. Het
vrouwtje van de gewone pad legt eistrengen
in de poel die het mannetje bevruchten. Bij de
bruine kikker is het een eiklomp en bij de salamanders zet het mannetje na een baltsritueel een pakketje zaadcellen (spermatofoor) af,
dat in de cloaca van het vrouwtje wordt opgenomen. Die bevruchte eitjes worden meestal
afgezet onderaan de planten of het vrouwtje
vouwt de eitjes afzonderlijk in de plant.
Wetende dat bij elke pad het aantal eitjes tot
meer dan 5000 kan oplopen zou je verwachten
dat het aantal in hoge mate toeneemt. Maar de
ontwikkeling van ei tot volwassen amfibie kent
een metamorfose of gedaanteverwisseling, een
evolutie met veel gevaren. Het proces varieert
per amfibiesoort: bij padden kan je half/eind
juni al jonge padden uit de poel zien kruipen,
bij de bruine kikker is dit zelfs al vroeger. Het
verschil met larven van salamanders is dat salamanderlarven geen volledige metamorfose
kennen. Zo hebben ze uit het ei al direct vier
pootjes en de staart wordt alleen maar groter terwijl deze bij kikkervisjes uiteindelijk verdwijnt.
Soorten amfibieën
Er zijn drieduizend amfibiesoorten in de wereld, maar natuurlijk enkel op locaties waar het

leefbaar is (temperatuur - nodige vochtgehalte
voor de huidklieren). In België leven er 16 soorten amfibieën: 5 soorten salamanders, 5 paddensoorten en 6 kikkerachtigen.
In onze streek moeten we het stellen met 7
soorten: kamsalamander, alpenwatersalamander, kleine watersalamander, vinpootsalamander, bruine kikker, groene kikkers, gewone pad.
Amfibieoverzet en cijfers
In Poperinge en Vleteren zijn we in het jaar
2000 gestart met de paddenoverzet: eerst in
de Bankelindeweg (omgeving Dozinghembos), daarna volgde de Nachtegaalstraat in
Westvleteren en een 3de overzetlocatie is de
Waaienburgseweg in Roesbrugge (vanaf 2016
geen overzet meer). Door het plaatsen van een
folie, draad en ingraven van emmers kunnen
de amfibieën de weg niet over en vallen ze in
emmers. De amfibieën trekken vooral in de late
avond en ’s nachts en daarom ledigt een vrijwilliger elke morgen de emmers en worden de
dieren veilig bij de voortplantingspoel gezet.
In het jaar 2016 werden er 2041 padden en 23
salamanders overgezet in de Bankelindeweg
(Dozinghembos). Deze locatie kent het hoogste
aantal ‘gewone padden’ in West-Vlaanderen
en is eveneens een belangrijke overzetplaats
voor heel Vlaanderen. In ons gebied hebben
we ook de begeerde en zeldzame vinpootsalamander die we zeker alle overlevingskansen willen geven.
In de Nachtegaalstraat was het totaal voor
2016 : 1663 padden en 7 salamanders.
Historiek van de overzetacties is terug te vinden
op onze website (www.natuurpunt-poperingevleteren.be), rubriek ‘amfibieënwerkgroep’.
Amfibieën bedreigd
Er zijn toch genoeg padden en we horen op
verschillende plaatsen terug de groene kikker.
Neen, de amfibieën hebben het hard te verduren. Er zijn vooreerst de natuurlijke predators;
vissen, geelgerande watertor en libellenlarven
(eten vooral de dikkopjes) in de poel, reiger
en bunzing aan de rand van de poel. De voorbije, warme winters zijn ook een doodsteek
voor de beestjes: een tekort aan winterslaap
en een tussentijdse afwisseling van koude en
terug warmere temperaturen verzwakken de
amfibieën en hun weerstand daalt. Uit studies blijkt dat hierdoor de dieren minder lang
leven. Recent duiken nu ook 2 infectieziekten
chytridiomycose en ranavirose op. De ziekteverwekker van chytridiomycose is de schimmel
Batrachochytrium dendrobatidis, de ziekteverwekker van ranavirose zijn ranavirussen. Deze
ziekteverwekkers komen ook in België voor.
Wat de impact is op de Belgische amfibiepo-

pulaties is vooralsnog onbekend. Recent (december 2013) werd in België ook de aanwezigheid van Batrachochytrium salamandrivorans
vastgesteld. Deze recent beschreven schimmel
bracht de vuursalamander in Nederland op de
rand van uitsterven. Het voorkomen van deze
schimmel in België is zorgwekkend gezien de
potentiële negatieve impact op de Belgische
vuursalamanderpopulaties. Maar andere salamanders zijn ook vatbaar voor deze schimmel.
En dan heb je ook nog de mens die de beestjes
tijdens de amfibietrek overhoop rijdt en verder
snort over de weg terwijl er toch amfibieborden opgesteld zijn.
Vrijwilligers
Belangrijk is het engagement van onze vrijwilligers op onze overzetlocaties, want op die manier geven we de dieren een eerlijke kans om
te overleven. En daarbij plaatsten de vele vrijwilligers dit jaar ook terug zelf de 150 m folie
en 520 m paddendraad. Alle info is te vinden
op www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be en
ook op het infopaneel bij de paddenoverzet in
de Bankelindeweg. Indien interesse om hieraan
mee te werken, contacteer Dirk Waeyaert.
Geëngageerde jongeren
In de Spinstraat in Poperinge is een groepje jongeren onder leiding van Friedel Depover gestart
met een klein werkgroepje, daar in hun woonwijk ook vele padden en salamanders op stap
zijn. Ze vertoeven langs de Bommelaersbeek.
Friedel Depover, Spinstraat 20 8970 Poperinge,
057 33 24 00 en enkele vrienden organiseren
enkele verzamelavonden (wanneer de padden
op trek zijn).
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GOUDEN MEDAILLE
VOOR HET BIER
OUD BRUIN
IN LO-RENINGE
De Beer Awards Digitaal Festival (www.beerawards.be) zijn de jaarlijkse bierprijzen die sinds
2012 gekozen worden door talrijke bierliefhebbers. Via de website kon je in december 2016
je stem uitbrengen in verschillende categorieën. De resultaten werden op dinsdagavond 7
februari 2017 in Brugge bekend gemaakt. In
deze vijfde editie werden bijna 15.000 stemmen uitgebracht. In de categorie ‘Spontaan &
gemengde donker’ werd de gouden medaille
toegekend aan het bier ‘Reninge Oud Bruin’
van de Seizoensbrouwerij Vandewalle (LoReninge). Ook de bieren van brouwerijen Van
Eecke, St.-Bernardus en de Abdij van West-Vleteren vielen in de prijzen. Ook ‘t Hommelhof
in Watou kreeg een gouden award als beste
bierrestaurant van 2016.
“Dat we gingen lopen met de gouden medaille was voor ons een totale verrassing. Dat
het zo’n vaart zou lopen hadden we ook niet
verwacht. Het is ook net 110 jaar geleden dat
ook een gouden medaille werd toegekend aan
het bier ‘Oud Bruin’ dat werd gebrouwen door
brouwerij Croigny in Lo. Brouwer Emiel Croigny-Van Eecke won in de zomer van 1907 in
Oostende een gouden medaille voor zijn Oud
Bruin bier. Kortom dit bier dankt ook zijn naam
aan de oud bruin productie die de Lo-Reningse
brouwers voor de Eerste Wereldoorlog behoorlijk in stand hielden.
Onze Seizoensbrouwerij Vandewalle in LoReninge is in feite een jong bedrijf (sinds 2011),
maar we kunnen bogen op een rijke familiale
brouwtraditie met wortels tot diep in de 18de
eeuw (1756). Het huwelijk van voorvader Petrus Franciscus Van Eecke (1724-1774) met
brouwersdochter Johanna Theresia De Mey
(1724-1780) is het knooppunt van een lange
brouw- en stooktraditie in de Westhoek. Vier
generaties lang brouwden mannen en vrouwen hun grote en kleine bieren. Het stoken
van likeuren en het maken van azijnen zat ook
in hun vingers. Maar het actieve leven in de
brouwerij werd verstoord door de gruwel van
de Eerste Wereldoorlog. De familiebrouwerij in
St.-Juliaan (Langemark) legde noodgedwongen het werk in de roerkuipen stil. Met de oorlogsschadevergoeding (1914-1918) bracht de
familie in 1921 een bijdrage aan de opbouw
en de uitbating van de Ypersche Centrale Brouwerij. Het brouwverhaal gaat sinds 2011 met
de familie Vandewalle opnieuw in Lo-Reninge
verder.
Meer info: www.seizoensbrouwerij.be.

