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De jaarlijkse ‘Tournée Minerale’ loopt straks weer 
op zijn einde. Zo ’n kleine 20 % van de Belgen 
zal gedurende één maand geen druppel alco-
hol aangeraakt hebben… of beweert het toch? 
De koppeling aan goede doelen en de enorme 
media-aandacht maken het initiatief succesvol. 
Het valt niet te ontkennen dat drankmisbruik 
ook vandaag nog een groot probleem is, maar 
ongeveer honderdvijftig jaar geleden bestond 
er al een megadrankprobleem in Europa en dus 
ook bij ons in het verarmde Vlaanderen.

In het boek ‘Parijs Retour’ van Bart Van Loo las ik 
in een hoofdstuk over de romans van Emile Zola 
het volgende:”De publicatie van ‘de Nekslag’ in 
1877 komt op een moment dat de problematiek  
van de groeiende massa arbeiders in de steden 
de kop opsteekt. Het is een zwart boek, een van 
de donkerste uit zijn reeks romans. De enige uit-
weg die de miserabele arbeiders uiteindelijk rest 
is de drank die de ellende helaas alleen maar zal 
vergroten”. In het dossier dat de roman vooraf-
gaat, stelt Zola dat het zijn doel is aan te tonen 

dat “de zuiperijen, de verscheurde families, de 
slagen, de aanvaarding van alle schaamte en mi-
sère veroorzaakt worden door omstandigheden 
waarin arbeiders leven”. De Nekslag is geen ver-
manende vinger maar de onthullende diagnose 
van een zieke maatschappij.

Indien het in Parijs regent, druppelt het in Brus-
sel, gaat het gezegde. De problemen waren hier, 
zowel in Vlaanderen als in Wallonië, minstens 
even groot als in de Franse grootsteden, ook op 
het platteland. De kleine man verdiende amper 
het zout op zijn patatten… als er al patatten 
waren en vluchtte in de jenever! In historische 
kranten van die tijd vinden we daarover een hele 
reeks artikelen, van 1870 tot aan de Eerste We-
reldoorlog. In die periode was er in ons land een 
hevige politieke strijd tussen liberalen en katho-
lieken. Beide partijen wisten maar al te goed dat 
de taksen en accijnzen op sterke drank absoluut 
noodzakelijk waren om hun begrotingen in 
evenwicht te krijgen. Het drankmisbruik en alle 
bijhorende miserie zelf werd gretig in de schoe-
nen van de tegenstanders geschoven. Klinkt 
vandaag nog steeds vertrouwd in de oren?

In het (katholieke) Nieuwsblad van Yperen en 
het arrondissement van 1 mei 1875 wordt in 
een hoofdartikel een oplossing geboden: “en 
nu, neem eenen werkman die regtzinnige chris-

telijke gevoelens heeft. Die mensch weet van 
sparen, van gematigd te zijn, uit pligt! Hij weet 
dat God hem zou straffen indien hy dien pligt 
niet kwyt! Hy is werkzaam en hy zorgt voor zyne 
toekomst, voor die zyner kinderen; hij verkwist 
zyn geld niet in den drank, noch in andere bal-
dadigheden, en hy is tevreden in zyn lot!”

De liberale kranten zien het vanzelfsprekend he-
lemaal anders en beschuldigen de pastoors van 
hypocrisie: “Hoe dikwijls wordt er van op den 
preekstoel niet gedonderd tegen den verderfe-
lijken invloed der herbergen, des dranks, enz, en 
wat zien wij? Die prekers zelven verkopen drank 
en hervormen de patronagiën en congregatieën 
waar zij volk inlokken, in herbergen, in tappe-
rijen, tot groot nadeel van zooveel herbergiers 
die al meer en meer hun etablissement ledig 
zien staan.”

De Matigheidsgenootschappen van Watou



In navolging van Nederland wordt op aanraden 
van de gouverneur in 1895 ‘Voor nut en Wel-
zijn’ gesticht te Watou. Dit matigheidsgenoot-
schap moet er op toezien dat de schoolgaande 
jeugd zich ver van de sterke drank houdt en 
krijgt naast overheidssteun meteen een finan-
ciële steun van de gemeente van 15 fr per jaar.
Tot aan de Tweede Wereldoorlog beloofden de 
knechten van het achtste leerjaar voor de pas-
toor “ik beloof mij tot de ouderdom van éénen-
twintig jaar volstrekt te onthouden van jenever 
en andere sterke dranken en slechts matig ge-
bruik te maken van bier of wijn”. De vereniging 
telt in 1908 299 leden-scholieren die op 31  de-

cember een onthoudersfeest houden in de Paro-
chiezaal. Eén van de bestuurders was gemeen-
teonderwijzer Emiel Butaye. In 1907 werd er een 
tweede bond opgericht voor vrouwen eveneens 
onder de leiding van meester Butaye: ‘Strijd der 
vrouw tegen de drank’. “want gij dochters en 
vrouwen hebt er het meeste belang bij dat de 
mannen matig wezen. ’t Is wel de vrouw die het 
droevigste slachtoffer is, de martelares van ont-
bering en gebrek in het huis van de dronkaard”.

