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De geschiedenis van de post,
de brief- en prentbriefkaart (2)
In 1830, het jaar van de onafhankelijkheid, bestonden er in België 123 postkantoren en werd
het verdelen van de post een staatsdienst. Er was
voor het eerst sprake van een postkoets en van
de Belgische posterijen. De Belgische Staat organiseerde het vervoer en de geadresseerde moest
de verschuldigde port betalen bij de aflevering
wat natuurlijk veel problemen opleverde bij de
post. De brieven in het dorp werden aan huis
gebracht, voor het merendeel door een postiljon. De brieven voor te lande werden aan het
venster van het gemeentehuis tentoongesteld.
De brieven voor te lande werden te Roesbrugge
in het toenmalige gemeentehuis en herberg
“De Gouden Leeuw” (gebouw Fortis-bank) bij
Benedict Criem (° Stavele, 1802-1869) en Sophie Ghesquiere aan het venster tentoongesteld
om daar afgehaald te worden.
In 1831 werd er een verbod opgesteld om wat
te aanvaarden bij de aanneming van een brief
voor verzending en met het oog hierop werden
de gemeenten verplicht aan het gemeentehuis
of de herberg waar de post tentoongesteld
werd een brievenbus op te hangen. Brieven
hoefde men niet meer bij het postkantoor of
de afspanning af te leveren en kantooruren waren niet meer noodzakelijk. Later werden in het
dorp op verschillende plaatsen brievenbussen
geplaatst, zodat men de brieven dichter bij huis
kon aanbieden. De kosten voor het verzenden
van brieven waren nog relatief hoog en werden
nog altijd betaald door de ontvanger.
Vanaf 1841 werd de post dagelijks bedeeld
en werd er in 1845 gebruik gemaakt van 126
pleisterplaatsen (over ’t algemeen herbergen of
afspanningen waar de paarden werden verwisseld), 316 postiljons, 83 plaatsvervangers, 960
trekpaarden en 154 rijpaarden.

De allereerste postzegel ter wereld
Tijdens een reis naar Schotland zag een Engelse
leraar Sir Rowland Hill (° Kidderminster, Worcestershire, 1795-1879) hoe een meisje een brief
moest weigeren van haar geliefde omdat ze die

niet kon betalen. Maar ze wist waar zij hem kon
vinden, want zij had zijn adres op de envelop
gezien.
Rowland vond dat het systeem beter kon en hij
dacht aan een zegel, een postzegel.
Hij stelde zijn systeem in 1839 aan het Britse Koningshuis voor en hij kreeg van koningin Victoria
de toestemming om postzegels te laten drukken
met haar afbeelding er op. Zo kreeg de eerste
postzegel het levenslicht in mei 1840. In het vervolg moest de verzender port betalen in plaats
van de ontvanger. Door een zegel op de envelop
te kleven bewees hij de portkosten al betaald te
hebben. Dit systeem werd overal in Europa en
de rest van de wereld opgevolgd.

In België en Frankrijk werd in 1849 door de post
een postzegel uitgegeven. In België verscheen
op 1 juli 1849 de eerste zegel van 10 cent en
een van 20 cent voor binnenlands postaal verkeer met een afbeelding van koning Leopold I.
De bruine postzegel van 10 cent was bedoeld
voor brieven tot 10 gram met een bestemming
binnen een straal van 30 kilometer en de blauwe postzegel van 20 cent voor grotere afstan21

den (boven de 30 kilometer).
De veralgemening van de frankering bij vertrek,
door middel van postzegels, maakte een eind
aan het bijhouden van de verzendingen en de
afschaffing van de boekhouding. Hierdoor verdween een omvangrijk werk dat door het gestadig toenemen van het aantal verzendingen
praktisch ondoenbaar zou geworden zijn.
In augustus 1858 werd in Roesbrugge een officieel postkantoor ingericht in de herberg en
gemeentehuis “De Gouden Leeuw” en de
gemeentesecretaris Louis Rubbrecht werd als
postontvanger benoemd. De brieven voor de
gemeenten Roesbrugge-Haringe, Proven en Stavele werden gebracht door de diligence of postkoets die het reizigersvervoer verzorgde tussen
Ieper - Poperinge - Roesbrugge en Roesbrugge Sint-Winoksbergen - Duinkerke. In Roesbrugge
wisselde men de paarden.
Voor het verzenden van een postpakket en
om hun spaargeld op een spaarboek te zetten
moesten de inwoners van Stavele, Beveren, Haringe, Krombeke en Proven naar Roesbrugge.
Na de opheffing bij Koninklijk Besluit van 25
februari 1861 werd de post toevertrouwd aan
zelfstandige uitbaters van diligencediensten.
Joseph Delanote (1818-1869) bleef instaan
voor de postdienst en het reizigersvervoer tussen Roesbrugge en Ieper. De postkoets stopte
in Proven aan het cafe “De Barriere”, destijds
bewoond door Joannes Jacobus Lemahieu
(1822-1914) gehuwd met Prudentia Lemahieu
(1835-1878).
Na het overlijden van Joseph Delanote op 23
april 1869 werd de zaak later verder gezet door
Léon Delanote (1862-1922), beter bekend als
Léon “van de posterij”. In Roesbrugge werd in
1870 (8) het distributiekantoor omgevormd tot
een ontvangkantoor van de 6de klasse. Op 10
november 1905, 35 jaar later, kwam de post
voor het eerst met de stroomtram die de verbinding Poperinge-Roesbrugge verzekerde, de
postkoets had haar diensten gedaan. Léon Delanote verkocht “Hôtel de la Poste” aan Léonardus
Lamaire (° Merkem, 1833) en Rosalia Dezeure
(° Werken, 1829). Het hotel werd verder uitgebaat door hun zoon Henri (° Merkem,1870 Roesbrugge,1931) en zijn vrouw Elisa Devriendt.
Na het overlijden van Henri werd het “Hôtel de
la Poste” een tijd later stopgezet en op zijn beurt
in 1933 verkocht aan de handelaar Parent-Verlynde die het gebouw grotendeels sloopte en
volledig liet ombouwen tot schoenwinkel.

De postbedeling in Stavele
In de 18de eeuw moest de post bestemd voor
de parochie Stavele (9) nog afgehaald worden
door een loopjongen (10) aan de afspanning “De
Peerdenposterij” te Roesbrugge en dat gebeurde verschillende keren per week.
Nadien nam voerman Franciscus Portier (° Roesbrugge,1845-1922) wonende in de Krombeke-

Op de postkoets Alphonse Vallaeys (° Poperinge, 1856), in de deuropening Marie Lemahieu (1872-1975) met
op de voorgrond haar zuster Léontine (1866-1954) en rechts hun vader Joannes Jacobus.
Boven uit het venster leunde hun broer René (1865-1952) - (Photo René Matton).
De herberg die op de hoek van de Obterrestraat en het Alexisplein stond werd in 1962 afgebroken.

straat en op 1 oktober 1878 te Stavele met Juliana Defever (1856-1922) getrouwd, telkens hij
te Roesbrugge kwam de post voor Stavele mee.
Op zaterdag kwam de “Mallepost” mee met de
koets van Désiré Toussaint (11) (1852-1922) die
op en af reed met bezoekers en boerinnen die
op de wekelijkse markt te Roesbrugge stonden.
De brieven werden naar de afspanning en
estaminet “De Swaen” gebracht, een gemeentehuis (12) was er nog niet. Van huis aan huis
bestellingen was er nog lang geen sprake. Daarom kreeg de champetter (veldwachter) van de
hooftman (burgemeester) de opdracht de brieven die er waren bij de personen te gaan afgeven en het geld (de port) te ontvangen. Dat alles
om in een goed daglicht bij de elite te staan.
De gewone burger ontving weinig of geen post.
Acht op tien mensen konden toen lezen noch
schrijven en dan nog, brieven versturen was wel
een dure aangelegenheid (13), omdat elke brief
persoonlijk werd bezorgd.
In 1799 bij de invoering van de huisnummers
kende men enkel de Plaetsestraete, die omvatte de huidige Krombekestraat tot aan het
“Endetje” (14), de Swaenestraat (15) en het eerste
gedeelte van de Staveldammestraete, nu IJzerstraat, de rest van de dorpsplaats was niet bewoond. Alle huizen waren doorlopend genummerd.
Wordt vervolgd.
Robert Toussaint

