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GEMEENTE BEVEREN-IJZER anno 1952 (4)
Verslag in verband met de wedstrijd tussen
de landelijke gemeenten van de arrondissementen
Veurne en Diksmuide
3. Genomen maatregelen om
de woonstvoorwaarden te verbeteren
De gemeente bezit geen gronden in eigendom zodat er van verkaveling van gemeentelijke eigendommen geen sprake kan zijn.
Wat private eigendommen betreft werd er
tot nog toe niets verkaveld. Zoals reeds hiervoor vermeld kunnen er slechts blijkens een
gedane enquête 5 à 6 percelen in aanmerking komen. Of beide partijen bereid zouden
gevonden worden om de mogelijke verkaveling te verwezenlijken, kan ten zeerste betwijfeld worden, aangezien het telkens gaat
tussen grote grondeigenaars die bedoelde
gronden niet zelf uitbaten, doch ze verhuren.
Wat de eigendommen van de C.O.O. betreft
kan er ook niets in aanmerking komen voor
eventuele verkaveling.
Tot nog toe werd er niets gedaan in verband
met het verlenen van gemeentelijke premies
voor nieuwe constructes. Daar er zeer weinig nieuwe woonhuizen gebouwd worden,
werd er ook nog maar zeer weinig gedacht
aan het verlenen van gemeentelijke bouwpremies. Sedert het in voege komen van de
wet De Taeye werden er nog maar 2 woonhuizen gebouwd met de Staat en Provinciale
premie.
Sedert de oorlog 1940-1945 werden in totaal
slechts 5 nieuwe huizen opgericht en enkele
herbouwd. Het aantal graanloodsen is sterk
toegenomen. Ze worden meestal opgetrokken in beton. Er wordt nagenoeg evenveel
gebouwd als voor de oorlog. De reden dat er
niet meer gebouwd wordt ligt in het feit dat
sedert de oorlog zeer weinig landbouwbedrijven vrij komen en er dus geen toekomst

is voor de jonge boerenstand. Ze blijven eenvoudig in het bedrijf samen met hun ouders,
die anders normaal alleen in een eigen huis
hun laatste dagen zouden gaan doorbrengen, alsmede het gevolg van de overdreven
fiscaliteit.
Er wordt een steeds toenemende neiging
waargenomen om zo veel als ’t kan eigenaar
te worden van zijn huis. Vooral onder de
kleine burgers en onder de werkersklas doet
dit feit zich voor. Velen herinneren zich nog
goed de Gutt-operatie van 1944, en verkiezen wijselijk hun beschikbare spaarcenten zo
mogelijk te beleggen in een eigendom. Enkele landbouwers werden in de laatste jaren
verplicht, als was het soms onrechtstreeks,
een deel van hun bedrijf aan te kopen en

meestal tegen onmenselijke prijzen. Deze
praktijken kunnen door niemand goedgekeurd worden en worden terecht als “schandalig” bestempeld.
Vele eigendommen, vooral de grote, werden
in de laatste jaren gesplitst en verdeeld onder de rechthebbenden. Aldus komt het dat
het aantal eigenaars thans veel groter is dan
vóór 1940. Voor de oorlog 1940 bevatte de
kadastrale legger ongeveer 1650 nummers
van verschillende eigenaars, en thans is dit
getal gestegen tot 1827, hetgeen effenaf
kolossaal mag genoemd worden. Dit bewijst
dus dat er veel meer kleine eigendommen
zijn dan voorheen. Het aantal huurders is
daarentegen lichtelijk verminderd.
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De betrekkelijke welstand, als het zo mag
genoemd worden, bij de werkersklasse
heeft veel ertoe bijgebracht om de woningen die vroeger ongezond ingericht waren,
in ruime mate te verbeteren. Het feit dat
veel lieden hun eigen huis hebben kunnen
aankopen, heeft hierop veel invloed gehad.
Een eigenaar herstelt gemakkelijker het huis
dat hijzelf bewoont, dan een ander dat hij
verhuurt. In de mate van het mogelijke dringen de gemeentebestuurders aan opdat alle
woningen zoveel mogelijk luchtig, droog en
gezond zouden gemaakt worden, in overeenstemming met de huidige architectuur.
Voor het ogenblik bestaan er nog circa 25
krotwoningen. Vroeger was het aantal veel
aanzienlijker en waren zij over ’t algemeen
nog bewoond door heel grote gezinnen. De
feiten zoals hiervoren uiteengezet hebben
gemaakt dat hun aantal thans geslonken is
tot circa 25. Van deze 25 krotten zijn er nog
slechts 13 bewoond, en meestal door alleenstaande ouderlingen die gehecht blijven aan
het huisje waar zij meestal het levenslicht
zagen. Naarmate zij vrij komen worden zij
gesloopt of gebruikt voor andere doeleinden, zoals o.a. opbergplaats, stallen, enz …
Het mogelijke wordt steeds gedaan opdat zij
zouden gesloopt worden, aangezien zij gewoonlijk het algemeen uitzicht van het dorp
ontsieren.
De vooruitgang verwezenlijkt in de zindelijkheid, het meubilair en het comfort van de
woningen is aanzienlijker. De moderne tijden
en de mechanisatie hebben hiertoe veel bijgebracht. Wie ziet men nu nog slordig gekleed lopen? Beschikt omzeggens niet ieder
gezin over een naaimachine, een mechanieke en meestal elektrische wasmachine,
om dan nog niet te spreken over de zelfwasserijen die thans nagenoeg alle gemeenten
bedienen. Heeft het dan werkelijk nog zin
op straat te komen vuil en slordig gekleed?
Hoeveel huizen treft men nog aan met een
bevloering in cement of aarde, al wese het
dan nog een krotwoning? Zonder nadenken
durf ik te antwoorden “Geen meer!”
Dit was nochtans wel het geval een twintigtal jaren terug. Bezie ’s zondags de werklieden en de minder begoeden! Verraden hun
kledij nog hun stand? Neen nietwaar, en dit
strekt hun tot ere. Dit bewijst dus wel degelijk dat er inzake zindelijkheid veel op vooruitgegaan is.
Het meubilair is ook niet meer te vergelijken
met de huisraad van vroeger. Dikwijls trof
men in vele landelijke woningen onvolledige
en armtierige huismeubels aan. Dit is thans,

op weinig uitzonderingen na, niet meer het
geval. Hieraan hebben vennootschappen en
huizen die gemak van betaling verlenen en
het mogelijk maken aankopen te doen mits
maandelijkse afkortingen, alsmede de zeer
lonende bezettingsjaren, bijgedragen.
Wat het comfort der woningen betreft,
hierop zijn de grote en de nijverheidssteden
ons nog veel vooruit. Weliswaar is ook hier
reeds verbetering gekomen, doch veel, zeer
veel is er nog te verwezenlijken. Op 7 huizen na zijn alle woningen van de gemeente
thans aangesloten op het elektrisch net. In
1947 werden de laatste uitbreidingen verwezenlijkt en wel zodanig dat iedereen in
de mogelijkheid werd gesteld van aan de
openbare weg een aansluiting te krijgen. Bij
deze 7 achterblijvers zal aangedrongen worden zodat ook zij zouden aansluiten, zodanig dat de elektrificatie werkelijk algemeen
zou zijn. De elektriciteit brengt heel wat
comfort met zich mee waarvan natuurlijk de
meestbegoeden het meeste gebruik kunnen
maken (bezit van radio-apparaat, stofzuiger,
koelkast, huishoudelijke machines, enz….).
De landbouwers hebben hun installaties ook
heel wat kunnen moderniseren door middel
van de elektriciteit, zodanig dat thans veel
machines elektrisch aangedreven worden
(ontromer, karn, windmolen, aalpomp, bietensnijmachine, enz…).
Over gas (z.g.n. stadsgas) beschikt de gemeente niet, en niets wijst erop dat wij nog
wel ooit hiervan zullen kunnen genieten.
Destijds, nl. in 1928 werd er hierover nog
onderhandeld met de Belgische Maatschappij voor gas- en elektriciteit, die de naburige
gemeenten Proven en Roesbrugge bediende. Doch, enerzijds het feit dat de reservoirs
te Proven gelegen, te klein en onvoldoende
waren en de overgrote kosten voor nieuwe
buisleidingen, en anderzijds het betrekkelijk klein aantal mogelijke nieuwe verbruikers, waren de oorzaak dat ons verzoek
niet kon worden ingewilligd. In 1932 werd
een aanvang genomen met de elektrificatie
in onze gemeente, evenals te Proven en te
Roesbrugge, zodat dientengevolge de gasdistibutie overgenomen werd door de elektriciteitsmaatschappij die in korte tijd alle
gasinstallaties afschafte en opbrak. Onze
mensen vergenoegen en verhelpen zich
thans met gas in tuben.

niet over “kraantjeswater” en niets laat vermoeden dat wij in de eerstvolgende jaren
over dit comfort zullen beschikken.
Zoals wij reeds hiervoor gezegd hebben, werd bij besluit van de Regent dd.
06.10.1945 de gemeente onder Stedebouwkundig regime geplaatst. Dit brengt natuurlijk voor de gemeente en voor de inwoners
lasten en verplichtingen mee. Zich steunend
op haar plannen van aanleg en zich beroepend op de voorschriften van het Bestuur
van Stedebouw, streeft de gemeente er
naar de gewestelijke stijl zoveel mogelijk te
behouden en te eerbiedigen. Tot voorbeeld
werd in 1951 een nieuw gemeentehuis gebouwd volledig in de gewestelijke stijl. Zo
wordt er door nieuwe op te richten gebouwen, en in ’t bijzonder in de dorpskom, zoveel mogelijk aangedrongen opdat er witte
stenen van de kust zouden voorgeschreven
en gebruikt worden. Het plaatsen van lintelen in beton die zichtbaar zijn aan de buitenkant wordt ook reeds verboden. Beton (afsluitingen of gebouwen) langs de openbare
wegen wordt, indien mogelijkheid bestaat,
steeds geweerd. Aldus wordt de westelijke
stijl en het cachet van de gemeente en van
de streek gediend.
Uit eigen beweging versieren tamelijk veel
bewoners hun huizen of omheiningen met
bloemen. Om hierin tot voorbeeld te dienen
heeft de gemeente onlangs een prachtig
parkje in groen aangelegd rondom het monument der gesneuvelden midden in het
dorp, en een in wording zijnde grasperk vlak
vóór de kerk en het Gemeentehuis. Beide
parkjes zijn zeer eenvoudig en stil, doch
door hun goede verzorging en gekozen ligging geven zij een aangenaam en passend
decor aan de omgeving, en tonen zij aan dat
er niet steeds grote uitgaven nodig zijn om
iets aan te leggen dat smaakvol en schoon is.