Vandaag zouden dergelijke matigheidsvereni-
gingen slechts een … matig succes hebben! 
Maar is de actie ‘Tournée Minérale’ niet gewoon 
een eigentijds equivalent?  Het initiatief is wel 
niet langer in de handen van de pastoor en de 
dorpsonderwijzer, maar van het internet, de 
BV’s, de Facebookers en de Twitters van deze 
wereld. 

Jan Daschot

Bronnen: Historische Kranten, Westhoek Ver-
beeldt, Gemeentearchief Watou, Geschiedenis 
van een grensdorp
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Diploma van aanneming van Maurice Leys in het Matigheidsgenootschap der gemeenteschool van 
Watou, ondertekend door pastoor Gustaaf Goderis op 31 december 1911. Rechtsboven staat de 
eed,  links wordt de alcohol voorgesteld als een vijfkoppige draak. (Westhoek Verbeeldt JDA02775)

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN JANUARI 2020

KAARTING - 17 JANUARI
OC Karel de Blauwer
23 deelnemers - wonnen 3 partijen: Bogaert 
Maria 306 pt., Lermytte Michel 256 pt., Deloz Jean-
Claude 252 pt., Van Acker Jozef 214
Wonnen 0 partijen: Huyghe Geert 212 pt., Deblon-
de Agnes 193 pt.
Klassement: 
1. Bogaert Maria 3 part./306 pt.
2. Lermytte Michel 3 part./256 pt.
3. Deloz Jean-Claude 3 part./252 pt.
4. Van Acker Jozef 3 part./214 pt.
5. Soulliaert Michel 2 part./295 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 12 pt., Timperman Lucienne 11 pt., Vercout-
ter Marie-Thérèse 9 pt. en Vanwynsberghe Jozef 8 pt.

KAARTING - 28 JANUARI
Kristen Volkshuis
20 deelnemers - wonnen 3 partijen: Hauspie Ce-
cile 432 pt., Huyghe Geert 281 pt.
Wonnen 0 partijen: Antheunes Cecile 269 pt.,
Dewitte Noël 264 pt.
Klassement: 
1. Hauspie Cecile 3 part./432 pt.
2. Huyghe Geert  3 part./281 pt.
3. Hauspie Maria 2 part./663 pt.
4. Vandecasserie Paula 2 part./632 pt.
5. Soulliaert Michel 2 part./474 pt. 

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 11 pt., Vercoutter Marie-Thérèse 8 pt. en 
Timperman Lucienne 5 pt. 

PETANQUE - 10 JANUARI
43 deelnemers - wonnen 3 partijen: Bogaert 
Maria, Decaesteker Wilfried, Dessein Johan, Gyssels 
Raymond, Kino Hugo, Mertens Anita, Théry Valère en 
Vercoutter Marie-Thérèse.

PETANQUE - 24 JANUARI
43 deelnemers - wonnen 3 partijen: Butaye 
Willy, Decaesteker Wilfried, Decrock Anna, Dewitte 
Noël, Rouseré Christiane, Théry Valère, Thores Maria, 
Van Acker Jozef, Vandermarliere Ignace, Vanderhaeghe 
Guido en Vercoutter Marie-Thérèse.
Klassement: 
1. Decaesteker Wilfried 6 part./78 pt.
2. Théry Valère 6 part./78 pt.
3. Vercoutter Marie-Thérèse 6 part./78 pt.
4. Bogaert Maria 5 part./76 pt.
5. Decrock Anna  5 part./75 pt.
6. Vandermarliere Ignace 5 part./75 pt.
7. Vanderhaeghe Guido 5 part./66 pt.
8. Dessein Johan 4 part./72 pt.
9. Mertens Anita 4 part./72 pt.
10. Deloz Jean-Claude 4 part./72 pt.