Noten:
8. Er waren in 1867 zo’n 407 postkantoren in ons land en
468 in 1875.
9. Van een gemeente was er toen nog geen sprake, die zijn
ontstaan onder het Franse bewind (1794-1814). Toen
kreeg ons land een modernere indeling. Het land werd
verdeeld in gemeenten en de oude kasselrijen werden afgeschaft.
10. Te Stavele was tussen ca. 1760 en 1795 de grafmaker Jan
Baptiste Devick (° Stavele, 1743) aangesteld en betaald
door de “prochie”. Hij was gehuwd met Isabelle Clara
Schoonaert (° Stavele, 1748-1826).
11. Désiré Toussaint was koerier en herbergier in de herberg
“De Vrede” op Stavelehoekje. Hij was gehuwd met Sidonie Eugenie Sackenprez (1854-1930).
12. Vóór 1874 had Stavele nog geen gemeentehuis. De gemeentevergaderingen hadden om de beurt (om de twee
jaar) plaats in de herbergen “De Zwaan”, “In Sint-Joris”
en “In Sint-Hubertus”. Later werden de brieven tentoongesteld aan het raam van de gemeentesecretaris Remi De
Carne.
13. De ontvanger moest de brief betalen op het moment
dat men die persoonlijk kwam overhandigen. De prijs of
portkosten hing af van het gewicht van de brief, van de
grootte van de brief en van de afstand die het had afgelegd.
14. Een steegje ”Het Endetje” genoemd, een rij van vijf schamele en ongezonde lemen huisjes (ca.1645) met gemeenschappelijke water-, gemaks- en waterput (nu Krombekestraat 65). Het lag net buiten het overstromingsgebied,
want één- à tweemaal in honderd jaar kwam het water
tot tegen het straatje.
15. Tegen het einde van de 19de eeuw werden de volksnamen van de straten vaak officiële namen, zoals Swaenestraat, naam afkomstig van de afspanning of brouwerij,
de Staeveledamstraete, weg naar de brug of vaart, veranderde in Vaartstraat, nu IJzerstraat. En de Plaetsestraat,
de weg naar het dorp veranderde na het rechttrekken
van de straat aan de Hondspoot in Crombekestraat. En
de Crombekestraete, de weg tussen Hoekjesstraat en de
Roggestraat en verder verbonden met de Roggestraat in
Krombeke veranderde in “Oude Crombekestraat”. De zijstraten (meestal doodlopende) kregen geen eigen straatnaam maar dezelfde naam als de hoofdstraat.
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AFDRUIPREK

Wie vroeger een pintje ging drinken op café
en bewondering had voor de cafébazin die iedere klant vlug bediende, een klapje meedeed
met hen maar ondertussen de lege glazen nog
moest afhalen en afwassen, kon inderdaad dit
rekje naast de afwasbak zien staan.
De afgewassen glazen werden op zijn kop op
dit rekje gezet om af te druipen. In de bak eronder werd het water opgevangen.
Dit druiprek bestond in verschillende vormen
en materies (email, keramiek….)
Paula Couttouw-Cappoen uit Proven kon dit
raden en verdient een prijs, af te halen bij Drukkerij Schoonaert.
Proficiat!!! Dat verdient een pintje!!

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

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79

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.

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

Drukkerij SCHOONAERT
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Bereid u voor op de winter !
Bel nu voor stookolie: 057 30 03 30
PMO zorgt voor gezellige warmte dicht bij huis!

Kwaliteit, service & ervaring, onze troef !

BRANDSTOFFEN | OLIËN & SMEERMIDDELEN | VETTEN | ANTIVRIES & KOELVLOEISTOF | MAZOUTTANKS

PMO nv - VANDENBROUCKE

Roesbruggestraat 2 | 8972 PROVEN | Tel. 057 30 03 30 | Fax. 057 30 12 97 | www.pmo-service.be | info@pmo-service.be
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… 40 jaar terug in de tijd

Prins Luc tijdens zijn overwinningsspeech na een heel lange verkiezingsavond op 18 februari 1979 om 2.30 uur.
We herkennen ook nog Mark Kerkhof, oud-prinsen Rik Ryon en Albert Laseure,
een glimp van Henri d’Udekem d’Acoz en presentator-bezieler Werner Claeys.

Het waren de Landelijke Pleuten die in februari 1979 het plaatselijk nieuws beheersten. Op
de 17de van die maand werd immers de 7de
prinsenverkiezing van de landelijke gemeenten
georganiseerd. En zoals het in die jaren gebruikelijk was zorgde dat opnieuw voor een massale carnavaleske mobilisatie in de deelnemende
dorpen.
Met 2800 verkochte toegangskaarten en zeker
1500 aanwezigen was de grote feestzaal van
De Lovie echt eivol gelopen en de 7 kandidaatprinsen maakten er met hun aanhang een heroïsche strijd van. Haringenaar Eddy Bau startte
als favoriet, maar ook zijn tegenstanders waren
niet van de minste. Heel Stavele stond achter
Jan Props, Proven steunde Mark Kerkhof, Ludo
Gantois vertegenwoordigde Watou, Krombeke
rekende op Frans Vantournout, Martin Lobelle
deed het voor Vleteren en Roesbrugge pakte
uit met Luc Devloo. Ook de jury was er met
Yvan Top, Dirk Ampe, Roger Ruckebosch en de
‘meesters’ Raymond Gyssels, Jozef Marchand en
Jozef Gheysens één van sociale zwaargewichten. De kandidaten deden het tijdens de meeste
proeven uitstekend, maar tot verrassing van velen was de bierproef voor de meesten een hindernis te ver. Enkel Krombekenaar Vantournout
slaagde er immers in om binnen de tijdsgrens
van 2 minuten een maxipapfles vol bier leeg
te zuigen. Maar die prestatie bracht hem toch
geen prinsentitel, want die ging uiteindelijk naar
Roesbruggenaar Luc Devloo. Het was al halfdrie
’s nachts toen hij tot prins gekroond werd, en
naar het schijnt werd de eerste prinsentitel voor
Roesbrugge daarna door sommige fans nog een
volle zondag lang doorgevierd.

In Roesbrugge werden diezelfde maand ook
plannen gesmeed om de oude voetbaltraditie
nieuw leven in te blazen. Niet evident, want
voetballen in Roesbrugge deed men vroeger
blijkbaar niet alleen letterlijk met vallen en opstaan. Het moet 1928 of ’29 geweest zijn toen
FC Roesbrugge bij de Belgische Voetbalbond
aansloot. De ploeg speelde in zwartwit en had
zelfs twee buitenlanders in de ploeg. Al waren
de twee Tsjechische spelers geen dure transfers, maar gewoon twee werknemers van de
brouwerij Feys-Callewaert. De ploeg werd al na
enkele jaren opgedoekt en het duurde tot de
lente van 1940 voor er in Roesbrugge opnieuw
weer een stukje voetbalgeschiedenis geschreven werd. Net als in de omliggende gemeenten
kwam er een jong voetbalploegje en dat deed
het lang niet slecht. De public relations van het
team werden ook goed verzorgd, want drukker
Marcel Schoonaert bracht toen zelfs met ‘De
Sportbode’ een heus weekblad uit met de verslagen en alle info van F.C. Roesbrugge en S.K.
Haringe. Kort na de oorlog werden de meeste
voetbalploegjes opgedoekt en het duurde tot
1962 voor er - onder impuls van Wilfried Decaesteker - opnieuw officieel gevoetbald werd in
Roesbrugge. Eerst bij het ‘Tornooi van de Westhoek’ en later bij de grote Belgische Voetbalbond. Maar in 1973 werd de ploeg al opnieuw
opgedoekt.
Tot in februari 1979. Het was opnieuw Wilfried
Decaesteker die samen met Leo Parent en Eddy
en Danny Beun het initiatief nam. De ambities
waren wel getemperd, want het ging deze keer
om een zaalvoetbalteam. Maar dat presteerde
goed want in de eerste match speelden de Roes-