Wordt vervolgd
Verslaggever
Robert Lepee
Gemeentesecretaris

Bij besluit van de Gemeenteraad dd.
20.06.1945 is de gemeente toegetreden bij
de N.M. der Waterleidingen met het oog op
het bedelen van drinkwater in de gemeente.
De werken van toevoer zijn reeds volop aan
de gang, doch tot nog toe beschikken wij
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PERSVERS !

In d’ IJzerbode staat maandelijks drukvers geschreven en gedrukt wat onze hele regio verrukt?
Maar niet meer gedrukt met een aftandse
handpers zoals waarmee drukker Allaert in
1856 “De Dorpsbode van Rousbrugge” drukte, noch waarmee Marcel Schoonaert zich uitrustte in de jaren 1934.
Oorspronkelijk was zo een drukpers een handmatig werktuig om teksten of afbeeldingen in
oplage te vermenigvuldigen.
Dat heette een ‘degelpers’. Een stellage van
een onderplaat waar de drukvorm op ligt en
een bovenplaat (degel). De drukvorm wordt
met de hand ingeïnkt. Vervolgens wordt er
een vel papier op de drukvorm gelegd. De degel kan met behulp van een spindel omlaag
gedraaid worden tot op de drukvorm. Door
het aandraaien van de degel tegen het papier
wordt de afdruk tot stand gebracht. De oudste
Europese drukpersen zijn te bezichtigen in het
Plantin-Moretusmuseum in Antwerpen.
In de loop der eeuwen is de degel gemoderniseerd. Later werden cilinderpersen en rotatiepersen ontwikkeld waardoor de productiesnelheden enorm toenamen.
Welke IJzerbodelezer wist dit raadvoorwerp te
benoemen? Tine Saint Germain uit Reningelst.

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

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

Elias

EERSTE COMMUNIE

25|05|2017
Elias_315x105.indd 1

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

|

PREMIÈRE COMMUNION

15/01/18 09:06

EERSTE COMMUNIE

Lars

04 juni 2017
Lars_communie_150x150.indd 1

bvba

bvba

Lucas

2/05/17 18:31

23 april 2017

Een geschenkje
voor iedere communicant !

Michele_lentefeest_105x150_OK.indd 1

3/05/17 15:39

QuincyBaert_EC_160x105_02.indd 1

Lucas_100x100.indd 1

15/01/18 09:22

15/01/18 09:13

bvba

Evy & Eden_EC_480x80.indd 1

bvba

Nog meer ideeën op
www.drukkerijschoonaert.be
15/01/18 09:06

drukkerij SCHOONAERT
Bergenstraat 1 - 8972 Roesbrugge - 057 30 03 79 - info@drukkerijschoonaert.be - www.drukkerijschoonaert.be
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… 40 jaar terug in de tijd

nog in de supportersproef en de kaartenverkoop. Maar Albert Laseure en de Haringenaars
moesten daarbij niet veel onderdoen, en aan
het einde bleek hij de beste van de zeven kandidaten. Het was de uittredende prins Johan
Vandelanotte die hem al behoorlijk laat in de
nacht tot carnavalprins Albert 1 kroonde, en in
Haringe werd daarna nog tot vroeg in de morgen gevierd.

Albert 1, met bij hem onder meer Henri d’Udekem d’Acoz en
zijn voorgangers prinsen Luc Lemahieu, Rik Ryon en Johan Vandelanotte.

De februarimaand van 1978 stond in onze
regio helemaal in het teken van carnaval. De
prinsenverkiezing van de Landelijke Pleuten
was voor de dorpen hét evenement van de
maand en voor sommigen zelfs van het jaar.
Vooral tussen Roesbrugge en Haringe laaide de
rivaliteit in de weken voor de verkiezing sterk
op, maar ook in de andere dorpen en zelfs in
Poperinge stad hadden velen toen last van acute carnavalskoorts.
Voor de prinsenverkiezing van de Landelijke
Pleuten was de grote feestzaal van De Lovie
eivol gelopen. Niet moeilijk, want er waren
vooraf al 2300 toegangskaarten verkocht. “En
gelukkig had het sneeuwweer een pak mensen thuisgehouden, want anders zou de zaal
echt te klein geweest zijn,” schreef de journalist van Het Wekelijks Nieuws in zijn verslag. Er
waren dan ook maar liefst 7 sterke kandidaten
en dus evenveel dorpen vertegenwoordigd.
Marnix Vandromme deed het voor Proven, Albert Laseure voor Haringe, Franky Lams voor
Krombeke, Roger Van Lerberghe voor Oostvleteren, Paul Vereecke voor Watou, Leo Parent
voor Roesbrugge en Stavele was er met José
Gauquie voor de eerste keer bij. Met ‘smurfencarnaval’ bleek ook het thema een voltreffer,
want de naaisters van de verschillende dorpen
hadden voor massa’s smurfenoutfits en bijpassende attributen gezorgd en de supporters
van Watou liepen er zelfs met blauwe gezichten en witte ogen bij. Werner Claeys was opnieuw presentator van dienst en de jury was
heel democratisch samengesteld met voor elk
dorp één competente vertegenwoordiger. Voor
Proven was dat Ivan Top, voor Haringe meester

Jozef Gheysens, voor Roesbrugge Raf Haghedooren, voor Watou Roger Ruckebusch, voor
Krombeke meester Jef Marchand, voor Oostvleteren Dirk Ampe en Stavele werd vertegenwoordigd door koster Jef Matten.
De strijd tussen de kandidaten was heel de
avond lang heftig maar bijzonder sportief.
Marnix Vandromme stelde zich het best voor,
Albert Laseure won de behendigheidsproef,
Roger Van Lerberghe slaagde erin om in amper anderhalve minuut 1 liter bier te drinken
en ondertussen een hindernissenparcours op
stelten af te leggen en Proven haalde het ook

Ook in Poperinge werd het die maand een opmerkelijke prinsenverkiezing. Wally ‘van de Luttertap’ Merlevede was er immers de gedoodverfde favoriet en het leek er dan ook sterk op
dat de verkiezingsavond, georganiseerd door de
Orde van de Hommelknop, een formaliteit zou
worden. Zijn tegenkandidaten Jean-Pierre Devos en Guido Quaghebeur waren ook wel niet
van de minsten, maar ‘showbeest’ Wally leek
toch onklopbaar. En toch moesten hij en zijn
supporters aan het einde van ook al een spannende verkiezingsavond deemoedig het hoofd
buigen voor de nieuwe prins Jean-Pierre 1,
die maar liefst 3 van de vijf proeven won.
Het schepencollege van de stad probeerde ondertussen om het Jaar van het Dorp een waar-

De drie kandidaten prins karnaval van Poperinge
met vlnr Guido Quaghebeur, Wally Merlevede en Jean-Pierre Devos
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN JANUARI 2018
KAARTING - 19 JANUARI
OC Karel de Blauwer
28 deelnemers - wonnen 3 partijen: Vandermarliere Ignace 407 pt., Depyper Anna 345 pt.,
Decorte Christiane 267 pt., Decaesteker Wilfried
223 pt. en Deblonde Agnes 157 pt.
Wonnen 0 partijen: Huyghe Geert 157 pt.
GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 11 pt., Vercoutter Marie-Thérèse
11 pt., Decaesteker Maria 9 pt. en Timperman
Lucienne 9 pt.
KAARTING - 30 JANUARI
Kristen Volkshuis
24 deelnemers - wonnen 3 partijen: Vandecasserie Paula 303 pt., Antheunis Cecile 289 pt.
en Demuynck Eugène 254 pt.
Wonnen 0 partijen: Delanote Gilbert 175 pt.
en Develter Antoinette 168 pt.
GEZELSCHAPSSPELEN
Decaesteker Maria 10 pt., Boury Alice 10 pt.,
Timperman Lucienne 10 pt. en Vercoutter MarieThérèse 10 pt.
Op 24 februari 1978 werden de kampioenen gevierd van flipperclub Nooit Tilt in café ‘t Kloefje in Watou.
Vooraan van links naar rechts: Lena Meulemeester, Jacques Delhaye en Betty Patfoort.
Achteraan: caféuitbater Jacques Neuville, Roland Devos, Johan Decaesteker en Eddy Bervoet.