RUMMIKUB:
Wonnen 3 partijen: Neuville Maria, Desomer Lucienne
Wonnen 2 partijen: Pareyn Nicole, Top Marie-Thérèse
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Straks staat de Toneelgroep Haringe met zijn 
40ste productie op de planken en in deze ru-
briek past een portie Haringse toneelgeschiede-
nis dan ook als gegoten. Maar we jongleren wel 
even met de data, want eigenlijk had Haringe 
al vroeger wat met toneel.  In 1960 verzamel-
den aan de vooravond van de IJzerbedevaart 
vele honderden jongeren in Haringe voor een 
‘Vlaamse verbroederingsdag’.  Ze kampeerden 
onder meer in de weiden bij de hoeve Blanckaert 
en aan de  oude schietpers bij de kerk wapperde 
onder de Vlaamse Leeuw ook een grote KSA- 
vlag. ‘Meester’ Jozef Gheysens stelde zijn ver-
zameling oude gebruiksvoorwerpen tentoon, in 
de kerk ging pastoor Wilfried Bruneel voor in 
het lof en de misviering en voor het hoogtepunt 
van de avond zorgde de ‘toneelgroep Herman 
Bruggen’. Herman was de zoon van Staf Brug-
gen en Tilly Van Speybrouck, die vooral na de 
tweede wereldoorlog en in de vijftiger jaren 
met hun Vlaams Volkstoneel  toneelgeschiede-
nis schreven. Herman maakte in de voetsporen 
van zijn ouders ook naam in de toneelwereld. 
Zijn troep bracht in Haringe op een groot po-
dium in open lucht het stuk ‘Uilenspiegel’, en 
de beroepsacteurs werden voor de gelegenheid 
versterkt met figuranten van de toneelgroep van 
Watou.  Ook in de jaren daarna kwam de groep 
nog enkele keren in Haringe optreden, maar 
daarna viel de toneelactiviteit stil. 
Tot in 1978 de nog jonge Kultuurgemeenschap 
onder impuls van pater Declercq en Paul Recour 
het idee lanceerde om die Haringse bescheiden 
toneeltraditie in open lucht weer nieuw leven 

in te blazen.  Het gerenommeerde Poperingse 
toneelgezelschap ‘In Deugd en Vreugd’ oogstte 
dat jaar in ‘De Gilde’ in Poperinge heel wat suc-
ces met ‘Het gezin Van Paemel’ en de groep 
aanvaardde de uitdaging om het stuk ook in 
Haringe te brengen. Het erf van de hoeve Van-
wildemeersch werd tot een open scène omge-
bouwd, een viertal platte boerenwagens met 
daarop een bonte verzameling stoelen fungeer-
den als zittribune en de opvoering werd zo’n 
succes dat het experiment naar meer smaakte.  
Maar er kwam een kink in de kabel, want de 
toneelgroep van de Brabantse gemeente Mel-

dert, die aanvankelijk toezegde om het jaar 
daarna hun prachtige openluchtversie van ‘De 
Vlasschaard’ ook in Haringe te komen brengen, 
haakte begin 1979 plots af.
“Dan spelen we zelf,” beslisten pater Declercq
en Paul Recour. Zij kregen van Meldert het 
script van de openluchtbewerking van ‘De Vlas-
schaard’ en polsten bij verschillende gekende 
toneelspelers uit de brede regio voor de vorming 
van een gelegenheidsgezelschap. De respons 
bleef echter beperkt, maar Haringe zette door.  
Met Robert Bafcop, indertijd één van de grote 
namen van Flor Barbry’s Volkstoneel voor Frans-
Vlaanderen en Rik Vandermarliere en Gilbert 
Huyghe van het Poperingse gezelschap Ic Dien 
als ‘gastspelers’ en met daarbij nog Nelly Be-
haeghel, Willy Neuville en Leo Parent als enige 
plaatselijke acteurs met wat toneelervaring werd 
de productie opgestart. Paul Vanwildemeersch, 
die ondertussen samen met echtgenote Nelly 
Behaeghel op de ouderlijke hoeve woonde, stel-
de opnieuw de woning en het unieke decor ter 
beschikking. Het trio Paul Recour, Milo Aernout 
en Robert Bafcop regisseerde en heel wat Ha-
ringse jongeren kwamen de groep versterken. 
Het enthousiasme was groot. De serre voor het 
huis werd afgebroken, in de pelouse werd een 
heuse ‘vlasschaard’ ingezaaid, de jeugd kreeg 
een initiatie choreografie en ‘De Vlasschaard’ 

… 40 jaar terug in de tijd

Een beeld uit de openluchtopvoering van Dorpsserenade (1983).  Leo Parent dirigeert ‘De Volksvreugd’ van Proven. 
In de achtergrond genieten  vlnr Gilbert Huyghe, Stef Ryon, Paula Recour, Jacques Delerue, Nelly Behaeghel, 

Willy Neuville, Herman Theunynck en Lena Laseure.