Het elftal van FC Roesbrugge in 1943.
Achteraan: Camiel Destadsbader, Jules Six, Gerard Delplace,
Leopold Parent, Charles Behaeghel en Odiel Samoey.
Geknield: Raymond Heddebauw, Willy Christiaens,
Maxime Vandevoorde, Marcel Verkeyn en Ignace Feys

bruggenaars gelijk tegen het team ‘Zwembad
Poperinge’. Dirk Maes scoorde twee keer voor
Roesbrugge, en ook Bernard Huyghe en Danny
Beun pikten hun doelpunt mee. In maart sloot
het team aan bij de Hoppecup-zaalvoetbalcompetitie, maar een paar jaar later stopte de voetbalgeschiedenis van Roesbrugge.

Nog in februari 1979
• in de labo’s van Philips en Sony werd de eerste CD geperst. Het was de start van een revolutie in de muziekwereld, maar het zou wel
nog enkele jaren duren voor die CD ook op
de markt kwam.
• Krombeke vierde naar aloude traditie opnieuw Blasius. Met muziek van De Volksvreugd van Proven en een wielerwedstrijd op
rollen in ‘’t Hof van Vlaanderen’. Maar met
ook veel aandacht voor devotie, want in de
kerk of in de pastorie waren volgens de plaatselijke journalist dat jaar ‘gewijde medailles,
litanies, medailles en levensschetsen’ van de
heilige Blasius te bekomen.
• Sportief ging het Krombeke dat jaar ook voor
de wind, want Hans Busschaert en Luc Degrijze pikten in de loopcrossen in de brede
regio geregeld de winnaarsbeker of een ereplaats mee.
• Voor het gezin Geldof-Beghein uit de Bergenstraat te Roesbrugge kleurde februari
1979 zwart. Tijdens het vellen van een aantal
knotwilgen op een hoeve in Pollinkhove werd
Michel Geldof verpletterd onder een vallende
25

BERTENNEST

Bergenstraat 29 - 8972 Roesbrugge
bertennest@skynet.be

IN VAN DER HALLEN-GEMEENSCHAP
& EUROPA-BROEDERSCHAP

De volleybalploegen van Kwavo Watou kregen
in februari 1979 een nieuwe outfit en
een foto in Het Wekelijks Nieuws.
Dames staande v.l.n.r.: Lena Ruckebusch, Magda Ghyselen,
Ann Vandenbussche, Lut Brutsaert en
coach Willy Malbrancke
Gehurkt v.l.n.r.: Conny Sergier, Carine Pinceel,
Katrien Vandenbussche en Rita Russe.
Heren staande v.l.n.r.: Jef Brutsaert (†), Walter Ooghe,
Patrick Brutsaert, Martin Bouton, Paul D’Hondt (†)
en coach Bertin Maerten
Gehurkt v.l.n.r.: Paul Hespeel (†), Dirk Delannoye,
Luc Lignel, Rik Sweertvaegher, Filip Vandenameele
en Luc Bonduelle.

boom. Hij stierf ter plekke.
• In Beveren-IJzer leek de februarimaand 1979
een beetje behekst. Want de brandweer van
Veurne werd er die maand maar liefst vier
keer opgeroepen voor een brand. Drie keer
was de brand al geblust voor de brandweer
ter plekke kwam en bleef de schade heel
beperkt, maar bij landbouwer Devos in de
Kallestraat was het serieuzer. Daar brandde
het dak boven de keuken. Gelukkig kregen
de spuitgasten het vuur behoorlijk snel onder
controle en bleven de andere hoevegebouwen gevrijwaard.
• Een internationale studie wees uit dat begin
1979 ‘postzegels verzamelen’ de meest verspreide hobby ter wereld was. De tijden veranderen duidelijk snel…

AUTOBUSREIS
NAAR ZANGFEEST ANTWERPEN
Op zondag 17 maart gaat voor de 82ste keer ‘het
Vlaams Nationaal Zangfeest‘ door. Vanuit de omgeving
kunnen alle liefhebbers van het Vlaamse lied zich inschrijven voor dit uniek Vlaams nationaal gebeuren.
Prijs: volwassene: 15,50 + 13,50 = € 29,00 en jongeren
van 12 tot 18 jaar: 5,50 + 13,50 = € 19,00.
In deze prijs is begrepen de zitplaats 2de rang, reservatie en het busvervoer heen en terug.
Inschrijving vóór 1 maart door storting en vermelding
aantal personen op BE26 0000 7020 1829 van Johan
Desmet, Prins Roselaan 107, 8400 Oostende (tel. 059
50 24 .53 - desmetj@hotmail.com).
Iedere deelnemer ontvangt een schriftelijke bevestiging
+ de voorziene uurregeling van de opstapplaatsen.
Al wie naar het Zangfeest in Antwerpen komt, krijgt het
mooie programmaboek met alle liedteksten én partituren gratis.
PROGRAMMA:
Op het 28ste Zangfeest treedt er dit jaar een bijzonder
muzikaal talent op: Guida Sallarés, een Catalaanse kunstenares naast Wim Soutaer van monsterhit “Allemaal”
en zijn studio-album “Verbonden” van 2018.
De Catalaanse dame Guida Sallarés, geboren in 1979
in Vic, speelt de diatonische accordeon. Ze maakte deel
uit van heel wat groepen en bracht het album uit: “Per
Amor a l’art”, vrij vertaald als Liefde voor de kunst.
Met de Oca Rosa-vereniging brengt ze folk en dans.
Sinds 2007 geeft Guida Sallarés les aan de openbare
school El Roure Gros, waar elke leerling persoonlijke
projecten ontwikkelt op basis van zijn eigen belangstelling en behoeften. Zo begeleidt ze kinderen met
artistieke experimenten als poort naar de fascinerende
muziekwereld. Ze componeert o.m. de cantate voor kinderkoor Al Ball dat jaar na jaar door het hele land wordt
uitgevoerd. Ze heeft nauwe voeling met gelijkgestemde

stemmen in Frans-Vlaanderen en vindt dat Vlamingen
en Catalanen heef wat gemeen hebben.
ANDERE GROEPEN EN KOREN:
• DANSGROEP ARE U Famous
Deze jonge showgroep trad al bij ons op in grote
zalen en zijn het vaste Ballet voor VtmKids en werkt
samen met Wim Soutaer.
• POPKOOR “SING OUT LOUD” & VRIENDEN
Dit Zottegems koor zingt en ook het 50-koppig
Geraardsbergse koor “GAUDICANTO”.
De samenzang wordt begeleid door Brassband Scaldis uit Hoboken, Mannenkoor Gaudeamus, De Netezonen, Vrouwenkoor Nele, Die Cierlijke, Nele Cultuur
en nog vele andere. Koren en orkest staan onder
leiding van de dirigenten Simon De Paepe, Peter Leys
en Danny Van Uffel. Vaste waarde is de taptoe van de
jeugdmuziekkapellen van KSA Geraardsbergen, Chiro
Sinaai en VNJ. Ook de Thebaanse trompetten KSA
Hanske de Krijger Oudenaarde.
De teksten worden gebracht door Koen Huyghebaert.
Regie: Wilfried Haesen.
LIEDPROGRAMMA:
Het programma biedt klassieke samenzangliederen,
volksliedjes, kleinkunst, intieme liedjes en strijdliederen.
Dit jaar heel wat liederen van Armand Preud’homme
en componisten Jef Van Hoof, Arthur Meulemans, Lode
Dieltiens, Fons Bervoets, Peter Benoit, Ignace De Sutter,
Lodewijk de Vocht, Jos Mertens, Remi Ghesquiere, Emiel
Hullebroeck en Nationale Liederen.
Info: www.zangfeest.org en info@anz.be.
Plaatselijke info: bertennest@skynet.be
Programmafolders Zangfeest in Lotto-Arena Antwerpen
te krijgen bij Bertennest, Bergenstraat 29, 8972 Roesbrugge - tel. 057 30 02 08.