dige inkleding te geven. Op het stadhuis werd
met vertegenwoordigers van de deelgemeenten gebrainstormd over de activiteiten die in elk
dorp zouden kunnen georganiseerd worden.
Er kwam zelfs een ‘feestkalender onder voorbehoud’ uit de bus. Reningelst zou de reeks
festiviteiten openen met de inwijding van het
socio-cultureel centrum en een heemkundige
tentoonstelling met als blikvanger een schilderij van Hans Memlinck dat voor de gelegenheid
voor enkele dagen vanuit een Brugs museum
naar Reningelst zou komen. Roesbrugge kwam
met de plannen voor een groots folkloristisch
hoevefeest met hoevebal en Krombeke hield
het bij de traditionele straatpaardenkoersen.
Haringe wilde de 200ste verjaardag van het
historisch Vanpeteghemorgel gepast vieren en
er waren ook plannen voor een ‘interdorpenspel zonder grenzen’ en een wandelweekend.
Watou dacht aan een schutters- en boldersdag en naar aanleiding van het Grimminckjaar
moest er in de kerk een speciale gedenksteen
met gepaste hulde komen. En in Proven werd
aanvankelijk aan een reprise van de vroeger befaamde Alexisfeesten in het Couthofpark gedacht, maar dat stuitte op een veto. In plaats
daarvan contacteerden de jongeren van Die
Croone ‘Vuile Mong en zijn Vieze Gasten’ voor
een optreden en plande het feestcomité een
Vlaamse kermis op het Alexisplein. De data van
al die festiviteiten werden voorlopig vastgelegd
en wij houden jullie natuurlijk op de hoogte
van wat er in de maanden die volgden allemaal
concreet gerealiseerd werd.

Nog in februari 1978
• In de reeks ‘Filmforum’, georganiseerd door
de Davidsfondsafdeling IJzerweelde en het
Provense jeugdhuis Die Croone, werd in de
grote zaal van De Lovie de film ‘Jesus Christ,
superstar’ gedraaid.
• In Proven organiseerde de Bond van Gepensioneerden een reis naar de firma Solaterm in
Avelgem. Wie mee wilde betaalde 114 frank,
maar daarin was wel een ‘noenmaal’ inbegrepen. En inschrijven moest bij ‘Maria van
Pols’. Heerlijk toch, die kleine krantenberichten van toen.
• Ondertussen was ook het koersseizoen op
gang geschoten. De openingskoers GentGent - de latere ‘Omloop Het Volk’ en nu
‘Omloop Het Nieuwsblad’ werd gewonnen
door Freddy Maertens, en in Kuurne-BrusselKuurne, die de dag daarna verreden werd,
was Patrick Lefevere de winnaar. Twee winnaars dus die 40 jaar later nog altijd een wielerbel laten rinkelen.
Wordt vervolgd
Stef Ryon
Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten en
foto’s op www.westhoekverbeeldt.be
- De IJzerbode 1978

PETANQUE - 12 JANUARI
45 deelnemers - wonnen 3 partijen: Antheunis
Cecile, Benauwt Roger, Bogaert Maria, Callemeyn
Victor, Debuysere Maria, Dessein Johan, Indevuyst Alice, Huyghe Geert, Soetaert Frans, Storme
Stefaan en Vandermarliere Gerda
PETANQUE - 26 JANUARI
42 deelnemers - wonnen 3 partijen: Butaye
Willy, Debuysere Maria, Meeuw Eddy en Vandeputte Marie-Ghislaine
Eindklassement:
1. Debuysere Maria
2. Indevuyst Alice
3. Antheunis Cecile
4. Bogaert Maria
5. Storme Stefaan
6. Butaye Willy
7. Van Acker Jozef
8. Vandeputte Marie-Ghislaine
9. Meeuw Eddy
10. Callemeyn Victor

6 part./78 pt.
5 part./74 pt.
5 part./71 pt.
5 part./71 pt.
5 part./69 pt.
5 part./68 pt.
4 part./68 pt.
4 part./68 pt.
4 part./65 pt.
4 part./62 pt.

ROESBRUGGE
Noodlanding vliegtuig
Op 23 januari 1943 heeft een vliegtuig een
noodlanding gemaakt in Roesbrugge. Wie
kan ons hierover nog inlichtingen bezorgen?
Schrijf, telefoneer of mail naar
Drukkerij Schoonaert
Bergenstraat 1, 8972 Roesbrugge
tel. 057 30 03 79
info@drukkerijschoonaert.be
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in ’T ROZENHOF
PAASBUFFET

PAASZONDAG 1 APRIL om 12 uur
Sprankelend aperitief met hapjes

Senioren

namiddag
telkens v
en
an 14 to
t 17 uur
Toegang
gratis!
• Dinsdag
13 februa
ri
ALAIN’S
KEYBOA
R
D
• Maanda
g 19 maa
rt
JOHNNY
CLARYSS
E
• Dinsdag
17 april
CHRIS CA
POEN

Waaier van voorgerechtjes en soep
Warm buffet van vlees en vis
• Zacht gebraiseerde lamsschouder / gratin / ratatouille
• Zalmmootje / asperges
• Ierse Châteaubriand / béarnaise / frietjes

Tarte tatin van appel met bolletje vanille-ijs
Koffie en zoetigheden
Cava, wijnen en water inbegrepen: € 65 per persoon
Voor de kinderen <12 jaar is er een kinderbuffet: € 30
Reservatie noodzakelijk !!! (057 30 03 35)

Muzikale animatie na de maaltijd!

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

Huwelijk
Onze catalogi!
Reserveer ze en
maak thuis rustig uw keuze.

Ine en Jille
21 mei 2016

bvba

Ook bijpassend:
• misboekjes
• menu’s
• tafelkaarten
• servetringen
• bruidssuikerdoosjes - …

bvba

We hebben echt-genoten ! Bedankt !

Zelf een ideetje ? Creatie met foto’s ?
Wij werken het graag voor u uit !!!

TOPPERS!

CHARLIEN & LEX

bvba

bvba

Veel ideeën op
www.drukkerijschoonaert.be -

GAAN TROUWEN
1 juli 2016

rton
Meerlagig ka
Foliedruk
(goud, zilver,
koper, …)
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OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN JANUARI 2018
KAARTING - 10 JANUARI
5 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Vandewalle Frans
2. Wyckaert Andre
3. Lanszweert Magda
4. Lermytte Michel
5. Wyckaert Jozef

438 pt.
368 pt.
360 pt.
331 pt.
311 pt.

KAARTING - 14 JANUARI
9 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Debacker Denise
2. Vandewalle Frans
3. Depyper Anna
4. Vandepitte Paul
5. Butaye Lucien
6. Vandeputte Frans
7. Hauspie Cecile
8. Muylle M-Louise
9. Thoré Edgard

469 pt.
378 pt.
377 pt.
346 pt.
334 pt.
313 pt.
295 pt.
291 pt.
286 pt.

KLASSEMENT:
1. Vandewalle Frans
2. Wyckaert Andre
3. Lanszweert Magda
4. Butaye Lucien
5. Lermytte Michel

3 part./438 pt.
3 part./368 pt.
3 part./360 pt.
3 part./334 pt.
3 part./331 pt.

PETANQUE - 5 JANUARI
Wonnen 3 partijen
Vereecke Lena, Soetaert Frans, Cokelaere Mariette, Vandeputte Paula, Rouseré Christiane en
Mariën Bob
PETANQUE - 19 JANUARI
Wonnen 3 partijen
Brunet Willy, Elkens Gaby en Vereecke Lena
KLASSEMENT:
1. Vereecke Lena
2. Brunet Willy
3. Rouseré Christiane
4. Vandeputte Paula
5. Mariën Bob

78 pt.
72 pt.
70 pt.
69 pt.
69 pt.

Schrijnwerkerij
Schrijnwerkerij
Kristof
REGHEERE
Kristof
REGHEERE
bvba

bvba

Alle nieuwbouw • Renovatie
Hout
• PVC • Aluminium
Alle
nieuwbouw
• Renovatie

Schrijnwerkerij
Kristof
REGHEERE
Kristof REGHEERE
bvba

Schrijnwerkerij
Eigen
fabricatie
Hout
• PVC
• Aluminium
houten schrijnwerk,
Eigen
fabricatie
afgelakt
in ons
atelier

houtentimmerwerken
schrijnwerk,
Algemene

afgelakt in ons atelier

bvba

Alle
nieuwbouw
•• Renovatie
Alle
nieuwbouwtimmerwerken
Renovatie
Algemene
Hout
Hout••PVC
PVC •• Aluminium
Aluminium
Eigen
Eigen fabricatie
fabricatie59 B • 8972 Krombeke
Waaienburgseweg
houten
houten
schrijnwerk,
Tel.
057 schrijnwerk,
40
03 71 • Gsm 0476 92 79 57

Coiffure

Nancy
dames • heren
kinderen
zonnebank

10 + 1 GRATIS

afgelakt in
in ons
ons atelier
atelier
afgelakt
www.kristofregheere.be
• info@kristofregheere.be