De acteurs voor de opvoering van De Hommelpluk. Vooraan knielen of zitten vlnr Greta Delagrange, Bert 
Recour, Stefanie en Piet Vanwildemeersch, Isabelle Gheysens en Leo Parent. Daarachter zitten Stef Ryon, 
Nelly Behaeghel, Willy Neuville, Hilde Vanoverberghe en Robert Bafcop. En achteraan staan Daniël Delerue, 
Paula Recour, Patricia George, Pierre Kestelyn, Marleen Gantois, Rik Deschrevel, Luc Mortier, Milo Aernout,

Patrick d’Hu en Gilbert Huyghe.
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werd zowel voor de acteurs als voor het publiek 
een onvergetelijk spektakel. 
 Na ‘De Vlasschaard’ bleef de groep uit de rijke 
geschiedenis van de Vlaamse toneelklassiekers 
putten. Zo was er ‘Peegie’, met de kleine Stefan 
Gheysens als de jonge Peegie, en daarna kwa-
men onder meer ‘Boerenpsalm’, ‘Paster Munte’, 
‘Slissen en Caesar’,  ‘Jeroom en Benzamien’, 
‘De miroakelmoakers’ en zelfs twee keer ‘Sil, de 
strandjutter’.  Het eerste lustrum werd  gevierd 
met ‘Dorpsserenade’ en met daarbij zelfs de Pro-
vense Volksvreugd op scène. In de bewerking 
van de operette ‘De Hommelpluk’ stond er een 
minihoppeveld op scène, ‘De kerke van Elzen-
damme’ kreeg een kerk met invouwbare toren 
als technisch meesterstuk en in ‘Karel de Blau-
wer’ werden de blauwers door echte honden 
achtervolgd. ‘De filosoof van Hagem’ speelde 
zich af in een schitterend decor met twee verdie-
pingen en met de jonge David Vanwildemeersch 
in een glansrol en in ‘De latste beeten’ werkten 
de  acteurs in een echt bietenveld op scène. Met 
Robert Bafcop, Paul Recour en Milo Aenout had 
de groep in de beginjaren een regisseurstrio om 
alles vorm te geven, maar later was het vooral 
Marc Gekiere die de producties in open lucht 
vorm gaf. 
Bij elke voorstelling werd het respect voor de fa-
milie Vanwildemeersch-Behaeghel  alsmaar gro-
ter. Elk jaar weer stelden Paul en Nelly niet alleen 
hun woning en werkplaatsen voor enkele maan-
den open voor de toneelgroep, maar bovendien 
stond Nelly ook elke productie weer - soms met 
één of meer van de kinderen -  op scène en fun-
geerde Paul iedere keer als toneelmeester en 
coördinator bij het opzetten en afbreken van de 
hele setting voor en na de voorstellingen.  En 
dat was niet van de poes, want het plaatsen 
van de tribunes, het installeren van de licht-
masten en het klaarmaken van de locatie voor 
de voorstellingen die soms tot 1000 bezoekers 
lokten, was dikwijls meer nacht- dan dagwerk. 
Gelukkig kon de toneelgroep daarvoor rekenen 
op een pak Haringse vrijwilligers die in ruil voor 
enkele pinten, een gezellige sfeer en leuke her-
inneringen achteraf het beste van zichzelf gaven 
om de openluchtvoorstellingen in Haringe tot 
echt mooie momenten te maken.  
In 2007 speelde de Toneelgroep Haringe voor de 
laatste keer in open lucht.  Een beetje met pijn in 
het hart, maar eigenlijk ook niet onverwacht. De 
eigen tribunes werden immers stilaan onveilig 
en die vervangen was niet evident, vanuit het 
publiek kwam de vraag  naar  meer comfort 
en met De Levaard had de groep een ideale 
binnenlocatie ter beschikking.  Er volgde een 
sabbatjaar, maar in 2009 nam de groep de 
draad weer op met een jaarlijkse voorstel-
ling in zaal.  De aparte sfeer van een theater-
voorstelling in open lucht is er sindsdien niet 
meer bij en de stukkeuze is nu minder klas-
siek, maar het publiek en de acteurs blijven 
nu bij slecht weer wel droog. Het is er ook 
veel comfortabeler en omdat de groep nog 