80STE ZANGFEEST IN ANTWERPEN
Voor de 80ste keer organiseert de Vlaamse
zang- en volksliedbeweging het “Vlaams Nationaal Zangfeest” op zondag 26 maart om
14.30 uur in de Lotto-Arena in AntwerpenMerksem.
Onze gelukwensen aan het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) dat samenwerkt met
Verbond VOS, VNZ-Ziekenfonds, serviceclub
Marnixring, Vlaamse Volksbeweging e.a. partners en sponsors en de vele vrijwilligers uit de
Vlaamse cultuur- en studentenbeweging.
Over deze volgehouden zangbeweging schreef
historicus Paul Cordy een boeiend boek achter 75 jaar Vl.-Nat. Zangfeesten “Wij zingen
Vlaanderen vrij”: wortels, pioniersjaren, verdeeldheden, zowel grootse sportpaleisfeesten
als de tanende belangstelling en het hernieuwde elan. Het boek belicht ook de rol in de culturele ontvoogdingsstrijd. De auteur getuigt ook
als regisseur van de jongste 11 zangfeesten
met een kijk van binnenuit op muzikanten, koren én de zingende en trouwe bezoekers. Een
boek van 256 blz. met typische foto’s, uitgave
van ANZ en Davidsfonds, prijs € 29,95, nu te
bestellen met uw toegangskaarten en zonder
verzendingskosten.
Toegangskaarten: www.teleticketservice.com 070 345 345.
ANZ-secretariaat: www.zangfeest.org - 03 237
93 92 - info@anz.be.

Liedprogramma
Uiteraard komen gekende samenzangliederen,
volksliedjes, moderne kleinkunst, intieme liedjes, strijdliederen aan bod. Kortom, een staalkaart van wat Vlaanderen aan liedkunst voortbracht: van Peter Benoit en Jef Van Hoof tot
Armand Preud’homme en Emiel Hullebroeck,
enz… Ook de optredende artiesten laten hun
liedjes meezingen. Iedereen krijgt gratis het
mooie programmaboek met alle liedteksten én
partituren om te kunnen meezingen. Er is ook
een volledige tribune voor gezinnen met kinderen, net naast de kinderopvang: dus keuze
tussen de twee ofwel afwisselend.

Blikvangers jubileumzangfeest
Jonge frisse stemmen Laura Omloop, Mama’s
Jasje, Zinget (voor en door kinderen), De
Geuzen (met Walter Evenepoel van Arjaun),
KSA- en VNJ-muziekkapellen, Dansgroep RU
Famous, Thebaanse trompetten, Scaldis Brass
Band. Voordracht en nieuwe regisseur Wilfried
Haesen. Piano- en beiaardbegeleiding Wim
Berteloot. Koren en orkest o.l.v. dirigenten Ivo
Van Gils, Peter Leys en Danny Van Uffel.
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Twee autobussen uit Westhoek
Wie in groep vanuit de IJzerstreek ernaartoe
wil, heeft de keuze tussen een autobus vanuit
Oostduinkerke, St.-Niklaaskerk (om 9.30 uur)
over Koksijde - Veurne - Kruispunt Alveringem
ofwel de autobus vanuit Middelkerke, stadhuis
(om 10 uur) Oostende-station.
Inschrijvingen:
• voor bus uit Oostduinkerke - Koksijde - Veurne: € 30 per persoon voor busreis met toegangskaart Zangfeest. Eetstop om 12 uur in
Texaco-Kruibeke (voor eigen rekening).
Inschrijving via Gaby Vandromme (0477 35
36 12 - vvbbachtendekupe@icloud.com). Betaling op BE77 7512 0635 8042 op naam
VVB Bachten de Kupe (vóór 10 maart).
• voor bus uit Middelkerke-Oostende: € 28 per
volwassene - € 18 voor jongeren tot 18 jaar
(kaart en bus - idem eetstop).
Inschrijving Johan Desmet (059 50 24 53 desmetj@hotmail.com) betaling op BE26
0000 7020 1829 op naam Johan Desmet,
Oostende (vóór 10 maart).
Iedere deelnemer ontvangt een bevestiging
en de uurregeling opstapplaatsen.
Programmafolders met liederenlijst en affiche
via bertennest@skynet.be of 057 30 02 08.

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

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT

Drukkerij SCHOONAERT
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SALONAANBIEDINGEN

INSPIRED BY YOU

DE SALONMAAND
ZONDER TOEGEVINGEN
vanaf

17.690€

EXTRA
PACK
TE ONTDEKKEN BIJ ONS

EN

(1)

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

ZIN IN EEN SUPERIEURE AFWERKING?