Algemene
timmerwerken59
Algemene
timmerwerken
Waaienburgseweg

B • 8972 Krombeke
Tel. 057 40 03 71 • Gsm 0476 92 79 57

www.kristofregheere.be • info@kristofregheere.be
Waaienburgseweg 59
59 B
Waaienburgseweg
B •• 8972
8972 Krombeke
Krombeke
Tel.
057
40
03
71
•
Gsm
0476
Tel. 057 40 03 71 • Gsm 0476 92
9279
7957
57

www.kristofregheere.be • info@kristofregheere.be
www.kristofregheere.be • info@kristofregheere.be

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

HOEVE CARPE DIEM
Een kleinschalig seniorenverblijf voor 4 alleenstaanden. Er is georganiseerde zorggarantie door de thuisverpleging, een
permanentiedienst, gezinszorg en poetsdienst.
Er is dagelijks een contactmomentje met
de uitbaatster en betrokkenheid met de
natuur, dieren en open ruimte. Alle comfort en een gemoedelijke sfeer die hen
doet denken aan “thuis” en niet aan een
“tehuis”. Interesse en inlichtingen op
0472 67 13 48.
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BERTENNEST

Bergenstraat 29 - 8972 Roesbrugge
bertennest@skynet.be

IN VAN DER HALLEN-GEMEENSCHAP
& EUROPA-BROEDERSCHAP
ERNEST VAN DE HALLEN-DAG TE LIER
ZATERDAG 17 MAART OM 14 UUR
In 2018 wordt het een
bijzonder “Ernest Van
der Hallen-Jaar”: 70 jaar
na de dood van Jeugdbezieler en Pelgrim-letterkundige Ernest Van der
Hallen (†1948).
In zijn geboortestad Lier
is er daarom vanaf 14 uur een samentreffen
rond zijn grafmonument op kerkhof ‘Kloosterheide’ (Kesselsesteenweg) van jong en oud,
kunstenaars en al wie hem nader wil ontdekken. Uiteraard ook voor wie dankbaar zijn betekenis waardeert in de Vlaamse(studenten-)
beweging en de historische vernieuwing en
uitstraling door de religieus-artistiek-volkse Pelgrimbeweging. Dit laatste onder zijn impuls en
doorzetting samen met bouwmeester Flor Van
Reeth en Felix Timmermans, wiens graf broederlijk naast dat van Ernest Van der Hallen ligt.
De 58ste Van der Hallen-Dag is een kans voor
deze generatie ter verdieping en een moedgevende ontmoeting in trouw als antwoord op
zijn voorbeeld en getuigende brieven en boeken … “De Wind waait”, “De Aarde roept”,
“Sprookjes”, “Godsgezant”, enz…
Info: bertennest@skynet.be - 057 30 02 08.
AUTOBUSSEN NAAR ZANGFEEST
IN ANTWERPEN OP 4 MAART
Na de viering van het 80ste Zangfeest in Antwerpen, start een nieuwe reeks met het 81ste
Vlaams Nationaal Zangfeest op zondag 4
maart 2018 om 14.30 uur in de Lotto-Arena in
Antwerpen-Merksem. Wie dit wil voorbereiden
kan de liedlijst (meer dan 30 !) en de zangfeestfolders bekomen via Bertennest of het organiserende Algemeen Nederlands Zangverbond:
ANZ-secretariaat (www.zangfeest.org - tel. 03
237 93 92 - info@anz.be).
Deze massale samenzang wordt door optredende artiesten gesteund en begeleid door koren en orkest. Er is een tribune voor gezinnen
met kinderen, net naast de kinderopvang: dus

keuze tussen de twee ofwel afwisselend.
Blikvangers dit jaar zijn solo Gene Thomas in
het Nederlands, zangeres Corlea Botha uit Zuid
Afrika, De Drie Stijnen van “Tantris”, Zottegems popkoor “Sing Out Loud” en de blazers
van Brassband “Scaldis”. Dirigenten: Peter Leys,
Danny Van Uffel, Raf Van Looveren en Simon De
Paepe. Naast de Dansgroep van Kris De Jonghe,
spelen ook de Thebaanse trompetten Hanske
De Krijger en de muziekkapellen van Chiro, KSA
en VNJ. Presentatie Goedele Van Ruysevelt, toespraak Erik Stoffelen en regie Wilfried Haesen.
Bus uit Oostduinkerke-Koksijde-Veurne: € 32
per persoon (busreis met toegang) via vvbbachtendekupe@icloud.com.
Graag voor 20 februari door overschrijving
op rekening BE26 0000 7020 1829 van Johan
Desmet die bevestigt met uurregeling opstapplaats.
Zangfeest-affiches en programmafolders via
bertennest@skynet.be - tel. 057 30 02 08.
DRIEDAAGSE O.L.VROUW VAN ST.-JAN
De Mirakeldag van Onze Lieve Vrouw van SintJan te Poperinge is op woensdag 14 maart
2018 en wordt voorbereid door het Triduüm in
de St.-Janskerk van zondag 11 tot 13 maart,
telkens met Avondmis te 18 uur, voorafgegaan
door rozenkrans vanaf 17.40 uur.
De gelegenheidspredikant is pater Gabriël
Goossens.
Het wordt dit jaar de 539ste verjaardag van het
“Grote Mirakel”.
De Ommegangsnoveen 2018 start op zondag
1 juli met te 10 uur de Hoogmis o.l.v. bisschop
Lode Aerts van Brugge. In de namiddag volgt
om 15.30 uur de Mariaprocessie.
De “Donkere Ommegang” valt op zaterdag 7
juli om 16 uur vanaf de St.-Janskerk Poperinge.
Mits bijdrage van slechts € 5 wordt men lid van
de Broederschap van O.L.Vrouw van Sint-Jan,
eventueel door overschrijving op BE07 4673
3569 9913 van de Broederschap. Dan ontvangt
men ook het Jaarblad.

UITSLAG VAN DE
23STE BRIGIDAQUIZ
De 23ste Brigidaquiz op zaterdag 27 januari ter
gelegenheid van de jaarlijkse Brigidafeesten in
Beveren was weer een schot in de roos.
12 ploegen van 4 à 7 personen pijnigden hun
hersenen over de 100 weetvragen en de 3 tafelvragen. Na een paar uur verbeten strijd won
de Gezinsbond het pleit met 103 punten op
135. W.T.C. De Krombeekse Pedaaltrappers
werd 2de met 99 punten en Moeders Mooiste
mocht het laagste schavotje bestijgen met 98
punten. Hartelijk proficiat en dank vanwege
het zaalcomité aan alle deelnemers voor hun
sportiviteit en medewerking. Ook Brigidamaandag werd succesvol afgesloten.
Op de foto glunderen dan ook de winnaars
samen met de tevreden inrichters van het zaalcomité.
De uitslag:
1. De Gezinsbond
2. W.T.C. De Krombeekse Pedaaltrappers
3. Moeders Mooiste
4. De Kallenaars
5. De Yzerbiters
6. Ex aequo: Kwistetnie en D.D.T.
8. De Gretaatjes
9. K.G. 1
10. L.G. 2
11. Oude K.L.J.
12. K.L.J.

Hartslagen
van Rik Ryon

Er vanonder
muizen is ook iets
voor muizen.
Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
rik.ryon@telenet.be
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DAKWERKEN
SOEPCAFÉ
POPERINGE
Afgelopen zondag gooide Soepcafé Poperinge
haar deuren open. Een Soepcafé is een burgerinitiatief, waarbij vrijwilligers aan de slag
gaan met voedseloverschotten die bij winkels
worden opgehaald. De groep slaat aan het
koken met wat voor handen is, en tovert de
overschotten om tot een heerlijk vegetarisch
buffet, waar iedereen uit de buurt ook bij kan
aansluiten.
Voor het Soepcafé in LDC De Bres in Poperinge nam Charlotte Pattyn het initiatief, ondersteund door VormingPlus Oostende-Westhoek.
Als Poperingse liep Charlotte al een tijdje met
soepcafé-plannen voor haar geboortestad
rond. En VormingPlus had tijdens de zomermaanden al met enkele pop-up soepcafés geëxperimenteerd. Beiden sloegen de handen in
elkaar met het Poperingse soepcafé als resultaat.
In de leskeuken van LDC De Bres kwamen 20
mensen opdagen om samen aan het koken
te slaan, met voedseloverschotten die door
de Delhaize, Spar De Rynck en ’t Biowinkeltje
werden gedoneerd. Er werd gesorteerd, versneden, gebakken, gekookt maar vooral ook
gebabbeld en gelachen. Stilaan veranderde de
tafel vol groentekneusjes in een buffet van risotto, groentestoofpot en zelfs bananentaart
of broodpudding.
’s Avonds kwamen ook tien extra nieuwsgierige
Poperingenaars langs om aan het vegetarische
buffet aan te schuiven.
Na deze geslaagde start zal de volgende editie
van Soepcafé op zondag 4 februari doorgaan,
om daarna om de twee weken georganiseerd
te worden. Samen koken gebeurt van 15 u tot
18 u. Vanaf 18 u. kan je aanschuiven aan het
vegetarische buffet.
Wie wil meekoken, kan een seintje geven op
soeppoperinge@gmail.com.
Soepcafé is gratis (met vrijwillige bijdrage voor
wie komt eten).

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN
ROOFING - EPDM - LEIEN - ISOLEREN - HERSTELLINGEN
Winnezelestraat 55 - 8978 WATOU - Gsm 0478 74 47 09

Verlang jij ook zo naar de lente?
Creëer deze prachtige,
zachte look met de huidige
lente-zomercollectie
WILD ROMANCE !