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

Gesloten vanaf zondag 24 februari t.e.m. maandag 11 maart
STEENVOORDESTRAAT 37 - 8978 WATOU - 0032 (0)57 388 034
WWW.SLAGERIJLEURIDAN.BE
INFO@SLAGERIJLEURIDAN.BE

26

3 VER

ECTO

HUWELIJKSVERJAARDAGEN
Één of meer jaren gehuwd …
een reden om te feesten is er altijd!

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

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79

1 jaar = katoen
37 jaar =
2 jaar = leer
38 jaar =
3 jaar = tarwe
39 jaar =
4 jaar = was
40 jaar =
5 jaar = hout, nylon 			
6 jaar = ijzer, gips
41 jaar =
7 jaar = koper, wol
42 jaar =
8 jaar = brons,
43 jaar =
		 rozen, papier
44 jaar =
9 jaar = faïence, aarde
45 jaar =
10 jaar = tin			
11 jaar = koraal,
46 jaar =
		 staal, zink
47 jaar =
12 jaar = zijde
48 jaar =
13 jaar = kant, lelie
49 jaar =
14 jaar = ivoor, perlon
50 jaar =
15 jaar = kristal
51 jaar =
16 jaar = saffier
52 jaar =
17 jaar = roos
53 jaar =
18 jaar = turkoois
54 jaar =
19 jaar = linnen
55 jaar =
20 jaar = porselein
56 jaar =
21 jaar = opaal
57 jaar =
22 jaar = brons
58 jaar =
23 jaar = lood, beryl
59 jaar =
24 jaar = satijn
60 jaar =
25 jaar = zilver
61 jaar =
26 jaar = jade
62 jaar =
27 jaar = mahonie,
63 jaar =
		 acajou
64 jaar =
28 jaar = nikkel
65 jaar =
29 jaar = fluweel			
30 jaar = parel
66 jaar =
31 jaar = bezaanleder
67 jaar =
32 jaar = koper
68 jaar =
33 jaar = porfier
69 jaar =
34 jaar = amber
70 jaar =
35 jaar = robijn, koraal
75 jaar =
36 jaar = organdie,
80 jaar =
		mousseline

papier
kwik
crêpe
smaragd,
robijn
ijzer
parelmoer
flanel
topaas
vermeille,
verguld zilver
lavendel
kasjmier
amethist
ceder
goud
camelia
toermalijn
kers
hout
orchidee
lapis lazuli
azalea
esdoorn
nerts
diamant
plataan
ivoor
lila
astrakan
briljant,
palissander
jasmijn
chinchilla
graniet
lork
platina
albast
eik

De rasechte feestvierders die tussendoor nog een stapje
in de wereld willen zetten, kunnen ook 1½ jaar = blik,
2½ jaar = aluminium … vieren.
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TREKKING HOOFDPRIJZEN VAN
DE EINDEJAARSACTIE BIJ UNIZO IJZERBODE
Na de succesvolle eindejaarsactie van Unizo IJzerbode werden op 8 februari de hoofdprijzen getrokken in ‘Nouveau St. Eloi’. Een 70-tal ondernemers uit de deelgemeenten van Poperinge namen deel aan deze actie tijdens de maand december. Er werden ongeveer 70.000 loten uitgereikt
in de deelnemende handelszaken. Naast deze hoofdprijzen: elektrische fiets, Nespressomachine,
bloemenabonnement, mand zuivelproducten, badkamerpakket, windlicht en geurkaarsen, € 100
vleeswaren, waren er ook vele naturaprijzen of waardebonnen te winnen bij de deelnemers.
Het bestuur kijkt reeds hoopvol uit naar de 40ste editie van de eindejaarsactie!!
Op de foto zien we de gelukkige winnaars met het bestuur van Unizo IJzerbode en enkele sfeerfoto’s.

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

+ Primula’s & violen komen nu volop in bloei
+ Kruiden
+ Slaplantjes & peterselie voor serre of broeibak
+ Plantajuin en sjalot, bloembollen van zomerbloeiers
+ Verschillende rassen plantaardappelen, ook nieuwe rassen!
+ Aanplantingen: vaste planten, sierheesters, sierbomen,
fruitbomen, klein fruit, haagplanten, aardbeiplanten, …
+ Groot assortiment groente- en bloemenzaden
+ Meststoffen voor groentetuin, siertuin of solitaire planten
+ Klantenkaart geldig op al uw aankopen

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

www.aupetitjardin.be

Belangrijke data:

MAART, APRIL & MEI:
elke zondag open
van 9 tot 18.30 u.

Kom gerust langs,
het team van
Au Petit Jardin
staat steeds
tot uw dienst !
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Feys: met volle kracht vooruit!

© Sofie Verstraete

ONVERGETELIJKE
MOMENTEN
VOOR EEUWIG
VASTGELEGD

Ondertussen weet iedereen wel dat er regelmatig rondleidingen worden georganiseerd in
de Brouwerij. De zaal kan ook gehuurd worden voor feesten en babyborrels. Maar meer
en meer lopen er een groepje fotografen rond
met maar één doel: de unieke, prachtige en
oude gebouwen op de gevoelige plaat vastleggen. Met als hoogste doel de ziel van het
gebouw te reflecteren op foto.
Of trouwkoppels die die ene speciale dag voor
eeuwig willen vastleggen op een speciale locatie.
Of communicantjes: voor hen is het één groot
avontuur. In hun mooiste kleren gefotografeerd worden in de immens grote gebouwen.
Oud en nieuw verenigd en in elkaar opgaand.
Zelf doen we regelmatig beroep op het talent
van Sofie Verstraete, Dirk Baelen, Paul Vandoorne en anderen. Wil je ook graag een eigen
fotoreportage boeken? Of wil je langskomen
met je fotoclub?
Geef ons gerust een seintje op 0468 10 20 35.

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

www.feysbook.be
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ABELE
n Brocante- en muntenbeurs
Zondag 14 februari van 7 tot 12.30 uur
Op iedere 2de zondag van de maand gaat de
verzamelbeurs van Poperingana Numismatica
Historia terug door in Het Pensionaat te Abele.
Iedereen die interesse heeft in oude boeken,
munten, postkaarten, aardewerk en zo veel
meer verzamelobjecten kan terecht op deze
gezellige beurs. Gratis toegang.