CITROËN C4 PICASSO

1.6 BLUEHDI 115 EAT6 INTENSIVE
NIEUWE AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK MET 6 VERSNELLINGEN

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS(2)
KORTING(3)
NETTOPRIJS
SALON KORTING(5)
ECOTECH PREMIE(6)
SALON PRIJS(7)

+ EXTRA PACK

28.950€
- 4.010€
= 24.940€
- 1.000€
- 1.200€
= 22.740€

TE ONTDEKKEN BIJ ONS

OPENDEURDAGEN VAN 16 T.E.M. 31 JANUARI, ZONDAGEN INBEGREPEN.
NIEUWE CITROËN GRAND C4 PICASSO

18.375€
100 - 145 G CO /KM
(1)

vanaf

3,8 - 6,3 L/100 KM

2

citroen.be

NIEUWE CITROËN C4 PICASSO

16.285€

(1)

vanaf

Y

F

Y

Verminderd met alle premies inclusief voorwaardelijke
Verminderd met alle premies inclusief voorwaardelijke
EcoTech premie(2) van 3.000€.
EcoTech premie(2) van 3.000€.
Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be. Afgebeeld voertuig: CITROËN C4 Picasso Exclusive (opties: metaalkleur, meedraaiende bi-xenon koplampen en 18” lichtmetalen velgen). (1) Prijs btwi van de CITROËN C4 Picasso
1.2 PureTech 130 Start & Stop MAN6 ATTRACTION vanaf 15/12/2015, verminderd met alle promoties alsook de PureTech premie(4), de voorwaardelijke Salonpremie(5) en Eco Tech premie(6). (2) Aanbevolen catalogusprijs btwi van CITROËN C4 Picasso vanaf
15/12/2015. (3) Volgens model en afwerking, meer informatie bij ons. (4) CITROËN geeft u bij aankoop van CITROËN C4 Picasso met PureTech motor een premie van 500€ (buiten Business versie). (5) CITROËN geeft u bij aankoop van een nieuwe CITROËN uit stock
een Salon korting. Voor meer inlichtingen en voorwaarden, gelieve zich te begeven bij ons. Voorwaarde voor Salon korting voor CITROËN C4 Picasso is : 1.000€. Aanbieding geldt zolang de voorraad strekt en niet geldig voor Business versie. (6) CITROËN geeft u een Eco
(3)
Tech premie voor de overname en recyclage van uw oud voertuig. Wij bieden u bij aankoop
van een nieuwe CITROËN C4 Picasso (buiten Business versie) een Eco (4)
Tech premie van 1.200€. Daar heeft het milieu baat bij dankzij het proces van gescheiden recyclage. Het voertuig
moet volledig zijn en minimum 6 maanden ingeschreven zijn op naam van de koper van het nieuwe voertuig. (7) Prijs btwi vanaf 15/12/2015, verminderd met alle promoties waaronder de voorwaardelijke Salon korting(5) en voorwaardelijke EcoTech premie(6). Aanbiedingen
geldig van 15/12/2015 t.e.m. 01/02/2016 op alle nieuwe CITROËN C4 Picasso, verkocht aan particulieren, niet cumuleerbaar met alle andere lopende promoties en geldig bij ons.

RSO

Tot
3.000€ VOORDEEL

UITZONDERLIJKE
OVERNAMES

50% korting op de opties

OPENDEURDAGEN VAN 9 > 31 JANUARI, ZONDAGEN INBEGREPEN
G CO /KM • 100 - 134 G CO /KM
GARAGE103 - 134WATTEYNE

3,9 - 5,8 L/100 KM • 3,8 - 5,8 L/100 KM

2

2

bvba

citroen.be

Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : citroen.be. Afgebeelde voertuigen: nieuwe CITROËN C4 Picasso Shine (opties : metaalkleur, meedraaiende bi-xenon koplampen) en nieuwe CITROËN Grand C4 Picasso
Shine (optie : metaalkleur). (1) Prijs ‘vanaf’ incl. btw van 01/01/2017 tot 31/01/2017 van de nieuwe CITROËN Grand C4 Picasso 1.2 PureTech 130 MAN6 S&S Feel en de nieuwe CITROËN C4 Picasso 1.2 PureTech 130 MAN6 S&S Feel, verminderd
met alle premies inclusief voorwaardelijke EcoTech premie(2). (2) CITROËN biedt u een EcoTech premie aan voor de overname en de recyclage van uw oude voertuig. De volgende ‘EcoTech’ premies, die niet cumuleerbaar zijn met de overnamepremies
(behalve op bedrijfsvoertuigen). CITROËN biedt u 3.000€ BTWi bij aankoop van een nieuwe CITROËN Grand C4 Picasso of een nieuwe CITROËN C4 Picasso. Daar heeft het milieu baat bij dankzij hetY proces FvanYgescheiden recyclage. Het voertuig
moet volledig zijn en minimum 6 maanden ingeschreven zijn op naam van de koper van het nieuwe voertuig. (3) CITROËN biedt u tot 2.900 € korting bij de aankoop van een CITROËN C4 Picasso of Grand C4 Picasso. Meer informatie bij ons.
(4) Offerte Optie+ : CITROËN biedt u 50% korting op alle opties. (behalve op Business versie en accessoires). Aanbiedingen geldig van 01/01/2017 tot 31/01/2017, bij aankoop van een nieuwe CITROËN Grand C4 Picasso of een nieuwe
CITROËN C4 Picasso, verkocht aan particulieren, niet cumuleerbaar met alle andere lopende promoties geldig bij ons.

Veurnestraat 16 - 8640 Oostvleteren - Tel. 057 40 12 99 - Fax 057 40 19 23
www.garagewatteyne.be - citroen.watteyne@belgacom.net
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EVENEMENTENKALENDER
ABELE
n Brocante- en muntenbeurs
Zondag 12 maart van 7 tot 12.30 uur
Op iedere tweede zondag van de maand gaat
de verzamelbeurs van Poperingana Numismatica Historia terug 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. Toegang is gratis.