altijd voor sterke stukken kiest en alles in het 
echte streekdialect brengt, blijft de eigenheid 
van het Harings toneel voor een groot deel 
behouden.
Wie daar allemaal nog eens van wil proe-
ven,  moet in het eerste of tweede weekend 
van  maart zeker in De Levaard zijn.  Want 
dan brengt de groep met ‘Da’s geestig’ een 
prachtig jubileumstuk.  Het verhaal draait 
rond Sandra en Fleur. Zij zijn smoorverliefd 
op elkaar en op de schattige landelijke wo-
ning van succesauteur Erik Stevens, die 
samen met zijn echtgenote jaren geleden 

tijdens een ongeval om het leven kwam. Ze 
besluiten het huisje te huren, maar al snel 
gaan de poppen aan het dansen. Er duiken 
immers nog onverwachte bewoners op en 
als dan ook nog eens een vreemde engel en 
‘de beeste van Boezinge’ op bezoek komen, 
wordt hun leven plots niet meer zo ‘geestig’. 
Alhoewel…   
‘Da’s geestig’ is een bewerking van ‘Spirit 
level’, een komedie van de Britse succesau-
teur Pam Valentine. Het stuk zit vol gevatte 
quotes, onverwachte situaties en fijne humor, 
en de vertaling naar het Harings streekdialect 
maakt het extra sappig. Het stuk wordt ge-
bracht door Nelly Behaeghel, Martine Boone, 
Karel Caenen, Christine Deroo, Kelly De-
vos, Stef Ryon en Ine Six en de regie wordt 
gevoerd door Diksmuidenaar Gilbert Van-
damme. Daarnaast staat nog een heel team 
klaar voor de technische ondersteuning voor 
en achter de schermen en de toog, en voor 
Nelly Behaeghel wordt het ongetwijfeld een 
heel aparte ervaring, want zij stond al in elke 
productie van de groep op scène. 
De Toneelgroep Haringe brengt ‘Da’s gees-
tig’ in absolute première voor de regio en het 
wordt gegarandeerd een jubileumstuk om 
van te genieten. Er zijn voorstellingen in De 
Levaard op vrijdag 6, zaterdag 7, maandag 9 
en zaterdag 14 maart om 20 uur en zondag 
15 maart om 19 uur. Een toegangskaart kost 
€ 8. Er kan gereserveerd worden via toneel-
haringe@gmail.com, bij de spelers of op 057 
30 03 09 (klooster Haringe).

Nog in februari 1980:
- Februari 1980 was een opvallende karna-

De toneelgroep voor de opvoering van ‘En eeuwig zingen de bossen’. Vooraan zitten vlnr Marleen Gan-
tois, Annemie Vulsteke, Robert Bafcop, Nelly Behaeghel en Leo Parent. Achteraan staan Dany Lemahi-
eu, Stef Ryon, Willy Neuville met puppy, Karel Caenen, Gilbert Huyghe, Rik Deschrevel en Milo Aernout. 

DA’S GEESTIGDA’S GEESTIG

Toneelgroep Haringe bestaat 40 jaar en brengt:

E e n  h e e r l i j k e  k o m e d i e

van Pam Valentine
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Voorstellingen:
 vrijdag 6 maart  (20 uur)
 zaterdag 7 maart  (20 uur)
 maandag 9 maart  (20 uur)
 zaterdag 14 maart (20 uur)
 zondag 15 maart (19 uur)

in DE LEVAARD
Haringe

Kaarten:
€ 8 (niet genummerd)

Reservaties:
toneelharinge@gmail.com

of 057 30 03 09

vertaling: Frank De Kaey - regie: Gilbert Vandamme
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valsmaand. In De Lovie streden met Philippe 
Russe (Watou), Eric Coene (Stavele), Franky 
Meersschaert (Roesbrugge) , Geert  Glorie 
(Oostvleteren),  Geert Ganne (Proven), Rik 
Deschrevel (Haringe) en Marc Loones (Krom-
beke) maar liefst 7 kandidaten van evenveel 
dorpen voor de titel van 8ste prins van de 
Landelijke Pleuten.
Het was Haringenaar Rik Deschrevel die na 
een heel spannende verkiezingsavond voor 
meer dan 1200 supporters de zotsmuts op-
gezet kreeg. En ook in Poperinge deden de 
Pleuten van zich spreken, want daar streed 
Haringenaar Albert Laseure, de pleutenprins 
van 1978, mee voor de titel van karnavalprins 
van de stad.  Hij werd op de verkiezing ech-
ter nipt geklopt door Poperingenaar Patrick 
Verleene.

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

Stef Ryon

Tijdens de prinsenverkiezing van de Landelijke Pleuten 
werd de latere winnaar Rik Deschrevel met het ei van 
Columbus door de grote zaal van De Lovie geroeid.