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

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 MAART
Cava met wachtbordje
Minestronesoep
Zeebaars / mossel / kokkel / prei / jonge ui
Varkensrack “Duke of Burkshire” /
béarnaise van pickels / gratin Dauphinois
Tiramisu
Koffie met versnaperingen
€ 46,00 p.p. ALL IN

Op donderdag- en vrijdagmiddag
serveren wij een lunch
à € 15,00
Soep of voorgerecht
Hoofdgerecht
Dessert
Koffie

Geldig van 2 t.e.m. 25 maart

Kruisstraat 2 - 8640 Westvleteren - 057 40 02 77 - info@restobazil.be - www.restobazil.be 30
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Feys: met volle kracht vooruit!
Feyskalender
MAART
• Zondag 3 maart
Ontbijt@theBrewery
(aan de zeer diplomatieke prijs van € 1)
• Woensdag 7 maart
Dansnamiddag@theBrewery (50+)
• Zondag 11 maart
Rondleiding (gratis!) om 11 uur
• Donderdag 22 maart
Gentlemen@theBrewery
APRIL
• Donderdag 5 april
Dansnamiddag@theBrewery
• Zondag 8 april
Ontbijt@theBrewery
• Zondag 8 april
Rondleiding om 11 uur (gratis)
• Vrijdag 13 april
Murder@theBrewery

Weddingbells@theBrewery!
Met het evenementenduo Greta en Philip
hebben we het jaar stevig ingezet. De
Brouwerij leeft en iedereen zal het weten!
Zaalverhuur, briefproeverijen, trouwfeesten,
zomerbar, ontbijtsessies, avondactiviteiten,
wandelingen enz.
Om de trouwfeesten luister bij te zetten
hebben we zopas een antieke koets aangeschaft. Beeldt het je even in: met paard en
koets door het dorp. Iets dat voor zovelen tot
de verbeelding spreekt.
Interesse? Kom zeker langs tijdens onze
gratis rondleiding op 8 april aanstaande om
11 uur zodat we de mogelijkheid van uw
event in alle rust kunnen bespreken.

• Zaterdag 21 april
Brewery of Dub (op uitnodiging)
MEI
• Zondag 5 mei
Breakfast@theBrewery
• Woensdag 16 mei
Dansnamiddag@theBrewery
• Zaterdag en zondag 26 en 27 mei
Steampunk@theBrewery

Philip Pieters
Stuwende kracht achter de evenementen
van de Brouwerij.

JUNI
• Zondag 3 juni
Ontbijt@theBrewery
• Donderdag 14 juni
Dansnamiddag@theBrewery
• Zaterdag 30 juni
Kalsijde Kermis
Inschrijving via
info@feysbook.be of
Facebook (Brouwerij Feys)

www.feysbook.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 17.45 u.
zaterdag van 8.30 tot 11.45 u.
en ook op afspraak

Contante betaling.

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

Lenteweekend

16-17-18 MAART 2018

ACTIE!

GRATIS N

AR

CIS
voor elke
klant
+ dubbele
stempels
op klante
nkaart

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
32
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EVENEMENTENKALENDER
ABELE
n 13de Gratis wijnproefavond
Zaterdag 24 februari van 15 tot 19 uur
We zijn een groep familieleden en vrienden die
houden van de wijnen van de Loire en reeds
voor het 13de jaar helpen we de wijnboer met
het organiseren van een wijnproefnamiddag.
De wijnen zijn afkomstig van “Domaine de la
Belle Angevine” en zijn gratis te proeven in zaal
Pensionaat in Abele. Mr. Pierre André, oenoloog en eigenaar, zal aanwezig zijn
Organisatie: Les amis du vin de Loire, AbelePoperinge.
n Brocante- en muntenbeurs
Zondag 11 maart van 7 tot 12.30 uur
Op iedere 2de zondag van de maand gaat de
verzamelbeurs van Poperingana Numismatica
Historia terug door in Het Pensionaat te Abele.
Iedereen die interesse heeft in oude boeken,
munten, postkaarten, aardewerk en zo veel
meer verzamelobjecten kan terecht op deze
gezellige beurs. Gratis toegang.

Ze kunnen dit door bv. naar Alcatraz of Graspop te gaan, maar daar hangt natuurlijk een
prijskaartje aan.
Het Clubhouse van het RST Rally Team (garage van Geert Muylle & Kristien Delancker)
in de Putstraat te Alveringem wordt getransformeerd tot een real hardrockcafé, metalen
vaten als tafels en stoelen, camouflagenetten,
metalen golfplaten en houten paletten maken
onderdeel uit van het decor.
Ook de BBQ zal klaar staan met de heerlijke
artisanale worsten van hoofdsponsor Atelier
Vanquaethem uit Veurne.
De playlist bestaat uit een TOP-100 van beste
hardrocksongs. Iedereen kan zijn favoriete top 5
aan de organisatie doorgeven via Facebook,
Messenger of naar geert.muylle1@telenet.be.
Be there or be square!!!

BEVEREN A.D. IJZER

n Expo: Ovenkotjes of bakovens
getekend door Luc Ameel
Zondag 11 maart van 8 tot 12 uur
Deze keer gaat de tentoonstelling over tekeningen van bakovens rond de jaren 1960, toen
vele boerinnen nog zelf brood bakten in de
meestal verdwenen of vervallen ovenkotjes.
De tekeningen zijn ter plaatse getekend op
hofsteden in de omgeving.
Sommige met al het benodigde gerief, zoals de
baktrog, het gistpotje, de strooien broodmandjes en natuurlijk de bussels wilgenhout van bollaars om de oven witgloeiend te laten branden.

n Dorpspunt Beveren a.d. IJzer
Roesbruggestraat 20, Beveren a.d. IJzer
s Rummikub-namiddag
Donderdag 15 februari van 14 tot 16 uur:
Rummikub-namiddag. Foto’s van alle voorgaande activiteiten worden geprojecteerd.
s Lederen geldbeugeltje maken
Dinsdag 20 februari van 14 tot 16 uur:
workshop ‘Lederen geldbeugeltje maken’
door Claudine Pittellioen.
s Handwerken
Donderdag 15 maart van 14 tot 16 uur:
handwerken.
s Tupperware-avond vanaf 19 uur
Dinsdag 27 maart vanaf 19 uur: Tupperwareavond. Iedereen welkom.

ALVERINGEM

KROMBEKE

n Hard Rock in hartje Westhoek
Zaterdag 3 maart vanaf 19 uur
Op kermiszondag, september 2017, had voor
de eerste keer Hard Rock Café plaats. Door het
overweldigend succes en op vraag van het publiek, heeft RST Rally Team (piloot Roel Raecke
- co-piloot Sven Vanquaethem) besloten om
zaterdagavond 3 maart Hard Rock Café 2.0 in
te richten.
Er is in de Westhoek immers een grote vraag
naar evenementen met hardrockmuziek.
De “harde” cafés in onze regio zijn reeds vele
jaren uit het straatbeeld verdwenen en de talloze TD’s (Thé Dansants) worden niet meer georganiseerd.
Vooral de midlifegeneratie wil de sfeer van hun
jeugdjaren (1975-1985) eens herbeleven.
Ze groeiden immers op met AC/DC, Motorhead, lederen jackets, jeansjassen met afgescheurde mouwen, rugpatchen, metalen kettingen, bier uit de “buuze”, …

n Tuinhier Krombeke
Vrijdag 9 maart om 20 uur
‘Snoeien van houtachtigen en lavendel’ door
Jos Thorrez in de kantine van de Hondenschool
“Te Lande”, Bankelindeweg 39 te Krombeke.

POPERINGE
n Fietsbieb opent uitleenpunt
Zaterdag 3 maart van 14 tot 16 uur
Op 3 maart opent fietsbieb Poperinge feestelijk z’n deuren.
In de fietsbieb kan je tegen
een prijsje tweedehandse
kinderfietsen ontlenen. Het
project is een samenwerking tussen beweging.net
Poperinge en OCMW Poperinge en VTI Poperinge.
Ouders weten het al langer: een kind ontgroeit
zijn fietsje niet alleen bijzonder snel, ook de