ALVERINGEM
n Toneel “Geruchten”
Toneelkring “Voor Outer en Heerd” brengt toneelstuk “Geruchten” van auteur Neil Simon
in een bewerking en geregisseerd door Roger
Liefhooghe.
10 jaar getrouwd, ideaal voor een feestje. Een
etentje voor de high-societyvrienden. Karel,
viceburgemeester van de stad Oostende, ligt
bloedend als een varken op zijn bed. Een overval? Een wanhoopsdaad?
Mildred, zijn echtgenote, is nergens te bespeuren. Dat roept vragen op.
De eerste gasten arriveren en doen de macabere ontdekking. Hoe reageren zij? Vertellen
zij het aan de andere gasten? Waarom wel?
Waarom niet? In ieder geval vermijden dat
dit schandaal het daglicht ziet. Schone schijn,
wantrouwen, buitenechtelijke avonturen. Politieoptreden moet vermeden worden, maar
waarom verschijnen agenten Verstraete en Parmentier toch ongevraagd?
Op het menu: verwarringen en smoezen, leugens en veronderstellingen, roddels en geruchten. Moeilijk voor de gasten om een sluitend

verhaal te bedenken en het ook aan te houden,
vooral als ze zelf ook niet precies weten wat er
nu eigenlijk gaande is. Een hilarische komedie
op hoog niveau.
De auteur Neil Simon is een van de betere
Amerikaanse toneelschrijvers. Het merendeel
van zijn stukken werden toppers op Broadway.
Meestal voert hij in zijn stukken allerlei kleurrijke personages op, die buiten hun wil om
in penibele situaties terecht komen. Hij is een
meester in het behandelen van pijnlijke relatieproblemen. Een wrange ondertoon is steeds
aanwezig en daardoor blijven zijn personages mensen en worden ze geen typetjes. Zijn
stukken staan geboekstaafd als regelrechte
komedies, maar om ze tot een goed einde te
brengen vraagt het van de spelers een enorme
concentratie en komische timing.
De voorstellingen gaan door in De Kwelle,
St-Rijkersstraat 20 te Alveringem op za. 18
febr. om 20 u., zo. 19 febr. om 17 u., vr. 24
febr. om 20 u., za. 25 febr. om 20 u., wo 1
maart om 20 u., za 4 maart om 20 u. en zo 5
maart om 15 u.
Toegang: € 8. Info en kaarten via www.toneelalveringem.be of 058 28 97 93.

BEVEREN A.D.IJZER
n Kaasavond
Zaterdag 11 maart vanaf 18.30 uur
Kom op zaterdag 11 maart genieten van een
lekker stukje kaas, heerlijk brood, aangepaste
salade en een bijpassend drankje in de H. Hartzaal van Beveren aan de IJzer.
Volwassenen betalen € 14, kinderen (< 12 jaar)
betalen € 6. Voor wie geen kaas lust, kan op
aanvraag een vleesschotel voorzien worden.

Gelieve te reserveren vóór 6 maart via
frank.boussemaere@skynet.be of
sylviethieren@yahoo.com - 0499 51 62 62.
Deze gezellige avond is ten voordele van De
Vriendenkring Beveren VBS ‘De Libel’ en wordt
georganiseerd i.s.m. de school.

KROMBEKE
n Gezinsbond Krombeke
Filmnamiddag “Finding Dory”
Maandag 27 februari van 14 tot 16 uur
In OC De Bampoele te Krombeke.
Prijs: leden betalen € 2,50, niet-leden € 5 incl.
drankje en versnapering.
Info: gezinsbondkrombeke@gmail.com - tel.
057 40 16 82.
n Tuinhier Krombeke
Vrijdag 10 maart om 20 uur
‘Nuttige tips voor bemesting en sproeistoffen’
door Jan Vanwijnsberghe in de kantine van de
Hondenschool “Te Lande”, Bankelindeweg 39
te Krombeke.

POPERINGE
n Benefiet voor de Maria-Ommegang
Vrijdag 10 maart om 20 uur
In 2012 werd een eerste benefiet georganiseerd in de Sint-Janskerk. Het Ommegangscomité staat immers elk jaar voor de niet te
onderschatten uitdaging om de Maria-Ommegang aan te passen en kleine vernieuwingen
door te voeren. Vijf jaar later richt het comité
hiervoor een tweede benefietoptreden in.
Volgende verenigingen zijn bereid hun me-

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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dewerking te verlenen: het
muziekensemble
Pidrac,
de Poperingse Kunstacademie, de wimpeliers
uit Oostnieuwkerke, de
muzikale jongerengroep
Klimdraad, alsook de ondersteunende koren Zingende kerk
Poperinge en Hoogland Wijtschate. Hierbij wordt
enerzijds gestreefd naar de betrokkenheid van
de jeugd met enthousiast zingende jongeren
vanaf 10 jaar en individuele muzikale talenten.
Anderzijds wordt dit jaar vooral de klemtoon
gelegd op samenzang. Mooie Vlaamse en andere gekende liederen kunnen meegezongen
worden met ondersteuning van de zangkoren
en het muziekensemble. Ter afwisseling geven
de wimpeliers een wervelend kijkstuk.
Dit evenement gaat door op vrijdag 10 maart
om 20 uur in de St.-Janskerk te Poperinge.
Kaarten in voorverkoop zijn te verkrijgen aan
€ 10 bij de secretaris Jef De Gersem (057 33 48
55). De avond zelf bedraagt de toegangsprijs
€ 12. Kinderen beneden de 12 jaar mogen gratis binnen. Na het optreden is een gratis consumptie te verkrijgen achteraan in de kerk. Wij
hopen, dat ook de lezers van De IJzerbode dit
grote culturele erfgoed willen steunen en danken u hiervoor bij voorbaat.
n Triduüm O.L.Vrouw van Sint-Jan
in de Sint-Janskerk
- Zaterdag 11 maart:
17.40 u. Opening van het triduüm,
		
met Rozenkrans
18.00 u. Eucharistieviering met homilie
- Zondag 12 maart:
17.40 u. Rozenkrans
18.00 u. Eucharistieviering met homilie
- Maandag 13 maart:
17.40 u. Rozenkrans
18.00 u. Eucharistieviering met homilie
- Dinsdag 14 maart:
538ste verjaardag van het Grote Mirakel
17.40 u. Rozenkrans
18.00 u. Eucharistieviering met homilie

PROVEN
n ‘De Volksvreugd’ - Kippenfestijn
Zondag 19 februari vanaf 11.30 u.
‘De Volksvreugd’ Proven draait op volle toeren
met het kinderorkest Jakkedoe, het Jeugdensemble, het trommelkorps, de ambianceband
‘Ort en Zwiegt’ en de harmonie. Vorig jaar werden de harmonie en het trommelkorps in een
gloednieuw uniform gestoken. Maar ondertussen gaat De Volksvreugd verder op haar elan:
genietbare en kwaliteitsvolle muziek brengen
voor iedereen. Om haar hierin een financieel
ruggensteuntje te bezorgen nodigt de Pro-

walvis maar bovenal één boodschap: ‘De Charel is niet dom, dat is hij nie; de Charel is een
genie!’
Deze voorstelling duurt een uur en gaat door
in OC de Croone te Proven.
Kaarten zijn te koop in de apotheek van Proven. Leden betalen in voorverkoop € 4 en aan
de deur € 5. Niet-leden betalen in voorverkoop
€ 5 en aan de deur € 6.