Rik Deschrevel kreeg van de hopkoningin de zots-
kap opgezet. We zien onder meer ook de molen-
prinses, animator Werner Claeys en ‘meester’ Jozef 
Gheysens, die Haringe vertegenwoordigde in de jury.

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

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT
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+ Strijkkwintet

SFEERFOTO’S
NIEUWJAARS

CONCERT

“Heel mooi concert” G.L.
“Merci voor de mooie avond” S.R. 
“ 't Was top, enorm van genoten, 
prachtig, meer kan men niet zeggen, 
prachtig” J.J.

Feestcomité Roesbrugge
Karel De Blauwer

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 !

+ 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

TUINCENTER
AU PETIT JARDIN BV
Wim Indevuyst
Couthoflaan 32
8972 PROVEN
Tel. 057 33 39 63
E-mail: info@aupetitjardin.be
www.aupetitjardin.be

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   

ZOEKT: ERVARING

   & FLEXI-JOBS!
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VOORWERP                      

NIEUW VOORWERP

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

Het voorwerp van de maand januari is een mal 
om kleipijpen te maken.

Vanaf de 16e eeuw maakten de Nederlanders 
kennis met het roken van tabak in pijpen. Door 
het grote aantal pottenbakkerijen kon men 
met klei, pijpaarde, afkomstig uit Engeland, 
Duitsland en België pijpen maken. Door het 
oprichten van gilden werd de kwaliteit van de 
pijp gecontroleerd en ging men na of het huis-
houdelijk reglement werd nageleefd. Zo steeg 
de kwaliteit van de pijpen. De “goede” pijpma-
kers streefden behalve naar een fraai uiterlijk 
ook altijd naar een zo dun mogelijke wand en 
een zo lang mogelijke steel. 

Na het fijnmalen van de klei werd de juiste hoe-
veelheid tot een sliert uitgerold met een soort 
prop aan het uiteinde. Dit werd in een mal ge-
plaatst. Met een fijn ijzer werd het rookkanaal 
erin geduwd en met een breder de holte van 
de pijpenkop. De mal werd dichtgeschroefd. 
Bij het uithalen werden oneffenheden wegge-
werkt en werd de pijp gebakken.

Henk Deschuymer uit Roesbrugge weet hoe 
hij pijpen moet maken en verdient een prijs, 
geschonken door Drukkerij Schoonaert. Van 
harte proficiat!!!!

DAKWERKEN

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN

ROOFING - EPDM - LEIEN - ISOLEREN - HERSTELLINGEN
Winnezelestraat 55 - 8978 WATOU - Gsm 0478 74 47 09

OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN JANUARI 2020

KAARTING - 8 JANUARI
3 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Samijn Anne-Marie 380 pt.
2. Depyper Anna 376 pt.
3. Lampaert Jozef  301 pt.

KAARTING - 22 JANUARI
6 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Struye Julien 426 pt.
2. Wyckaert jozef              379 pt.
3. Joye Ludo                     367 pt.
4. Debacker Denise          339 pt.
5. Millecam Gerard           321 pt.
6. Vandeputte M-Ghisl.    311 pt.

KLASSEMENT NA JANUARI 2020 
1. Samijn Anne-Marie 3 part./380 pt.
2. Depyper Anna 3 part./376 pt.
3. Joye Ludo 3 part./367 pt.
4. Lampaert Jozef 3 part./301 pt.
5. Persyn Marie-Josée 2 part./397 pt.  

PETANQUE - 3 JANUARI
Wonnen 3 partijen: Celis Colette, Brunet 
Willy, Soetaert Frans, Lams Willy, Butaye Pol, 
Lebegge René, Coussee Monique, Vanhecke 
Lena, Vandeputte Paula en Syryn Nelly

PETANQUE - 17 JANUARI
Niemand won 3 partijen

KLASSEMENT NA JANUARI 2020
1. Brunet Willy                 76 pt.
2. Celis Colette                 74 pt.
3. Soetaert Frans              72 pt.
4. Lebegge René              72 pt.
5. Lams Willy                    65 pt.
6. Butaye Pol                    65 pt.
7. Vanhecke Lena             65 pt.