druk om regelmatig met een andere tweewieler uit te pakken neemt sneller toe dan de portemonnee kan volgen.
Fietsbiebers kunnen voor hun kind (tot 12 jaar)
een jaar lang een fiets ontlenen. Tweedehands,
maar tiptop in orde. En is zoon/dochter aan een
grotere fiets toe of wil hij of zij een ander modelletje of een fiets met een hipper kleurtje?
Dan mag je de ontleende fiets gewoon inwisselen voor een ander exemplaar uit de fietsbieb.
Een heel jaar lang!
Je kunt een fiets lenen voor € 20 fietsgeld per
jaar en € 20 waarborg per fiets. Wie echter
een kinderfiets in goede staat aan de fietsbieb
schenkt, is meteen een jaar gratis fietsbieber en
hoeft enkel nog de waarborg te betalen. Die
fiets wordt volledig in orde gebracht en krijgt
vlug een nieuw leven. Ook wie geen fietsje
wenst te ontlenen, maar gewoon het project
wil steunen kan fietsbieber worden door jaarlijks € 10 biebgeld te betalen.
De fietsbieb zal voortaan elke 1ste en 3de zaterdag van de maand open zijn van 14 uur tot
16 uur en is gelegen in de Rupse, Ieperstraat
157 te Poperinge (ruilwinkel OCMW).
Vooraleer de fietsen uitgeleend worden zorgt
de fietsbieb er voor dat de fietsjes op punt staan
en zo nodig hersteld worden. Dat gebeurt door
lokale vrijwilligers en in samenwerking met het
VTI Poperinge.
Het project speelt in op het nieuwe delen en wil
het fietsen stimuleren, bij kinderen maar ook
in gezinsverband. Niet ‘kopen, kopen, kopen’,
maar delen is ons motto!
Fietsbieb Poperinge is ondertussen de 15de
fietsbieb in West-Vlaanderen.
De fietsbieb zoekt ook naar gedreven vrijwilligers.
Sleutel je graag én met kennis van zaken aan
fietsen en wil je mee zorgen voor een ruim aanbod aan veilige kinderfietsen? Zie je de organisatie van een workshop ‘zelf sleutelen aan je
fiets’ wel zitten? Draai je je hand niet om voor
een correcte administratie of zegt het je wel iets
om de fietsbieb enkele uren per maand open
te houden? Wil je de fietsbieb mee promoten
of heb je creatieve ideeën voor fietsvriendelijke
activiteiten? … Dan ben jij wellicht de geknipte
vrijwilliger voor de fietsbieb.
Info bij Marc Devos, (poperinge@fietsbieb.be 0475 28 92 31).
n De vrouw in
de komische film (1910-1930)
Vrijdag 9 maart om 20 uur
De heemkring Aan de Schreve keert opnieuw
terug in de filmhistorie en laat ons kennis maken met de films en acteurs waarvoor de Poperingenaars begin vorige eeuw naar de cinema
gingen.
Ons bestuurslid Stefaan Cossey, notoir kenner
van de komische, de slapstick-, de stille en spre33

EVENEMENTENKALENDER
En zoals 80 jaar geleden zal je je amuseren en
lachen met de vrouwen in de komische film.
Kortom een avond zoals vroeger, met warm
vermaak.
Praktisch: op vrijdag 9 maart om 20 uur in zaal
Oud-Vlaenderen (Grote Markt 14, Poperinge).
Niet-leden: € 5, gewone leden: € 3, steunende
leden: 1 persoon gratis per gezin en ereleden:
2 personen gratis per gezin.

PROVEN
kende films uit het begin van de vorige eeuw,
zal ons opnieuw meenemen in de “gouden
jaren van de komedie” en hierop een vervolg
geven.
Van zodra de bioscoop aan zijn opmars begon,
was de komische film een vanzelfsprekend kassucces. Weinig acteurs konden het maken in de
stomme, laat staan in de gesproken komische
film, waardoor we de nu nog gekende filmsterren uit die periode op één hand kunnen tellen.
Doch bij de start waren er veel goeie mannelijke acteurs, die verdwenen zijn tussen de mazen
van de filmgeschiedenis.
Een succesvol mannelijke acteur had een ‘zeer
goed acterende’ tegenspeelster nodig. Want
zij bepaalde mee of er in de zaal zou gelachen
worden.
Sommige actrices waren toen wereldberoemd,
maar zijn ondertussen vergeten. Men vormde
zelfs vrouwelijke koppels om typische vrouwelijke humor te vormen. Maar deze films zijn
nooit op de Poperingse cinemaschermen gekomen.
Wie waren deze actrices, wie en hoe waren
hun tegenspelers, welke karakters moesten ze
spelen? Waren de vrouwen in de film geëmancipeerd? Stefaan neemt deze volledige vrouwenhistorie onder de loep.

n Gezinsbond Proven - Zumba
Telkens van 19.30 tot 20.30 uur
Gezinsbond Proven organiseert een lessenreeks
Zumba van 10 beurten in de turnzaal van VBS
De Kastanje te Proven op donderdagen 15 en
22 februari en 1, 8, 15, 22 en 29 maart telkens
van 19.30 tot 20.30 uur.
Prijs: volwassen leden € 5 per les, kinderen € 3.
Niet-leden € 7 per les en kinderen € 5. Inschrijven op voorhand is niet noodzakelijk, betalen
kan de avond zelf.
n Kippenfestijn - De Volksvreugd Proven
Zondag 25 februari vanaf 11.30 uur
‘De Volksvreugd’ Proven schitterde tijdens de
driejaarlijkse Hoppefeesten: de ambianceband
‘Ort & Zwiegt’ trok de feesttent op gang en
de harmonie met trommelkorps presteerde
in de taptoe én in de Hoppestoet. De jongste
muzikanten vielen op in een provinciale wedstrijd en spelen voortaan samen als het Provens
Jeugdorkest. De harmonie staat onder leiding
van een nieuwe dirigent, Lorenzo Tuytens. Het
aanschaffen van nieuwe stukken, instrumenten
en uniform-aanpassingen zijn blijvende kosten.
Je kunt de Provense muziekmaatschappij hierin
op een aangename manier financieel steunen

door in te schrijven op
het kippenfestijn op
zondag 25 februari in
het vernieuwde 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
tickets@volksvreugd.be. Volwassenen betalen
€ 14 en kinderen € 7 (kip of frikandellen).
Vooraf betalen met vermelding van aantal
kinderen en volwassenen op 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 21 februari.

ROESBRUGGE
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Vrijdag 16 februari om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Zondag 18 februari: Toneelvoorstelling Ic
Dien Poperinge
- Vrijdag 23 februari: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 27 februari om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Donderdag 1 maart om 14.00 u.: Crea in
Kristen Volkshuis

De Suikeruiltjes
Webwinkel voor doopsuiker en attenties.
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

Tel. 057 37 51 48
Gesloten op dinsdag en zondagnamiddag
34

4 RE

RSO

- Vrijdag 9 maart: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 16 maart om 13.45 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 23 maart: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 27 maart om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Rummikub
Zin in een spannend spelletje Rummikub? Kom
dan zeker af naar onze gezelschapsspelennamiddagen iedere 3de vrijdag in OC Karel de
Blauwer en 4de dinsdag in het Kristen Volkshuis (zie kalender). Je bent er van harte welkom!
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Dagreis naar Zeeland
Donderdag 17 mei
Dagreis naar Zeeland met bezoek aan een
mooie Zeeuwse tuin, heerlijke lunch, rondvaart
en bezoek aan Middelburg, hoofdplaats van
Zeeland.
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Lourdesvrienden
De kaartenactie ‘De Vrienden van Lourdes’ is
weer op gang. Een kaart kost € 4. Per 100 verkochte kaarten wordt een Lourdesbeurs van
€ 400 uitgeloot. Winnaars kunnen hun prijs
opnemen binnen een termijn van 4 jaar en dit
via trein, vliegtuig, autocar of eigen wagen. De
beurs kan ook overgedragen worden aan een
andere persoon. Trekking in de Sint-Bertinuskerk te Poperinge op zondag 15 april na de
misviering van 10.30 uur.
Info en kaarten te verkrijgen bij Roger Benauwt
(057 30 01 88).

n KVLV Roesbrugge-Haringe
Kinderactiviteit:
“Mini-moestuintje maken”
Donderdag 15 februari om 13.30 uur
Kinderactiviteit “Mini-moestuintje maken” op
donderdag 15 februari om 13.30 uur in OC Karel de Blauwer te Roesbrugge.
Prijs: € 7 indien mama of oma lid is van KVLV,
€ 10 voor niet-leden.
Inschrijven bij Caroline George (057 30 13 93 kris.veramme@telenet.be).
n FEMMA Roesbrugge-Haringe
Koken op drukke weekdagen
Dinsdag 20 februari om 19.30 uur
Driekwart van de Belgen laat bepaalde gerechten wekelijks terugkomen en ongeveer een
kwart heeft een vaste dag voor klassiekers zoals spaghetti en steak met frietjes. Meer dan de
helft heeft echter nood aan variatie. Meer dan
een kwart zou liever minder tijd spenderen aan
het klaarmaken van de warme maaltijd. We
dagen onszelf uit om een gezonde maaltijd te
bereiden in weinig tijd.
Welkom in OC Karel de Blauwer te Roesbrugge
op dinsdag 20 februari om 19.30 uur.
Inschrijven vóór 14 februari bij Lieve Pyfferoen
(0474 215822 - lieve.pyfferoen@gmail.com) of
bij Annie Porreye (0488 401654 of annieporreye@gmail.com).
Prijs: te betalen de avond zelf, met een meerprijs voor de niet-leden.
Femma zal zorgen voor bord en bestek.
n Tai Chi Dantian
Op woensdagen 21 en 28 februari, 7, 14, 21
en 28 maart gaat de Tai Chi-reeks telkens door
van 19.30 tot 20.30 uur in OC Karel de Blauwer te Roesbrugge.
Info: greet.leupe@gmail.com of 0476 58 91 07.

n VBS De Krekel
De Krekeltoer
Zaterdag 24 maart
vanaf 15 uur
Dit jaar nodigen we jullie allemaal heel graag uit op
onze Krekeltoer!
Dit is een wandeltocht (7
km) of een fietstocht (19
km) die vanaf 15 uur op
school van start gaat.
Voor de wandeltocht kan je de weg terug vinden via kleine schoolopdrachtjes, voor de fietstocht kan je de krekelwijzers volgen.
Er is een stopplaats voorzien halverwege de
toer waar kinderanimatie, volksspelen maar
ook een fotoreportage van de kinderen te zien
zal zijn.
We eindigen deze tochten in het OC Karel De
Blauwer, waar we vanaf 18 uur lekkere boterhammen met kaas of ham en een fris Watoubiertje of frisdrankje serveren.
Inschrijven vooraf is wel noodzakelijk. Volwassenen: € 7 (4 boterhammen met kaas/ham) kinderen: € 4 (2 boterhammen met kaas/ham)
Kinderen: € 2 (2 boterhammen met confituur/
choco)
Indien je gewoon wil komen eten zonder de
wandel- of fietstocht kan dit ook na 18 uur.
Ook vragen we om hiervoor in te schrijven.
Praat er alvast over met vrienden en kennissen,
want we willen een massa volk op de been krijgen voor deze NIEUWE KREKELTOER!!!