vense muziekmaatschappij je dan ook uit op
haar Kippenfestijn op zondag 19 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. Kinderen kunnen ook
kiezen voor 2 frikandellen.
Wil je maaltijd tijdig bestellen bij de leden en
bestuursleden of via ingedehaene@telenet.be.
Volwassenen betalen € 14 en kinderen € 7 (kip
of frikandellen). 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 15 februari.
n Gezinsbond Proven
Theatervoorstelling ‘Dom’
Dinsdag 28 februari om 14 uur
De Gezinsbond Proven nodigt op dinsdag 28
februari Theatermakers Charel en co uit.
Hun voorstelling ‘Dom’ is een eigenzinnig interactief clownesk vertel- en circustheater met
rolbanen, blaaspijpen, een haai en ook een

n Tweedehandsbeurs in kinderartikelen
Zaterdag 4 maart van 14 tot 16.30 uur
Baby-, kinder-, tiener- en zwangerschapskledij,
speelgoed, babyuitzet, kinderboeken en -fietsen, audio en video op kindermaat ... te koop
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 leden Gezinsbond, € 8 voor niet-leden.
Verdere info en inschrijving kan t.e.m. 1 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.
n Vierde Kastanjebarbecue
Zondag 19 maart vanaf 12 uur
Vrije Basisschool De Kastanje Proven nodigt je
uit op hun vierde Kastanjebarbecue. Op zondag 19 maart wordt een ruim assortiment van
vleessoorten op de rooster bereid en ook de
keuze aan verse groenten is uitgebreid. Naast
een volwaardig menu à volonté voor volwassenen voor de prijs van € 16, kunnen kinderen kiezen voor een kindermenu à € 9 of een
broodje met een worst voor € 3.
Uiteraard is er tijd en plaats voor een gezellig
samenzijn bij een goed gevulde bar. De opbrengst van deze voorjaarsbarbecue komt ten
goede aan alle leerlingen.
Alle Kastanjesympathisanten worden verwelkomd op zondag 19 maart vanaf 12 uur in OC
De Croone te Proven.
Reserveren vóór 10 maart is noodzakelijk! (057
30 05 33 - annabel.vanlerberghe@kbrp.be).

ROESBRUGGE
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Vrijdag 17 februari om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 24 februari: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 28 februari om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Donderdag 2 maart om 14.00 uur: Crea in
Kristen Volkshuis
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EVENEMENTENKALENDER
- Vrijdag 10 maart: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 14 maart: OKRA 65 JAAR
- Vrijdag 17 maart om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 24 maart: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 28 maart om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis.
n Femma - Slow food
Dinsdag 21 februari om 19.30 uur
De titel laat vermoeden dat het vooral gaat om
langzaam koken, maar niets is minder waar.
Slow Food is net het tegenovergestelde van
fastfood. Het is genieten van authentieke lekkernijen die onze keuken rijk is. We verwerken
de producten van eigen bodem in toffe gerechten. Demonstratie wordt gegeven door Ria
Ledoux in OC Karel de Blauwer, Prof. O. Rubbrechtstraat 97 te Roesbrugge.
Inschrijven vóór 14 februari bij Lieve Pyfferoen (0474 21 58 22 - lieve.pyfferoen@gmail.
com) of bij Annie Porreye (0488 40 16 54 annieporreye@gmail.com)
Prijs te betalen de avond zelf, met een meerprijs voor de niet-leden. Femma zal zorgen voor
bord en bestek.
n Femma - Naaiprojecten
Donderdagen 2, 16, 23 en 30 maart,
6 en 20 april telkens om 19.30 uur
Bij Femma maken we alles zelf en op de eerste
plaats onze kleren!
Iedere vrouw haar kleedje op maat gemaakt,
daar droomt iedereen van. In de naaiprojecten
willen we dit realiseren. Een modelletje vanuit
“het grote naaiboek” of vanuit “inspiratie voor
creatie”.

In de eerste les beslissen we wat we maken,
eventueel het patroon tekenen. In deze reeks
besteden we ook aandacht aan de mogelijkheden van onze machine, willen we werken met
de verschillende steken en voetjes. Pas vanaf de
2de les breng je je stof mee.
Zeg je, een kleedje is niet mijn ding, kan er
ook iets voor de kinderen of een alternatief gemaakt worden. Heb je eigen modellen, breng
deze gerust mee.
Wanneer: donderdagen 2, 16, 23, 30 maart, 6
en 20 april telkens om 19.30 uur in OC Karel
de Blauwer.
Prijs: € 75 - met Femmapas € 48.
Inschrijven vóór 23 februari en meer info bij
marleen.deschuytter@telenet.be - 0472 57 36
50.
n KVLV Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Donderdag 2 maart om 13.30 u.: kinderactiviteit ‘Een bijenhotel maken’ in OC Karel
de Blauwer. Breng hamer en snoeischaar
mee.
- Woensdag 15 maart om 19 u.: kookdemo
‘voorjaarsmenu’ in OC Karel de Blauwer.
n Samana Roesbrugge-Haringe
Zondag 5 maart vanaf 11.45 uur
Samana, het vroegere CM Ziekenzorg, organiseert dit jaar voor de eerste maal een eetfestijn.
Samana Roesbrugge-Haringe brengt af en toe
een bezoekje aan stoel- en bedgebonden zieken, aan mantelzorgers, aan 80-jarigen… Is het
nu met een geschenkje, een bezoekje van de
Sint en Piet of gewoon een uitnodiging voor
een ontmoetingsnamiddag, dit alles kost geld.
Om dit mooi gebaar in de toekomst zo verder
te kunnen doen ben je hartelijk welkom op