BEVEREN-IJZER
n Dorpspunt Beveren-IJzer
Roesbruggestraat 20, Beveren-IJzer
s Muzieknamiddag (€ 2)
met Vilbert en zijn accordeon
Donderdag 21 februari van 14 tot 16 uur
s Rummikub (gratis)
Vrijdag 22 februari van 14 tot 16 uur
s Tablet, computer & gsmles (€ 2)
Dinsdag 5 maart van 14 tot 16 uur
s Hobbynamiddag (€ 2)
Rond potje haken voor Pasen.
Dinsdag 12 maart van 14 tot 16 uur
s Muziekquiz (€ 2)
Donderdag 21 maart van 14 tot 16 uur
s Rummikub (gratis)
Vrijdag 22 maart van 14 tot 16 uur
Info: dorpspuntinbeveren@delovie.be 057 37 72 73
n ‘Café Passé’ in Dorpspunt Beveren
Dinsdag 19 maart om 14 uur
‘Cafe Passé’ nodigt mensen uit om aan de
hand van foto’s en verhalen herinneringen te
delen over het dagelijkse leven in vervlogen tijden. Ter gelegenheid van de officiële opening

krijgen de bezoekers koffie en taart.
Het Dorpspunt is een plek waar inwoners van
Beveren en de omliggende dorpen elkaar kunnen ontmoeten en diensten terugvinden die
uit de plattelandsdorpen zijn verdwenen. Het
wordt uitgebaat door mensen die in de uitvoering van hun taken ondersteund worden door
De Lovie vzw. Het Dorpspunt wil mensen met
elkaar verbinden en investeren in een warme
en zorgzame buurt.
Intussen is het Dorpspunt een platform geworden voor heel wat nieuwe initiatieven, met als
jongste telg ‘Café Passé’. Dit ‘erfgoedcafé’ is er
elke derde dinsdag van de maand (uitgezonderd in juli en augustus) en wil alle aspecten
van het dagelijkse dorpsleven aan bod laten
komen: dorpsfiguren, lokale landbouw, beroepen, kerk en geloof, scholen, feesten, … Breng
je oude foto’s, prentkaarten, affiches en andere
verborgen parels mee. Interessante verhalen
worden geregistreerd en oude foto’s en documenten ter plekke ingescand. Op die manier
kunnen we waardevol erfgoed, dat dreigt verloren te gaan, bewaren voor de toekomst.
Café Passé’ is een initiatief van de dienst Mens
& Vrije Tijd Alveringem in samenwerking met
Dorpspunt in Beveren, Westhoek Verbeeldt en
de plaatselijke erfgoedman Dirk Claerhout.
Info: Mens & Vrije Tijd Alveringem - 058 28 88
81 - cultuur@alveringem.be.

KROMBEKE
n Tuinhier Krombeke
Vrijdag 8 maart om 20 uur
‘Bemesting in de liefhebberstuin’ door Frans
Tack in de kantine van de Hondenschool “Te
Lande”, Bankelindeweg 39 te Krombeke.

POPERINGE

n Driedaagse O.L.Vrouw van Sint-Jan
Maandag 11 t.e.m. donderdag 14 maart
Dit jaar wordt het de 540ste verjaardag van
het “Grote Mirakel” van herleving van een kind
ter Doopsel in de St.-Janskerk te Poperinge. Zo
is de Hoppestad zeker een Maria-stad.
De Mirakeldag van “Onze-Lieve-Vrouw van
Sint-Jan” is op donderdag 14 maart en wordt
voorbereid door het Triduüm in de St.-Janskerk
van maandag 11 tot en met 14 maart, telkens
met avondmis om 18 uur, voorafgegaan door
Rozenkrans vanaf 17.40 uur.

Hartslagen
van Rik Ryon

Gezichten hebben
berichten.
Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
rik.ryon@telenet.be

’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
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Diaken Luc Vandevijver is op al die avonden de
bijzondere predikant. De pastoor van St.-Jan,
Dominiek Moens, schreef een betekenisvol artikel over “Maria Onbevlekt Ontvangen” met
wat geschiedenis, spiritualiteit en geloof in het
“Jaarblad van de Broederschap”. Verder lezen
we daarin over de Kapel Lobeau op de hoek
van de Ouderdomseweg en Singel. Ook schrijft
Frans Devos over de Lourdesgrot van St.-ElooisVijve, gelegen in een prachtig natuurkader vlak
bij de Leie. Jef De Gersem handelt over de eeuwenoude kaarsenhouder uit de St.-Janskerk.
Mits bijdrage van slechts € 5 wordt men lid van
de Broederschap van O.L.Vrouw van Sint-Jan,
door overschrijving op BE86 7390 1598 0850
van de Broederschap met vermelding “Jaarblad
van de Broederschap O.L.Vrouw van Sint-Jan”,
dan ontvangt men ook het Jaarblad.
Secretariaat: Priesterstraat 18, 8970 Poperinge.
Mariaommegang.be.
n Daguitstap Jezus-Eik en
Koninklijke serres te Laken
Zaterdag 20 april vanaf 7.30 uur
Om 7.30 uur vertrek op het Oudstrijdersplein
te Poperinge, onderweg voorzien we koffie en
ontbijtkoek op de autocar.
Om 10 uur bezoek aan de druivenserres te
Jezus-Eik. We krijgen er een rondleiding met
uitleg over de snoeiwijze, de teelttechniek en
de biologische bestrijding van ziekten bij de
teelt van de Vlaams-Brabantse tafeldruif. Nadien dalen we in de wijnkelder waar duizenden
flessen in caveaux liggen opgestapeld. Hier rijpt
de wijn in tonnen met inhoud tot 6000 liter. Je
maakt er kennis met ambachtelijke toestellen
voor bottelen tot capsuleren en doseren. Wijn
degusteren kan natuurlijk ook! Er zijn tafeldruif, druivensap, wijn, schuimwijn en aperitiefwijnen te koop.

Om 12 uur driegangenmenu.
Om 14.30 uur bezoek aan de Koninklijke serres
te Laken. Deze serres zijn een grote constructie
van metaal en glas met lange gaanderijen die
als overdekte straten het terrein doorsnijden.
Sommige planten en bloemen die je er aantreft
zijn uiterst zeldzaam en waardevol. Nu tijdens
de bloeiperiode worden de serres opengesteld
en kan iedereen mee genieten van deze bloemenpracht. Om 17 uur verlaten we de Koninklijke serres.
Op de terugweg naar huis is er nog een avondstop voor een belegde boterham. Thuiskomst
rond 20.30 uur.
Prijs: KVG-leden € 50, kinderen van KVG-leden
€ 42, niet-leden € 55 en kinderen van niet-leden betalen € 48.
Inbegrepen: ontbijt met koffiekoek onderweg,
bezoek wijndomein Jezus-Eik en Koninklijke
serres, driegangenmenu, avondstop met belegde boterham en vergoeding chauffeur.
Niet inbegrepen: dranken en persoonlijke uitgaven.
Inschrijving vóór 10 april bij Monique Swaels
(057 33 71 21 - 0472 75 54 56 - monique.
swaels@hotmail.com), Luc Denys (057 33 59
26 - 0474 71 01 54 - luc_denys@hotmail.com),
Linda Meulenaere (0476 54 61 60 - lindameulenaere@hotmail.com), M.J. Dewancker (0477
43 61 12 - mjdewancker@gmail.com) en bij
Francky Casier (057 37 54 43 - 0477 28 57 97
- francky.casier@telenet.be).
KVG Poperinge richt deze daguitstap in met
reizen Viamundi.
Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

ROESBRUGGE
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Vrijdag 15 februari om 14 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 22 februari: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 26 februari om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Donderdag 7 maart om 14.00 u.: Crea in
Christen Volkshuis
- Vrijdag 8 maart: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 15 maart om 14 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 26 maart om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Vrijdag 29 maart: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
n 15de ruilbeurs champagnecapsules
Franco-Belge
Zaterdag 16 februari
van 13.30 tot 18.30 uur
Zo’n 15 jaar geleden werd in zaal Kristen
Volkshuis te Roesbrugge voor de eerste maal
een ruilbeurs voor champagnecapsules georganiseerd. Het werd meteen een schot in de
roos, zeg maar een “internationaal” succes dat
vroeg om meer … Franco-Belge was geboren!
Drijvend op de hype rond het verzamelen van
champagnecapsules zou de club voortaan jaarlijks voorzien in 6 ruilbeurzen.
Vorig jaar nog voorzag Franco-Belge in de uitgifte van een eigen champagnecapsule rond
het thema ‘Blauwers en Kommiezen’. De club
ging prompt een samenwerking aan met het
champagnehuis Lhuillier uit Fontette en het