 








Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT
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ABELE
 
n Modeshow:
 “Trans Rights are Human Rights”.
 Vrijdag 27 maart om 19.30 uur 
Lotte Wyffels en Zoë Verhaeghe zijn laatste-
jaarsstudenten Sociaal Technisch Wetenschap-
pen aan het OLVI Poperinge. Voor hun eindwerk 
kozen ze als onderwerp “transgenders”. Als 
doe-opdracht organiseren ze een modeshow 
met transgenderpersonen. Zo willen ze laten 
zien dat iedereen op zijn / haar manier uniek is.
De modeshow gaat door op 27 maart 2020 
in het Pensionaat, Abeleplein 8A te Abele. De 
deuren gaan open om 19 uur, de modeshow 
begint om 19.30 uur.
De toegang is gratis maar reservatie is gewenst  
op 057 33 22 08 of via vzw.pensionaat@sky-
net.be. 
Lotte en Zoë hopen jullie er te mogen verwel-
komen.
  

BEVEREN-IJZER 

n Dorpspunt Beveren-IJzer
 Roesbruggestraat 20, Beveren-IJzer
De activiteiten voor
de maanden februari en maart
s Rummikub (gratis )
 Vrijdag 22 februari van 14 tot 16 uur
s Atelier met Carine
 Hydrolaten = bloemen- en
 kruidenwater maken (€ 8 )
 Dinsdag 25 februari van 14 tot 16 uur
s Digi-café
 Workshop facebook (€ 2 )
 Dinsdag 3 maart van 14 tot 16 uu
s Haak- en breinamiddag (gratis)
 Hobbynamiddag handwerken
 Dinsdag 10 maart van 14 tot 16 uur
s Fotonamiddag met taart en koffie
 Dinsdag 17 maart van 14 tot 16 uur
s Gezelschapsspelen (€ 2 )
 Donderdag 19 maart van 14 tot 16 uur
s Paaskrans maken (€ 8 )
 Dinsdag 24 maart van 14 tot 16 uur
s Rummikub (gratis)
 Vrijdag 28 maart van 14 tot 16 uur
s Accordeonmuziek met Vilbert (€ 2 )
 Dinsdag 31 maart van 14 tot 16 uur

Info: dorpspuntinbeveren@delovie.be
057 37 72 73.

HARINGE 

n Handelscomité Roesbrugge-Haringe
 De winnende nummers van de Steunkaarten 

van het Handelscomité Roesbrugge-Haringe 
kunnen hun waardebonnen afhalen voor 15 
maart 2020:

-  Kunnen een waardebon afhalen
 bij Elektro Cappoen van € 25 : 
 nummers 011, 003
- Kunnen een waardebon afhalen
 bij Rust Roest van € 25 :
 nummers 101, 107
- Kunnen een waardebon afhalen
 bij Stefans Pottery van € 25 :
 nummers 082,083
 Kunnen een waardebon afhalen
 bij ‘t Spendiege van € 25 :
 nummers 104, 121

KROMBEKE 

n OKRA Krombeke
 Activiteiten
- Woensdag 4 maart om 14.00 u.: Kaarting en 

Rummikub in OC De Bampoele
- Woensdag 18 maart om 14.00 u.: Kaarting 

en Rummikub in OC De Bampoele
- Dinsdag 31 maart om 14.00 u.: Frank 

Poissonnier komt een voordracht geven in 
verband met Eerste Hulp Bij Ongevallen ( EHBO )

n Tuinhier Krombeke
 Vrijdag 13 maart om 20 uur
Alles over de familie look door Annick Mahieu
Bankelindeweg 39, Krombeke
Info: Rudi: 0477 59 50 16
Willem: 0477 36 22 38
www.volkstuin-krombeke

POPERINGE 

n Presentatie Meerjarenplan 2020-2025
 telkens om 20 uur.
In de raad van december 2019 werd het meer-
jarenplan 2020-2025 goedgekeurd.   Dit plan 
zet de grote beleidslijnen uit voor de huidige 
legislatuur. Ze geeft antwoord op de vraag hoe 
Poperinge zich de komende vijf jaar verder kan 
ontplooien en welke accenten daarbij gelegd 
worden in zowel het centrum als onze dorpen. In 
de extra editie van de stadskrant lees je de grote 
lijnen, de strategische doelstellingen die het 
bestuur de komende jaren wil verwezenlijken.
Een delegatie van het college van burgemees-
ter en schepenen bezoekt momenteel elk dorp. 
Watou en Haringe kwamen heel recent aan 

EVENEMENTENKALENDER

Aanpassen en herstellen van kledij
Maken van gordijnen

Openingsuren
 Maandag: 13.30 - 18.00 u.
 Dinsdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
 Woensdag: 9.00 - 12.00 u.
 Donderdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
 Vrijdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 16.00 u. 
 Zaterdag: 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