zondag 5 maart vanaf 11.45 uur bij P. Gunst in
Het Kristen Volkshuis, Prof. O Rubbrechtstraat
25 te Roesbrugge voor een lekker etentje: kalkoengebraad, groentjes en kroketten voor € 15
voor volwassenen en € 10 voor kinderen jonger
dan 12 jaar.
Kaarten te verkrijgen bij Ronald Verstraete
0475 89 88 16, bij Zuster Agnés 057 30 03 09,
bij alle andere kernleden van Samana en in het
Kristen Volkshuis, 057 30 03 22.
n OKRA Roesbrugge-Haringe - 65 JAAR
Dinsdag 14 maart om 14 uur
Herinneringen aan de werking en activiteiten in
het Kristen Volkshuis.
n Feestmaaltijd VBS De Krekel
Zondag 19 maart vanaf 11.30 uur
Op zondag 19 maart nodigen alle leerkrachten
en kinderen van De Krekel iedereen uit op hun
feestmaaltijd in het OC Karel De Blauwer in
Roesbrugge.
Vanaf 11.30 uur kan je er proeven van een
heerlijk aperitiefje en daarna kan je aanschuiven aan het uitgebreide en verzorgde buffet.
Wij presenteren je warme beenhesp met een
groot assortiment groenten, sausen en gebakken krielaardappeltjes. Achteraf is er zeker nog
mogelijkheid tot een lekker kopje koffie en een
gezellige babbel.
Prijs kinderen < einde basisonderwijs: € 7 - prijs
volwassenen: € 14.
Kaarten op voorhand bestellen. Dat kan op
school of bij de leerkrachten (057 30 06 26
- vbsdekrekel@kbrp.be). Bezorg dus vóór
woensdag 14 maart je bestelstrookje en het
geld op school en wij zorgen voor een overheerlijk feestmaal op zondag 19 maart!

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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Dus een héél warme oproep !
Nodig familie en vrienden zeker uit, en kom die
zondagmiddag aanschuiven aan ons buffet!
U steunt er in alle geval de kinderen van De
Krekel mee!
Alvast graag tot dan en hartelijk dank!

Leden Natuurpunt betalen € 2 p.p. (gezin € 5),
niet-leden betalen € 3 p.p. (gezin € 7).
Inschrijven vooraf verplicht bij Guido Quaghebeur (info@natuurpunt-poperinge-vleteren.
be - www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be 057 33 79 78).

NATUURPUNT

n Winterwandeling
Zondag 26 februari vanaf 14 uur
Start om 14 uur aan de kerk van De Klijte
(Heuvelland).
We wandelen via een boeiend parcours (7 km)
met prachtig zicht op de Kemmelberg. Via het
mooie keteldal met bosjes en weilanden nabij de Scherpenberg bereiken we de Zavelaar
waar Agentschap Natuur en Bos er alles aan
doet om het landschap nog aantrekkelijker te
maken. We wandelen in de omgeving van de
Scherpenberg en bereiken zo een oude buurtweg die ons terug naar de startplaats brengt.
Tijdens de wandeling wordt door onze gids van
dienst Chris Develter op bepaalde specifieke
plaatsen uitleg gegeven over hoe we bomen in
de winter kunnen herkennen, dus wanneer er
geen bladeren aan de boom hangen. De tocht
gaat zowel op verharde als onverharde wegen.
Kledij en schoeisel aanpassen aan de weersomstandigheden.
Info: Chris Develter (057 33 53 94).

n Uilentocht
Vrijdag 17 februari om 19.30 uur
Kom meegenieten in de wonderlijke wereld
van de uilen. In het kasteeldomein De Lovie
hebben verschillende bosuilkoppels hun territorium en broeden in de holtes van oudere
bomen. Daarnaast kan de kerkuil genieten van
2 broedbakken om zich voort te planten.
We starten de avond in de veldhospitaalbarak
met info en presentatie van de verschillende
uilen in de regio. Daarna maken we een wandeling doorheen het park op zoek naar het
spookachtig geluid van de bosuil. We nemen
dan ook een kijkje in de omgeving van de kerkuilbakken. Opsluit met een warm drankje en de
enige echte braakballen.
Kasteeldomein De Lovie, Krombeekseweg 82
te Poperinge. Voor parking: inrijden via Canonstraat, daarna linksaf de weg volgen naar
parking feestzaal. Volg de signalisatie naar De
Hoeve en veldhospitaalbarak.

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding
Gordijnen en overgordijnen UNLAND
Gratis opmeten en plaatsen

®

Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie
Decoratie & Kunstglazenier

J. LAHOUTTE

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

GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN
n PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET
LAGE ENERGIEWONINGEN n OPRITTEN EN
TERRASSEN n VLOEREN- EN WANDTEGELS
n KLEINSCHALIGE AFVALWATERZUIVERING

MARIO VANDEWIELE BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62
8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER
INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten
VANAF NU: winternazicht
Alle carrosseriewerken • schilderen

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

Drukkerij SCHOONAERT

Hartslagen
van Rik Ryon

We drinken nu nog
het water
dat de
dinosauriërs
ook
al dronken.
Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
rik.ryon@telenet.be
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D.L.Decor bvba
Schilder- & decoratiewerken
gsm 0475 37 08 68
dl.decor@telenet.be
Danny Lahoutte
Blekerijweg 30a
8972 Proven

DE LOVIE OPENT
NIEUWE GALERIE
De Lovie heeft de deuren van hun nieuwe galerie ‘De Nieuwe Bankelinde’ geopend. Het
centrum voor mensen met een verstandelijke
handicap richtte het kunsteneiland ‘Artîlerie’,
waar kunstenaars met een verstandelijke handicap een werk- en ontmoetingsplaats vinden,
op. Het centrum is ervan overtuigd dat cultuur
een kwalitatieve invulling heeft in het leven van
mensen met een beperking. Ze geloven in de
talenten van hun mensen en samen streven ze
naar een artistiek product.
Het kunstatelier is een plaats voor schilderen,
etsen, animatiefilm, installaties, lino’s, muziek,
dans en drama. Op de eerste verdieping van
De Nieuwe Bankelinde, geschenkwinkel en
toeristisch infopunt, werd een gloednieuwe
sfeervolle galerie ingericht waar het werk van
de kunstenaars wordt tentoongesteld. Kunstenaar van dienst voor de eerste tentoonstelling
is Dominique Cokelaere. Hij wordt in het Artîlerie ‘the happy painter’ genoemd. “Zijn enthousiasme voor het schilderen kent geen grenzen.
Als hij zou kunnen, komt hij elke dag schilderen,” vertelt Sven Verhaeghe, begeleider. “We
moesten dan ook niet lang nadenken over de
eerste kunstenaar in onze nieuwe galerie. Hij
stormt het atelier binnen van enthousiasme
omdat hij mag schilderen. We noemen hem
niet voor niets ‘The happy painter’. Zijn schilderijen maken hem trots. Hij doet zijn eigen
ding.”
De Nieuwe Bankelinde, Krombeekseweg 84 te
Poperinge is open van dinsdag tot zaterdag van
14 tot 18.30 uur.

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt
op woensdag 15 maart 2017.
Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op
maandag 6 maart 2017.