Hartslagen
van Rik Ryon

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

Doen is beter
dan wachten.
Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
rik.ryon@telenet.be

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

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

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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werd een capsule met Camiel de douanier die
gezeten aan de “aubette” of douanehuisje in
Oost-Cappel, de kurk op de fles moest houden.
Dit jaar viert Franco-Belge haar 15-jarig bestaan
en hoe kan dat beter dan met … champagne.
De samenwerking met het champagnehuis
Lhuillier wordt verdergezet met de uitgifte van
een 3-delig pakket (twee flessen Tradition en
een fles Prestige) in beperkte oplage.
Het internationaal karakter van de club wordt
benadrukt door de 3 verschillende capsules
waarbij het “15-jarige jubileum” als het ware
de grens vormt tussen de Franse reus “Henri
Le douanier” uit het Franse Godewaersvelde
die het ondertussen bijzonder goed kan vinden
met zijn Belgische evenknie ‘Karel De Blauwer”
uit Roesbrugge.
Een pakketje reserveren kan tegen betaling van
€ 65. Dit kan besteld worden in het Kristen
Volkshuis (057 30 03 22), bij Roger Benauwt
(r.benauwt@telenet.be), bij Frank Cailliau
(frank.cailliau@skynet.be) of bij Luc Pattyn (pattynluc@telenet.be).
n Tai Chi Dantian
Op woensdagen 13, 20 en 27 februari en 6,
13 en 20 maart gaat de Tai Chi-reeks telkens
door van 19.30 tot 20.45 uur in OC Karel de
Blauwer te Roesbrugge.
Info: greet.leupe@gmail.com - 0476 58 91 07.
n Eetfestijn Samana Roesbrugge-Haringe
Zondag 3 maart vanaf 11.30 uur
Samana, het vroegere CM Ziekenzorg, organiseert dit jaar voor de derde 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 verder te
kunnen doen, ben je hartelijk welkom op zondag 3 maart vanaf 11.30 uur bij Patrick Gunst
in “Het Kristen Volkshuis”, Prof. O Rubbrechtstraat 25 te Roesbrugge.
We serveren kalkoengebraad, groentjes en
kroketten voor volwassenen € 15 en € 10 voor
kinderen jonger dan 12 jaar.
Kaarten te verkrijgen bij Ronald Verstraete
(0475 89 88 16), bij Zuster Agnes (057 30 03
09), bij alle andere kernleden van Samana en
in het “Het Kristen Volkshuis” (057 30 03 22).

DE KOERS IS VAN
ONS!

WATOU
n Sportabedevaart
Zaterdag 16 februari om 10 uur
Op 16 februari gaat voor de eerste maal te
Watou de 77ste Sportabedevaart door. Niet
toevallig in Watou, want pastoor Ludo Lepee
is al sinds 2007 Sportaproost voor het bisdom
Brugge en West-Vlaanderen. Daarvoor was hij
sinds 1987 wielerproost in de equipe van zijn
voorganger proost Antoon Stragier. Al van zijn
kindertijd was hij gebeten door de wielermicrobe en droomde hij er van om wielrenner te
worden. In de hoop dat hij zijn middelbare studies succesvol zou afronden beloofde zijn vader
hem zelfs een koersfiets, maar wielrenner is hij
nooit geworden.
Het thema is ‘Dag van herinnering en hoop’.
Herinnering aan en waardering voor de vele
overleden sportmensen in het bisdom en hoop
op een sportieve toekomst. Wie lid is van een
sportclub (niet alleen fietsclubs), jong of oud, is
welkom op zaterdag 16 februari om 10 uur in
de Sint-Bavokerk te Watou.
Aangezien de fiets en de koers altijd al een cen-

Toonmoment poperinge verbeeldt 2019
Samenstelling Jan Daschot
Bronnen: stadsarchief Poperinge, wielerclubs Haringe, Reningelst en Poperinge, www.historischekranten.be

A reminder from San Dias High School

trale plaats in zijn leven hadden, leek het ons,
vrijwilligers van de beeldbank ‘Westhoek Verbeeldt’ een goed idee om hem en andere sportievelingen bij die gelegenheid een tentoonstelling
aan te bieden over de koers in groot-Poperinge.
Wie thuis nog beschikt over foto’s, affiches , trofeeën van wielerwedstrijden en dergelijke, mag
ons altijd contacteren. Alles wordt gescand of
gefotografeerd en gegarandeerd terugbezorgd!
Het materiaal zal een mooie aanvulling zijn voor
de beeldbank. https://westhoekverbeeldt.be/
Info tentoonstelling: Jan Daschot (jan.daschot@
telenet.be - 057 38 81 96) of Stef Ryon (stef.
ryon@telenet.be - 057 30 06 07).
Info sportabedevaart: Ludo Lepee (ludo.lepee@
skynet.be - 057 38 80 47).

Coiffure

Nancy

Na jaren trouwe dienst heeft Willy Neuville uit Roesbrugge
zijn Primagaz-activiteiten overgelaten aan Petraver in Proven.
Je kan bij ons terecht voor de aankoop van je gasflessen,
ook andere merken kunnen bij ons ingeruild worden.
Grote flessen kunnen wij ook aan huis leveren.
Tot binnenkort.

dames • heren
kinderen

Open

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

officieel verdeler

PETRAVER
Petroleumproducten Andy Vermeersch

NV

Blekerijweg 35, 8972 PROVEN
Tel. 057 30 04 13 - Fax 057 30 14 13 - info@petraver.be - www.petraver.be
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE

OKRA BEVEREN-IJZER

UITSLAGEN JANUARI 2019

UITSLAGEN JANUARI 2019

KAARTING - 18 JANUARI
OC Karel de Blauwer
Wonnen 3 partijen: Decaesteker Wilfried 388 pt.,
Devos Agnes 392 pt., Deblonde Agnes 305 pt., Vanhoucke Willy 222 pt. en Ryon Gerard 216 pt.
Wonnen 0 partijen: Vandermarliere Ignace 151 pt.,
Delanote Gilbert 119 pt. en Van Acker Jozef 94 pt.
Klassement:
1. Devos Agnes
3 part./392 pt.
2. Decaesteker Wilfried
3 part./388 pt.
3. Deblonde Agnes
3 part./305 pt.
4. Vanhoucke Willy
3 part./222 pt.
5. Ryon Gerard
3 part./216 pt.

KAARTING - 9 JANUARI
Wonnen 3 partijen
1. Luyssen Edmond
2. Hauspie Cecile

375 pt.
362 pt.

KAARTING - 9 JANUARI
Wonnen 3 partijen
1. Butaye Johan
2. Vandamme Michel
3. Vandepitte Paul

384 pt.
321 pt.
319 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 8 pt., Timperman Lucienne 9 pt. en Vercoutter Marie-Thérèse 7 pt.

KAARTING - 29 JANUARI
Kristen Volkshuis
27 deelnemers - won 3 partijen: Van Acker Jozef
306 pt. en Soulliaert Michel 183 pt.
Wonnen 0 partijen: Vandermarliere Ignace 183 pt.,
Vandecasserie Paula 159 pt., Deloz Jean-Claude 170 pt.
en Samain Anne-Marie 129 pt.
Klassement:
1. Van Acker Jozef
3 part./306 pt.
2. Soulliaert Michel
3 part./183 pt.
3. Decaesteker Wilfried
2 part./299 pt.
4. Bogaert Maria
2 part./298 pt.
5. Vandeputte Marc
2 part./247 pt.

KLASSEMENT:
1. Luyssen Edmond
2. Hauspie Cecile
3. Wyckaert Andre
4. Joye Ludo
5. Scharre Clara

3 part./375 pt.
3 part./362 pt.
2 part./367 pt.
2 part./361 pt.
2 part./356 pt.