STAVELE
n Harmonie Stavele - Eetfestijn
Zondag 18 februari vanaf 12 uur
De harmonie nodigt jullie graag uit op zondag
18 februari vanaf 12 uur in zaal ‘De Moote’ om

’t Zeugekot
Een belevenis op het platteland
Bezoek- en zorgboerderij
Feestzaal te huur
Vakantiewoning
Hoeveslagerij
Workshops
Sint-Omaarsstraat 4
8691 Beveren aan de IJzer
0478 37 64 36
www.zeugekot.be

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

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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EVENEMENTENKALENDER
te smullen van lekker stoofvlees of vol-au-vent
of vegetarische schotel met frietjes ten voordele van de aankoop van instrumenten voor ons
jeugdorkest.
Prijs: volwassenen € 15, kinderen -12 jaar € 10.
Kaarten:Joris Matten (057 30 01 27 - 0495 60
31 62), Willem Lanszweert (057 30 00 11) of
info@harmonie-stavele.be.

januari 2018 kon voorzitter Guido Quaghebeur
de felbegeerde ‘geelgorsaward 2017’ uitreiken
aan Marc Glorie (Bergenstraat 92, Beveren a.d.
IJzer) met moeder vos en haar jong, waarneming gedaan op 24 mei 2017 in de omgeving
van zijn woning. De vossen haalden het afgetekend uit de stemming van 7 genomineerden.
’t Is nu uitkijken naar de ‘geelgorsaward 2018’.

WATOU

n Winterwandeling Casselberg
Zondag 25 februari om 14 uur
We wagen ons aan een grensoverschrijdende
wandeling op en rond de Casselberg. De Stad
Cassel domineert het Frans-Vlaamse “houtland”. Hier zijn geschiedenis, erfgoed, cultuur en natuur overal aanwezig. Leuke smalle
straatjes en prachtige vergezichten wisselen
elkaar af. We laten ons leiden door het recente
knooppuntenwandelnetwerk om af te dalen
naar het charmante Oxelaëre en nadien terug
de Casselberg te veroveren.
Afspraak om 14 uur aan de parking Place
Général Vandamme te Cassel. Afstand ± 7,5
km, meestal verharde wegen, soms heel smalle
steegjes. Kledij en schoeisel aanpassen aan de
weersomstandigheden.
Info: Dirk Waeyaert (057 40 02 56).

n Gezinsbond Watou
Tweedehandsbeurs
Vrijdag 2 maart van 18 tot 20.30 uur
Voor de derde maal organiseren wij in samenwerking met VZW Parochiezaal Watou onze
tweedehandsbeurs in kinderartikelen en kinderkledij.
Prijs per tafel € 8. Reserveren bij Sofie Vanacker
(0476 64 94 60). Klaarzetten vanaf 17 uur.

NATUURPUNT

n De geelgorsaward
Natuurpunt Poperinge-Vleteren heeft op 20 januari de eerste ‘geelgorsaward’ uitgereikt.
We beogen onze leden aan te zetten om hun
waarnemingen op het terrein beter te bestuderen en wat meer oog te hebben voor de voorkomende fauna en flora in ons werkingsgebied. ’t Is door oog te hebben voor de fauna en
flora dat we bewust worden van de veelzijdigheid van de natuur. Pas wanneer men de kennis heeft opgedaan, komt de waardering en
daaropvolgend de bescherming van de natuur
in al haar aspecten,… aldus voorzitter Guido
Quaghebeur
Wie kan deelnemen:
• Ieder betalend lid van Natuurpunt PoperingeVleteren kan in de loop van het jaar (1 januari
- 31 december) deelnemen aan de award.
• Het betreft een waarneming zowel uit de
fauna of flora in ons werkingsgebied.
• We rekenen erop dat de waarneming juist is
en ze ook ingegeven is op waarnemingen.be.
Het volledige reglement kan je nalezen op
www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be/index.
php/geelgors-award.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 20

n Cursus: Vogelzang rond huis, tuin en bos
Een van de mooiste natuurervaringen blijft toch
nog altijd het beluisteren van het ochtendconcert van de vogels. Maar voor heel wat mensen met een gezonde interesse voor natuur is
het ook behoorlijk frustrerend dat ze vaak niet
weten wie er achter de micro zit. In deze basiscursus leren we stap voor stap de courantste
vogelzangen herkennen.
We richten ons hierbij op de vogels die we in
onze tuinen en bossen kunnen horen. Recent
gooien we het bij de theoretische lessen nog
wat over een andere boeg met bijkomend ook
visualisaties van het geluid. Hierdoor wordt de
zangstructuur veel duidelijker.
Door de uitbreiding naar vier lessen komt er
nog meer ruimte voor herhaling. Verder leren
we ook waarom en wanneer vogels vooral zingen en van elke behandelde soort wordt de levenswijze en het voorkomen kort belicht.
Theorielessen op dinsdag 27 februari, 6 en 20
maart en op 17 april om 19.30 uur in CC Ghybe, Sint-Annastraat 13 te Poperinge.
Op zondag 29 april excursie in Stadspark Poperinge om 6 uur en op zondag 6 mei in de
Sixtusboscomplexen om 6 uur. Lesgever: Koen
Leysen, Natuurpunt CVN.
Deelnameprijs: € 35 voor leden en € 40 voor
niet-leden.
Info en inschrijven: Guido Quaghebeur (057 33
79 78 - gsm 0478 36 77 15 - g.quaghebeur@
skynet.be).
Graag het inschrijvingsgeld overschrijven op
rekening van Natuurpunt Poperinge-Vleteren, met vermelding ‘cursus zangvogels’:
BE91 0011 2515 9176.

Het Wethuys Watou

Restaurant - Tearoom - Boltra - Hotel
Watouplein 2 - 8978 Watou - 057 20 60 02
www.wethuys.be - www.boltra.be

PAASMENU

à € 38 p.p. (incl. aperitief)
Bubbels Wethuys met amuses
Sudderpotje van Noordzeevis
of Courgettesoep met mascarpone
Blanquette van zalm, broccoli en prei of
Varkenshaasje in notenkorst,
aardpeerblokjes, gestoofde spinazie
met aardappelgratin
Warme mandarijnen,
vlierbessencoulis en mango-ijs
Graag reservatie
057 20 60 02 of 0497 85 68 38

KEUKENHULP GEZOCHT !

Hartslagen
van Rik Ryon

Een school vissen,
zitten die op
zandbanken?
Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
rik.ryon@telenet.be
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ALG/DB-AD-Bankoverstap-NL-102016
ALG/DB-AD-Bankoverstap-NL-102016

Gemakkelijk, gratis en snel.
Gemakkelijk, gratis en snel.
Kom langs voor meer informatie.
Kom langs voor meer informatie.
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Publiciteit voor de streek ?
De IJzerbode wordt
in meer dan 3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79

Wet je gie oe dan wieder dat zeggen?
- ze mieëken benauwelik vele kas van mekoar
ze zagen elkaar tomeloos graag
- moa de voader van ’t joenk
maar de vader van het bakvisje
- wos er verre van mei edieënd dat
kon absoluut niet verkroppen dat
- die snotneuze van e steejfiester
dit stedelijke melkmuiltje
- kwam pluumstrieken bie ze kakkernestje
zijn nakomertje kwam opvrijen
- e moste nie weten
hij was meer dan mordicus tegen
- van dat gerienkeviel en die keppeslepperieë
die liefkozerij en dat geflikflooi
- en dei doarom dedju ol dat ’n kuste
en spande zich verdomd mateloos in
- voe ze Duutschen schoaper te dresseeëren
om zijn Duitse herdershond af te richten
- mei olle sooërten droeve trekken
en allerlei nurkse grillen aan te leren
- en ezo moste ’n dieënen nog moa
zo hoefde die nog maar
- ’t twiperrige d’ hofplekke zieën opdroaien
’t tweepaardje het erf zien oprijden
- of e sproeng biekan uut ze vel
of zijn haren rezen te berge
- ’n boeër moste num z’n hokkemule an doeën
de boer moest hem zijn muilkorf opzetten
- en ruwesieërde doarin moa mi vele rooëie
en slaagde maar met de grootse moeite
- ’t lieëf wos gin deurendoal
de postulant was geen leeuwenhart
- en verschooët dat ’n hutste
schrok zich een hoedje
- hadde sebiet ferme ze bekomste
verloor direct alle lust
- kooës eiers voe ze geld
nam het zekere voor het onzekere
- kuuste ze schuppe of
gaf er stante pede de brui aan
- en wos in vulle vitesse ’t gat in
en de vlam in de pijp was hij de pijpen uit
En nu? In ’t A.N. is dat?
1. slameur
2. chaplure
3. dunderboare
4. zimperen
5. spetteren
6. vernestelen
7. schoeperen
8. kloaterbusse
9. voente
10. scharbiliën
11. neuke
12. klakoards
13. kankerbloeme
14. kornichekeun
15. attaksje
16. loeie
17. fasseeël
18. geeër
19. variesen
Wim Sohier
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D.L.Decor bvba
Schilder- & decoratiewerken
gsm 0475 37 08 68
dl.decor@telenet.be