Schrijnwerkerij
Kristof REGHEERE
bvba

Alle nieuwbouw • Renovatie
Hout • PVC • Aluminium
Eigen fabricatie
houten schrijnwerk,
afgelakt in ons atelier

Algemene timmerwerken

Waaienburgseweg 59 B • 8972 Krombeke
Tel. 057 40 03 71 • Gsm 0476 92 79 57
www.kristofregheere.be • info@kristofregheere.be

!!! 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 17 februari
puntenkaarting “OKRA”
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 17 maart
puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 28 februari
puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 28 maart
puntenkaarting “OKRA”
Vogelpik
zaterdag 11 maart
smijting voor de leden

BEVEREN-IJZER

• Vrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 19 januari
donderdag 16 februari

HARINGE

• Vogelpikclub Smokkelsmijters
Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
zaterdag 25 februari
zaterdag 25 maart

BIBLIOTHEEK ROESBRUGGE
Openingsuren:
Dinsdag van 16 tot 18 uur
Vrijdag van 17.30 tot 19.30 uur
Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

Proven
• Justien Laverge, geb. 18 januari,
d.v. Sammy en Annelies Geeraert
Roesbrugge-Haringe
• Hélène Soudant Wallart, geb. 1 februari,
d.v. Valéry Wallart en Cindy Soudant
Watou
• Lennox Goudeseune, geb. 14 januari,
z.v. Kevin en Elien Vandenbilcke

GOUDEN BRUILOFT

Watou
• Gilbert Dever en Paula Flauw

OVERLIJDENS

Proven
• Freddy Vernieuwe, overl. 29 januari, 70 j.,
echtg. v. Theresia Rousseeuw
• Eddy Cayzeele, overl. 5 februari, 58 j.,
echtg. v. Rita Lanszweert

Roesbrugge-Haringe
• Romanus Parreyn, overl. 31 januari, 74 j.,
echtg. v. Yvette Rousseeuw
Watou
• Joël Vandemaele, overl. 31 januari, 86 j.,
echtg. v. Anne Marie Coudron
• Gilbert Deroo, overl. 4 februari, 87 j.,
echtg. v. Alice Pladys

MENSEN VAN BIJ ONS
Op 11 februari 2017 is Georges Cappelaere op
86-jarige leeftijd te Ieper overleden.
Hij werd geboren te Beveren-IJzer op 13 februari 1931 en was de echtgenoot van Maria
Boone. Hij woonde tot aan zijn huwelijk bij zijn
ouders Maurice Cappelaere en Maria Dewaele
in de Bergenstraat 32 te Roesbrugge.
Voor hij in het examen als rijkswachter slaagde
werkte hij bij de firma Camerlynck. Zijn loopbaan als rijkswachter begon in Gent, vervolgens Kortrijk en eindigde in Ieper.
De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 18
februari 2017 te Ieper.

Krombeekseweg 82
8970 Poperinge

TERUG EEN
DORPSWINKEL IN
BEVEREN A.D. IJZER

Vele plattelandsdorpen kampen met een tekort
aan winkels en Beveren a.d. IJzer vormt daarop
geen uitzondering. Gelukkig komt De Lovie,
het zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke handicap, met een oplossing voor
dit probleem. In het voormalig restaurant ‘In
Beveren’, vlakbij de kerk van Beveren, opende
De Lovie op vrijdag 10 februari een Dorpspunt.
Je kan er voor zowat alles terecht, van brood,
fruit, vlees of groenten tot je fiets laten herstellen of surfen op het internet. Maar even goed
om een kopje koffie te drinken en een praatje
te slaan of om iemand te engageren om je
stoep te vegen, de bloemen water te geven of
de vuilnisbakken buiten te zetten.
“Niet dat we dat allemaal zelf doen”, zegt Jan
Vermeulen van De Lovie. We brengen mensen
OPROEP - OKRA
gewoon 1in contact met elkaar en vormen een
OMSLAG_AM.indd
ROESBRUGGE-HARINGE
soort tussenschakel tussen winkels en diensten
enerzijds en de inwoners van Beveren anderFoto’s en artikels
zijds. Wil je een brood, dan bestellen wij dat
van vroeger en nu
voor jou en zorgen ervoor dat het hier ligt wanneer je er om komt. Is je fiets kapot, dan zoeGraag zouden we in de loop van dit jaar
ken wij een hersteller. Je moet niet wachten tot
een namiddag organiseren waarin we
die klaar is want we hebben hier ook enkele
vervangfietsen staan. Op die manier hoeven de
foto’s, artikels … in verband met allerlei
inwoners van Beveren niet om de haverklap in
activiteiten van vroeger en nu tentoonstelhun auto te kruipen om ergens anders te gaan
len of projecteren. Wie persoonlijk enkele
zoeken wat ze nodig hebben.
foto’s of artikels bezit in verband met actiVoor de bewoners van ons centrum, die samen
met vrijwilligers het Dorpspunt openhouden, is
viteiten, uitstappen … van “ de Katholieke
dit ook mooi: ze voelen zich nuttig en geapBond van de Gepensioneerden”, de KBG,
precieerd. Ons aanbod van diensten en producOKRA … gelieve contact op te nemen met
ten is gebaseerd op een enquête die we in de
iemand van onze bestuursleden.
tweede helft van vorig jaar bij de bevolking van
Alvast beste dank voor alle medewerking.
Beveren afgenomen hebben. We zijn gewoon
van deur tot deur geweest.

OPROEP - OKRA
ROESBRUGGE-HARINGE
Onze vereniging bestaat dit jaar 65 jaar. De
eerste voorzitter van “Bond der gepensioneerden” van toen was Benoit Samyn.
Wij zijn op zoek wie de volgende voorzitters waren.
Geef een seintje naar Eliane Ryon (tel. 057
30 11 23 - ryon.eliane@telenet.be) of naar
Frans Soetaert (057 30 18 29).