PETANQUE - 4 JANUARI
Wonnen 3 partijen: Brunet Willy, Butaye Lucien, Lebegge René, Luyssen Edmond, Vereecke Lena, Cokelaere Mariette, Syryn Christiane, De Turck Pascale en Lams Willy
PETANQUE - 18 JANUARI
Wonnen 3 partijen: Brunet Willy, Butaye Lucien, Elskens Gaby, Luyssen Edmond, Vereecke Lena, Cokelaere Mariette en Mariën Bob
KLASSEMENT:
1. Brunet Willy
2. Butaye Lucien
3. Luyssen Edmond
4. Vereecke Lena
5. Cokelaere Mariette

78 pt.
78 pt.
78 pt.
78 pt.
78 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 10 pt., Timperman Lucienne 8 pt. en Vercoutter Marie-Thérèse 6 pt.

PETANQUE - 11 JANUARI
46 deelnemers - wonnen 3 partijen: Benauwt
Roger, Decaesteker Wilfried, Dequidt Roos, Queldry
Marc, Rouseré Christiane, Schoonaert Blanche, Van
Acker Jozef en Vantomme Willem
PETANQUE - 25 JANUARI
41 deelnemers - wonnen 3 partijen: Decaesteker
Wilfried, Gyssels Raymond, Neyrinck Aimé, Soetaert
Frans, Vandendriessche Alain en Vandeputte Marc
Klassement:
1. Decaesteker Wilfried
2. Vantomme Willem
3. Van Acker Jozef
4. Dequidt Roos
5. Gyssels Raymond
6. Neyrinck Aimé
7. Vandeputte Marc
8. Queldry Marc
9. Debuysere Maria
10. Meeuw Eddy

6 part./78 pt.
5 part./75 pt.
5 part./72 pt.
5 part./71 pt.
5 part./68 pt.
5 part./67 pt.
5 part./66 pt.
4 part./75 pt.
4 part./66 pt.
4 part./66 pt.

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten
Alle carrosseriewerken • schilderen

GESLAAGDE
BRIGIDAFEESTEN
Traditiegetrouw werd eind januari in Beveren
H. Brigida gevierd.
Op zaterdag 26 januari was de 24ste Brigidaquiz, ingericht door het Zaalcomité in de
H. Hartzaal, opnieuw een waar succes.
13 groepen namen het tegen elkaar op om 100
weet- en 3 tafelvragen zo juist mogelijk te beantwoorden. Uiteindelijk werd de Gezinsbond
de terechte winnaar.
1. Gezinsbond
111 pt.
2. M/V met talent
108 pt.
3. L.G.2
105 pt.
4. Moedersmooiste
103 pt.
5. de Gretatjes
101 pt.
6. Warm Aanbevolen
100 pt.
7. D.D.T.
99 pt.
8. de Yzerbiters
94 pt.
9. L.G. 1
93 pt.
10. K.V.L.V.
85 pt.
11. Zangkoor St. Audomarus
78 pt.
12. K.L.J.2
70 pt.
13. K.L.J.1
65 pt.
Proficiat aan alle deelnemers voor hun gewaardeerde medewerking en hun sportiviteit !
Zondag 27 januari was een rustdag maar op
maandag, Brigidamaandag, waren een 40tal gelovigen aanwezig in de H. Mis, voorgegaan door Priester Jan samen met hulppastoor
Jacques en opgeluisterd door het plaatselijk
St.-Audomaruskoor, om de gunsten van de
H. Brigida af te smeken. Na het spoor te hebben gevonden naar de plaatselijke drankgelegenheid werd “Brigida” afgesloten met een
gezellig smakelijk etentje en de belofte: “Tot
volgend jaar”.

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24
Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk
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GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN
n PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET
LAGE ENERGIEWONINGEN n OPRITTEN EN
TERRASSEN n VLOEREN- EN WANDTEGELS
n KLEINSCHALIGE AFVALWATERZUIVERING

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

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

Van bij ons

Sint-Annakapel
Rij je van ”De Nieuwe Herberg” Alveringem binnen dan zie je links een
onopvallende wegkapel. Uiterlijk! Binnenin zijn de beeltenissen opvallender.
We zien er niet de klassieke voorstelling van Maria en Jezus. Er is een derde
persoon, een tweede vrouw. Samen
vormen ze een driegeslacht: Jezus,
Maria, zijn moeder en de H. Anna, Jezus’ grootmoeder. Dit kapeltrio komt
meer in Duitsland en Nederland voor.
De Heilige Anna werd in de vijftiende
eeuw een van de bekendste en geliefste heiligen. Als grootmoeder van Jezus dacht men haar bijzondere macht
toe als hemelse voorspreekster bij haar
kleinzoon.
Tegenwoordig wordt minder aan de
H. Anna gedacht, toch overleeft haar
naam de tijden: Annie, Ann, An, Anja,
Annicka, Anita …
Wim Sohier

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt
op woensdag 13 maart 2019.
Artikels en publiciteit
inleveren ten laatste op
maandag 4 maart 2019.

Gordijnen en overgordijnen UNLAND®
Gratis opmeten en plaatsen
Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie
Decoratie & Kunstglazenier

J. LAHOUTTE

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

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

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

!!! ONLINE !!!
Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!
www.drukkerijschoonaert.be
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ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE

Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 15 februari
vrijdag 15 maart
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 19 februari
dinsdag 19 maart
Vogelpik
smijting voor de leden
zaterdag 9 maart
Koninklijke Schuttersgilde St.-Joris
Winterkoning 2019 + blokschieting
woensdag 3 maart

BEVEREN-IJZER

• Vrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 21 februari
donderdag 21 maart

gustus 1942 en thuis overleden op 21 januari
2019. Hij werd op vrijdag 25 januari in de
Sint-Martinuskerk te Roesbrugge begraven.
• Paul D’Hondt, echtgenoot van Mieke Depourcq, geboren te Jabbeke op 20 oktober
1942 en op 25 januari 2019 in het Jan Yperman Ziekenhuis overleden. De Gregoriaanse
afscheidsviering had plaats in de Sint-Bavokerk te Watou op zaterdag 2 februari om
10.30 uur.
• Willy Vandevoorde, echtgenoot van Jenny
Vandenabeele, geboren te Roesbrugge-Haringe op 30 april 1939 en op 25 januari 2019
zachtjes ingeslapen te Veurne. De uitvaartplechtigheid had plaats in intieme kring.
• Christiane De Wilde, echtgenote van
Jacques Pittillion, geboren te Loker op 21 november 1948 en op 29 januari 2019 in het
Jan Yperman Ziekenhuis overleden. Er werd
afscheid van haar genomen op zaterdag 2 februari om 10.30 uur in de Sint-Martinuskerk
te Roesbrugge.