Van bij ons
Russisch-Orthodox
klooster en kerk

Danny Lahoutte
Blekerijweg 30a
8972 Proven

In de Rousdammestraat in Pervijze vind je …
een Russisch-Orthodox klooster en kerk.
Hier ontstond in de jaren 1980 een kloostergemeenschap met een kleine kapel. Het klooster
werd ingericht in een laag boerenarbeidershuis
van naar verluidt ca. 1903, het oorspronkelijke
houtwerk met gelede roedeverdeling en luiken
zijn behouden. Het huis werd afgewerkt met
een kruis en een houten poortdoorgang met
links en rechts de afbeelding van heiligen. In
1988 werd een kleine Russisch-Orthodoxe kerk
gebouwd naar het voorbeeld van een houten
kerk van het Russische Novgorod.
Het eenbeukige kerkje is opgetrokken uit eenvoudige materialen (betonsteen en gekleurde
kunstleien). Het gekleurde dakenspel met zeshoekige dakruiter en het kleinere ajuinvormige
torentje vormen een opvallend beeld in het
landschap. Opvallend in het interieur zijn het
houten gebinte en de wand beschilderd met
iconen, afbeeldingen van Christus, de Moeder
Gods en heiligen.

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

Wim Sohier

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

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt
op woensdag 14 maart 2018.
Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op
maandag 5 maart 2018.

EINDEJAAR
BIJ UW DORPSHANDELAAR
Voorzitter Wim Indevuyst van Unizo IJzerbode overhandigde de hoofdprijs van de eindejaarsactie “Eindejaar bij uw dorpshandelaar” t.w.v. € 500 aan Rudy en Carine Viane-Hampe uit
Beveren a.d. IJzer. Het winnende lotje werd uitgegeven in ’t Rohardushof te Beveren a.d. IJzer.
Op de foto (v.l.n.r.): Ghislain Deraedt (bestuurslid Unizo IJzerbode), Lieve Taillieu (’t Rohardushof), de winnaars Rudy en
Carine Viane-Hampe, Eric Lagache (’t Rohardushof), Wim Indevuyst (voorzitter Unizo IJzerbode), Marleen Baelde en Eddy
Ameloot (bestuursleden Unizo IJzerbode).
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ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE

Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 16 februari
vrijdag 16 maart
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 27 februari
dinsdag 27 maart
Vogelpik
smijting voor de leden
zaterdag 10 maart

JUBILEA

WATOU
• Michel Defevere en Monique Geldof

OVERLIJDENS

Proven
• Martha Dewippe, overl. 5 januari, 81 j.,
wed. v. Guido Notredame
Watou
• Raphael Matthys, overl. 18 januari, 73 j.
Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij SCHOONAERT

BEVEREN-IJZER

• Vrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 15 maart

HARINGE

• Vogelpikclub Smokkelsmijters
Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
zaterdag 24 februari

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

• Boekentip:
Nu in de bib van Roesbrugge: Boer, het noeste
leven in West-Vlaanderen.
Na het succes van ‘Het
Zilte Westen’ en ‘Onze
vissers’ gaat dit boek
in woord en beeld
uitgebreid in op de
geschiedenis van het
boerenleven in WestVlaanderen. De provincie wordt geassocieerd met hard labeur,
geboortegrond en familiale banden. Dit boek
belicht de veranderingen in de landbouwsector
(van paard tot tractor, de introductie van kunstmest), de geteelde gewassen, het dagelijkse
leven, de boerderijen, de armoede en de grote
bloei in de voorbije decennia. Geïllustreerd met
tientallen foto’s en documenten is dit boek
een feest voor het oog en biedt het voor veel
West-Vlamingen een nostalgische kijk op het
verleden.
Het boek werd zopas in Poperinge voorgesteld
door het Provinciebestuur West-Vlaanderen,
het Centrum voor Agrarische Geschiedenis
(CAG) en Uitgeverij Hannibal.

MENSEN VAN BIJ ONS

• Katrien Parmentier, geboren te Poperinge
op 22 maart 1960 is overleden te Berlijn op
22 november 2017. Zij was de dochter van
Godelieve Boury (†13.11.2016). Ze is gecremeerd en overgebracht naar Ieper.
• Op 29 december 2017 is Agnes Muyssen
op 93-jarige leeftijd in het woonzorgcentrum
O.L.V. Gasthuis te Poperinge overleden. Zij
werd geboren te Proven op 8 januari 1924 en
was de echtgenote van Daniël Top en moeder
van Marie-Rose en Geert.
Agnes was onderwijzeres te Roesbrugge.
Op www.westhoekverbeeldt.be vinden we
enkele klasfoto’s terug o.a. het schooljaar
1945-1946, het jaar 1949-1950 waar ze les
gaf aan het eerste, tweede en derde leerjaar
en tenslotte een schoolfoto van 1952-1953.
Na haar huwelijk met meester Daniël Top
woonde ze te Roesbrugge in het schoolgebouw van de gemeentelijke jongensschool,
nu bibliotheek.
De uitvaartdienst had plaats op vrijdag 5 januari 2018 in de Sint-Janskerk te Poperinge.

kleine Kruiseke. Jozef was afkomstig uit Westende en werd tot priester gewijd in 1944.
Hij was eerst negen maanden medepastoor
in Roesbrugge en werd dan medepastoor in
Boezinge. Daar bleef Jozef Renty maar liefst
29 jaar. In 1979 werd hij benoemd tot pastoor van de Heilig Hartparochie in Kruiseke.
Toen Jozef Renty 75 jaar werd, bood hij zijn
ontslag aan bij de bisschop maar die drong
erop aan dat hij nog wat in Kruiseke zou blijven. Hij was toen een van de oudste dienstdoende pastoors van het bisdom Brugge. In
2001 kreeg hij eervol ontslag. Een vervanger
kwam er op de Heilig Hartparochie nooit. Jozef Renty bleef in de pastorie naast de kerk
wonen en verhuisde enkele jaren geleden
naar het ruisthuis.
De uitvaartplechtigheid had plaats op donderdag 8 februari om 10 uur in de Heilig
Hartkerk in Kruiseke.
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• Jozef Renty is op 98-jarige leeftijd overleden in het woonzorgcentrum Mater Amabilis
te Wervik. Hij was de broer van Pieter Renty
(† 01.09.2005), die van 21 augustus 1940
tot 8 september 1958 onderpastoor was te
Roesbrugge.
Jozef Renty was jarenlang pastoor in het
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Roesbrugge
• Edit Rollez, geb. 11 januari,
d.v. Tom en Liesbet Maenhout
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Op e zoaterdagoavond, achter de moandliksche
messe, zitten Lowie en Leong an ‘n toog in café
“Au Bien Assis” in Cappeltje en genieëten van
nulder Trois Monts-biertje. Olletweeë zien ze
nie mi van de joengste (ze noazen zeeëre de
tachentig) en nateurlik - over wiene aannrs zoen
ze klappen - hen ze ‘t over d’ oengemakken van
oed kommen. Of slichter nog van ‘oed zien’.
“Leong, ‘k hen e vroagsje.”
“Ja vroag moa, o ’t gin geld is!”
“Leong, is dat bie joen oek ezo da je wuuf nie anveirdt da z’ oeder komt? De miene gebruukt olle
sooërten truuksjes en zolviges voer e schooën
vellige zoender rompels of oaiepotjes. Ze klapt
begod zelfs van e facelift! Of van botox! En on
‘k e bitje tegentrekken hooërt ze mien lik nie mi
zo goeëd ’n latsten tied. ‘k Moeëten dikkers e ki
’t zelfste vroagen vor dan ke beschid kriegen!”
Leong knikt en knikt lik ’t negervintje vroeger op
meeësters pupiter.
“Me kennen dat, Lowie, z’ hooëren moa wuk
dan ze willen hooëren, de vromenschen. O gie
wilt weten o z’ echt e bitje doof is goa toen e
meter of tieëne van neur zitten en vroagt etwoar
etwod. Over wiene dat de pot schaft bvb.”
“Ja, en toen?”
“Antwoordt ze nieë, zet je toen op vuuf meter en
herhoalt je vroage, even lude, en o ’t nooëdig is
op twi meter.”
Lowie viengt dat lik gin slicht gedacht en bie
ze thuuskomste nimt ’n de proef op de somme. Binst da ze vrouwe de woste ophangt an
’t droogrek op ’t terras vroagt Lowie laansen ze
neuze weg: “Wuvige, wuk eten me van ’n noeëne?” Gin antwooërde. Lowie noast en vroagt
were: “Wuvige, wuk eten me van ’n noeëne?”
Were gin gehooër in Israël! Lowie vreeëst ’t ergste, goa nu flak bie neur goan stoan en vroagt
mi e lude stemme: “Wuk dan m’ eten van ’n
noeëne?”
Zenobie, ze vromens, droait neur omme, bekiekt
neur vint mi en aanzichte lik en dunderwoke en
antwooërdt niedig: “Voe de vierde keeë, Lowie,
hutsepot mi pooëten en ooëren. En hoedt nu op
mi ossan moa reke’t zelfste te vroagen. ‘k Zien
ik niet doof wi!”
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