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

VOOR EEN WARME WINTER

AEG
WASMACHINE
L8FEE96S

AEG
WARMTEPOMPDROOGKAST
T8DEE94S

A+++ -50% - 9 kg - 1600 t/min Groot display - ÖKOMix-technologie ProSteam® stoomprogramma’s ProSense® - ÖKOInverter motor ÖKOPower programma: slechts 59 min. Uitgestelde start - AquaControl

A++ - 9 kg - Groot display AbsoluteCare™-systeem SensiDry®-technologie met warmtepomp ProSense™ - Inverter motor Alternerende trommelbeweging Uitgestelde start - LED binnenverlichting

€ 799,99

€ 749,99

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

Wij aanvaarden
ecocheques

Zoaterdag last hen z’ in Iezenberge Mongsje Moeneclaey
begroaven. De kerke zat stampvul. “Een stieven schonen
dienst!” voenk olleman. En dat wos ‘t! ‘t Ploviekooër van
Beauvoorde zoeng kurieus, en paster Terrie hield doar
een liekrede, menschen! Si, iedereen wos ervan gepakt!
‘t Vrouwvolk snuffelde en snotterde en snoot, en oek de
vinten woaren zochte, moa keken sterrelieng vóór nulder.
En de offrande, die bleef moa deuren, ’t stoeg een reke volk
buten, nie zomoa toet op de stroate, moa toet an ’t Spoans
Kwartier.
Ja Mongsje. Heel ze leven wunde de mens in een kortwunste schuns vor ’t kapellige van ’t Hoaiboaige, op de route
van Iezenberge noa Leisel. Iedereen wiste num weunen,
toet in Hoendschoote en Killem toe, want joan, ver en noar
wos ‘n gekend. Omdat ’n een bitje van olles koste: ie wos
lattesplieter, mandebreier, mollevanger, buzelegger, tummerman en oek nog matsenoare. En lik dat ie ezo van vele
hand en verstand hadde, niet te diere moa wel neerstig wos,
en ossan “ja” zei, miek iedereen kas van num.
Iedereeën? Ja dat is misschieën vele gezeid. Mong adde
vanzelevens op ‘n Eekhoek in Beveren een achtermeur van
een peerdestol moetn vermatsen en binst dat ie bezig wos,
sloeg de boerinne oltied neur hoaken in ze werk: “Mong,
zoe je ’t ezo of ezo niet doen?” “En ol die dieren ciment!
Kut da nie mit een bitje miender?” En nog vele ander vuven
en zessen en ertefretterie. Mong zweeg, en dei wiene da
ze vroeg.
Achternoar snikkelde z’over de pries. “Je ziet diere”, zei ze,
“’t is ogliek zwort werk!” En ze betoalde miender. “Hed
er chanse mei, plak het an je …”, peisde Mong, pakte z’n
aloamzak en sproeng op ze velo. Os ie biekan de dreve uut
wos voe noar Iezenberge op te droaien, kwam de boerinne
achtergelopen, ol da ze rekken koste. “Foens, je meur is ommegevollen!”
“Die hed de pries gevolgd. ’n Dienen is oek ommekeer ingestuukt!” zei Mong zoender ommekieken. Nooit hed ie nog
moeten werekeren op dat hof. En ‘k peizen stief dan ze nie
op de begroavieng woaren.
O je nie op ze tenen stampte, wos Mongsje menschoardig,
klapoardieg en ossan takkoord vor een pientje mei te drienken. Intje, nooit méér! Moa lik of dat ie vele klanten hadde,
hed ie d’ er toch een schoon kliksje gedroenken. Mi moate.
‘k Herhoalen ‘t, ossan moar intje!
Mong hed gewrocht toet dat ie nie meer koste. Wos ie nie
ezo gekuld gewist van de rematiezen, de sukkeloare, ie
hadde bluven werken. Op ’t latste van ze leven zat ie dikkers buten, in ’t zunnige, op de bank voor z’n huus. En ie
herleefde os ie een babbeltje koste sloan mit den enen of
den anderen.
Op een dag zat ie nie buten, moar in ze bedde. Doodziek. Ie
at en ie droenk nie meer. “’t Lopt op een laste”, zei de dokteur veertien doagen loater. “Neen, ie moe nieten meer loaten. Os ‘n ogliek nog etwod zoe vroagen, gif ‘t num moa.”
Amelie hadde meer of zeer an neur herte o ze neur vintje doa zag leggen: uutgemergeld, bleek, mit een drogen
moend en gesproengen lippen. “Os’n olles meugt hen,
goan ‘k verzichtig ze lippen een keer nat moaken mei een
pluumtje gedopt in een bitje champajje”, peisde Amelie. Ze
dei het. Stief, stief verzichtig.
Troage wreef Mong mi ze toenge over ze lippen. Z’n anzichte kloarsde op, en ie zuchtte: “Amelie, giet mit de flessche, begod!”
’t Is ’t laste gewist dat ‘n gezeid hed: een kart loater wos
’n ól ... bie God!
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Slagerij Plancke
Specialiteiten:
Vlees van eigen kweek • “Staartschuttel” • Barbecue
Arne en Ilse Leuridan - Masscheleyn
Steenvoordestraat 11 - 8978 Watou - 057 38 80 34 - slagerijplancke@telenet.be

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

Binnenkort verhuizen wij naar onze nieuwe locatie wat verderop in de straat !
Wordt vervolgd…

Plechtige communie

Communie

bvba

bvba

bvba

bvba

Amélie

EERSTE COMMUNIE 1 MEI 2016

www.drukkerijschoonaert.be

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

ZONDAG 1 MEI 2016

www.drukkerijschoonaert.be

VORMSEL

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

Een geschenkje
voor iedere communicant !
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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Oud ijzer en metalen

trade

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.

Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 13.00 tot 18.00 u.
zaterdag van 8.30 tot 12.00 u.
en ook op afspraak

Contante betaling.

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

TUINCENTER
AU PETIT JARDIN BVBA
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
17-18-19 MAART 2017

plantajuin, sjalot, slaplantjes en peterselie

IS NA

Tuincenter AU

Lenteweekend_flye

+ Meststoffen voor groentetuin, siertuin of solitaire planten
+ Nu hoog tijd om kalk te strooien!
+ Groot assortiment potten voor buiten en binnen
+ Nieuwe collectie ‘Esteras’-potten met 10 jaar garantie!
+ VALENTIJN VERGETEN? Bij ons kan je deze fout goedmaken!
+ Wij aanvaarden uw Eco-cheques

!
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PETIT JARDIN

Couthoflaan
32 - 8972 PROV
EN - Tel. 057
dinsdag tot zaterd
33 39 63 - www
ag open van 8.30
.aupetitjardin.be
zondag open
- 12.00 u. & 13.00
van 9.00 - 18.30
- 18.30 u.
u. (maart-apri
l-mei) - geslot
en op maandag

+ Groot assortiment groenten- en bloemenzaden

+ Klantenkaart geldig op al uw aankopen

ACTIE

GRAT

fruitbomen, klein fruit, haagplanten, aardbeiplanten, …
+ Voor de moestuin: verschillende rassen plantaardappelen,

www.aupetitjardin.be

Lenteweekend

+ Primula’s & violen komen nu volop in bloei
+ Aanplantingen: vaste planten, sierheesters, sierbomen,

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

r_105x210.indd
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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 !