HARINGE

• Vogelpikclub Smokkelsmijters
Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
zaterdag 23 februari

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

MENSEN VAN BIJ ONS

• Godelieve Delbeke, weduwe van Gerard
Lanoye, geboren te Kuurne op 14 november
1929 en op 89-jarige leeftijd op 14 januari
2019 te Ieper overleden. Zij werd op zaterdag
19 januari om 10.30 uur in de Sint-Victorkerk
te Proven begraven.
• Maria Veniere, weduwe van Eric Cappelaere, geboren te Poperinge op 31 augustus 1932 en op 86-jarige leeftijd op 16
januari 2019 te Veurne overleden. Zij werd
op woensdag 23 januari om 10.30 uur in de
Sint-Victorkerk te Proven begraven.
• Clara Devos, weduwe van Roger Maerten,
geboren te Proven op 30 november 1933 en
op 85-jarige leeftijd op 20 januari 2019 overleden in het Jan Yperman Ziekenhuis. Zij werd
op zaterdag 26 januari om 10 uur in de SintVictorkerk te Proven begraven.
• Marie-Antoinette Develter, weduwe van
Paul Verhaeghe, geboren te Beveren a.d. IJzer
op 29 juli 1933 en op 85-jarige leeftijd op 21
januari 2019 overleden in het Jan Yperman
Ziekenhuis. Zij werd op zaterdag 26 januari
om 10 uur in de Sint-Martinuskerk te Roesbrugge begraven.
• Gerard Pillaert, echtgenoot van Marie-Astrid Gantois, geboren te Houthem op 2 au-

BIBLIOTHEEK IEPER

Vrijdag 8 maart om 20 uur
“Belgische militairen in Hollandse interneringskampen in WOI”, lezing door Geert Laporte en
Liek Mulder op vrijdag 8 maart om 20 uur in de
bibliotheek, Weverijstraat 9 te Ieper.
Na de val van Antwerpen in oktober 1914
vluchtten 40.000 Belgische militairen naar
het neutrale Nederland. Daar werden ze ontwapend en in kampen opgesloten. Zo ontkwamen ze aan krijgsgevangenschap door de
Duitse bezetter. Deze Hollandse kampen waren
evenmin een lachertje, maar gaandeweg werd
van de nood een deugd gemaakt. In werk- en
leerscholen leerden de Belgische militairen een
stiel of eenvoudigweg lezen en schrijven.
De grootste kampen waren Zeist (Amersfoort)
en Harderwijk. Daar werden telkens zo’n
15.000 Belgische militairen geïnterneerd. Na
de oorlog werden deze soldaten door het vaderland miskend. Ze kregen geen frontstreep
en werden als deserteur beschouwd. Deze vestingsoldaten hadden nochtans de vlucht van
het veldleger naar de IJzer mogelijk gemaakt,
maar kregen niet de eer die ze verdienden.
Geert Laporte schreef zijn thesis geschiedenis
in 1981 over het leven in de kampen en Liek
Mulder is historicus in Harderwijk waar de herinnering aan de Belgen levendig wordt gehouden.
Toegangsprijs lezing: € 8.
Inschrijven via https://goo.gl/JVGefa

Taaltap 169
Op haar eentje
Het Baskisch (in het Baskish Euskara of Euskera)
is een van de weinige niet-Indo-Europese talen
van Europa.
Het wordt gesproken in Baskenland, het
Spaans-Franse grensgebied aan de westkust,
en door emigranten uit dit gebied elders in de
wereld. Het is de moedertaal van wereldwijd
ongeveer 800.000 mensen. Daarvan wonen er
700.000 in Baskenland zelf, waar zij een kwart
van de bevolking vormen. Het totale aantal
mensen dat de taal actief of passief beheerst
wordt geschat op bijna 2 miljoen.
Over de taalkundige verwantschap van het
Baskisch bestaan allerlei theorieën, de ene al
zonderlinger dan de andere.
Volgens de Iberische theorie zou het Baskisch
verwant zijn met de taal van voor het Spaanant
en het Portugees.
De Kaukasische theorie
Deze theorie gaat ervan uit dat het Baskisch
verwant is aan minder populair: 5,4% spreekt
alleen Baskisch thuis, 3,3% Baskisch en Spaans.
Een nog groter verschil met de Baskische Autonome Regio blijkt op vlak van de kennis van het
Baskisch: 11,8% beheerst het Baskisch volledig, 9,1% beheerst het enkel passief en 79,1%
heeft geen enkele kennis van het Baskisch.
Wim Sohier

HULPDIENSTEN
• Ambulance, medische spoed

tel. 112

• Brandweer

tel. 112

• Politie

tel. 101

• Nestorfoon

gsm 0473 33 34 33
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Prof. O. Rubbrechtstraat 12
8972 Roesbrugge-Haringe
Tel. 057 30 05 94
www.elektrocappoen.be

SCHREVELYNCK

Nadruk verboden

Opmaak en druk: Drukkerij Schoonaert bvba, Roesbrugge

Wij aanvaarden
ecocheques

Zoaterdag last hen z’ in Iezenberge Mongsje Moeneclaey
begroaven. De kerke zat stampevul. “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, timmerman
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
me 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 zwórt 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,
klapoardig 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 reumatiezen, 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 liggen: 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 met de flessche, begod!”
’t Is ’t laste gewist dat ‘n gezeid hed: een kart loater wos ’n
ól ... bie God!
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VALENTIJNSMENU
vrijdag 15, zaterdag 16
en zondag 17 februari
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Scampi met vurige curry / parelpasta

telenet.b

eGe

e

Teder kalkoenlapje “Saltimbocca” /
bedje van groenten / rösti-aardappelen
eGe?./+14785,

Duo van mascarponemousse en amaretto-ijs / speculooscrumble
€ 45 zonder dranken
+ € 15 wijnen en water inbegrepen
Reservatie noodzakelijk !!! (057 30 03 35)
GESCHENKTIP: Geschenkbon ter waarde van het Valentijnsmenu !!!

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

Charlotte

PLECHTIGE COMMUNIE

22.04.2018

www.drukkerijschoonaert.be

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

Linde

EERSTE COMMUNIE - 10 MEI 2018

Nog meer ideeën op
www.drukkerijschoonaert.be

Jens

Luna

www.drukkerijschoonaert.be

Een geschenkje
voor iedere communicant !

bvba

bvba

www.drukkerijschoonaert.be

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

Imani
19 mei 2018

bvba

Luna_communie_140x140mm.indd 1

bvba

6 MEI 2018
Vormsel
25/04/18 09:46

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

Contante betaling.

geven elkaar hun jawoord

receptie

Wij nodigen jullie met plezier uit
op onze receptie van 17 tot 19 uur
in feestzaal Le Plat Pays,
Houtemstraat 43, 8980 Zandvoorde.
Graag een seintje vóór 7 juli.

Wij zeggen

ja!

Ook hun ouders delen in de vreugde:
Dhr. & Mevr. Lieven en Carinne Baes - Stamper
Dhr. & Mevr. Marnix en Katrien Pannekoecke - Ghyselen

bvba

bvba

Leen en Arne

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

trouwen op zaterdag 15 september 2018!
Om 11 uur geven wij ons ja-woord
in het stadhuis van Ieper.

Onze ouders:
Dhr. en Mevr. Martin Buseyne - Erna Haeghebaert † - Gerda Gavel
Dhr. en Mevr. Gilbert Hayaert - Gerda Faes †

De huwelijksviering vindt plaats om 15 uur
in de kapel van ’t Vogeltje,
Loviestraat, 8970 Poperinge.
Wij zouden het fijn vinden dit bijzondere moment
samen met jullie te beleven.

Leen en Arne

Altijd welkom
Hanne Baes en Jeroen Pannekoecke
Helleketelweg 12, 8970 Poperinge
Hanne 0470 52 52 49 • Jeroen 0499 19 43 59

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

Veel ideeën op
www.drukkerijschoonaert.be -

Op zaterdag 28 juli 2018 om 10.30 uur in het stadhuis te Poperinge
en om 14 uur opgedragen door E.H. Ludo Lepee in de Sint-Bavokerk te Watou.

bvba

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

Hanne & Jeroen

bvba

Huwelijk
Liefde is …
Houden van
En denken aan
Zorgen voor
Vertrouwen op
En samen gaan

Hanne & Jeroen • 28 juli 2018

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

Leen en Arne
nodigen u vriendelijk uit
op het avondfeest
op zaterdag 15 september 2018
om 19 uur
in Salons Saint-Germain
De Breyne Peellaertstraat 12,
8600 Diksmuide
Graag een seintje vóór 20 augustus
Leen: 0479 44 53 80
Arne: 0472 26 64 38
Cadeautip: *

TOPPERS!

rton
Meerlagig ka
Foliedruk
Steeds welkom

Brugseweg 475
8900 Ieper

(goud, zilver,
koper, …)