Aan alle verenigingen
Maak voor al jullie

evenementen

GRATIS publiciteit
in De IJzerbode

door middel van een artikel. 
Mail het door naar

info@drukkerijschoonaert.be
tegen de 1e van de maand voor 

verschijning in
De IJzerbode rond de 15 e!!!!
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een vrijwillige bijdrage. Voor andere groepen 
kost het bezoek € 5.

n Benefietconcert “Actie Scholen Nepal”
 Zaterdag 7 maart om 19.30 uur. 
Het Waregems Kamerorkest De GeVoelige 
Snaar o.l.v. Paul De Meyer verzorgt op zater-
dag 7 maart 2020 om 19.30 u een derde bene-
fietconcert in de St.-Bertinuskerk in Poperinge, 
ten voordele van vzw Actie Scholen Nepal.
Actie Scholen Nepal vzw richt zich op twee 
scholen in Nepal. Een school voor kinderen 
en jongeren met een verstandelijke handicap 
en bijkomende stoornissen zoals autisme, ge-
dragsmoeilijkheden en andere. Een tweede 
school bevindt zich in Sarangkot (Pokhara). 
Het Day Care Centre in Sarangkot richt zich op 
kleuters met een (rand)normale intelligentie en 
er zijn enkele kinderen met een verstandelijke 
beperking. De opbrengst van het benefietcon-
cert gaat integraal naar onze onderwijsprojec-
ten in Nepal.
Kaarten in voorverkoop: € 12 te reserveren 
via actiescholennepal@gmail.com, via 057 33 
68 74 of 0494 19 79 85, of door overschrij-
ving van het bedrag op rekeningnummer BE77 
7360 1311 2242 met vermelding van je naam 
en het aantal kaarten.
Kaarten aan de deur: € 15.
Meer info over onze Nepalese onderwijspro-
jecten vind je op onze website: www.actie-
scholennepal.be. Ann Deturck, Hilde Ketels, 
Liesbeth Vandermarliere, Nele Spriet, Guido De 
Meyer  en Paul Viane.

n Triduüm van OLV van Sint-Jan
 12, 13 en 14 maart
Programma Triduüm 2020 in St.-Janskerk
Alleen op 12 en 13 maart telkens om 15 uur is 
er in de St.-Bertinuskerk een afzonderlijk pro-
gramma.
Donderdag 12 maart: 15.00 uur : Bernadette 
en de verschijningen in beeld (St.-Bertinuskerk) 
17.40 uur: Rozenkrans; 18.00 uur: Eucharis-
tieviering met koor “Zingenderwijs”  uit Roes-
brugge en Haringe o.l.v. Sofie Verstraete en 
Marc Bailliu.
Vrijdag 13 maart : 15.00 uur: Kruis- en ver-
rijzenisweg, in het bijzonder voor zieken, met 
kunstenares Maria de Faykod (St.-Bertinus bij 
de piëta); 17.40 uur: Rozenkrans; 18.00 uur: 
Eucharistieviering met koren “Dageraad” van 
Abele en “Opus” van Krombeke-Proven o.l.v. 
Martin Blouwe.
Zaterdag 14 maart: 15.30 uur: Vereringsviering 
met bijzondere aandacht voor Bernadette en 
Bernard; 16.30 uur: Vespers met de monniken 
van Sint-Sixtus en preek door abt Manu; 18.00 
uur: Pontificale Eucharistieviering met Mgr. Hé-
rouard, hulpbisschop Rijsel en pauselijk gezant 
in het heiligdom van Lourdes met koor “Cum 
Jubilo” van Watou o.l.v. Isabelle Theodon. 

bod.  De komende dagen en weken presenteert 
het bestuur de belangrijkste projecten uit dit 
meerjarenplan op nog volgende data: 
20.02: ’t Vogeltje (Kapel)
26.02: Krombeke (OC De Bampoele)
02.03: Roesbrugge (OC K. De Blauwer)
03.03: Centrum (raadzaal stadhuis)
11.03: Proven (OC De Croone)
12.03: Abele (OC D’Hoge Schole) 
12.03: St.-Jan-ter-Biezen
           (café In de Ster om 19.30 u.)
17.03: Reningelst (OC Rookop)
Elke geïnteresseerde inwoner wordt hierop uit-
genodigd.

n Uilentocht
 Vrijdag 21 februari om 19.30 u.
Kom meegenieten in de wonderlijke wereld 
van de uilen. In het kasteeldomein De Lovie, 
Krombeekseweg 82 te Poperinge hebben ver-
schillende bosuilkoppels hun territorium en 
broeden in de holtes van oudere bomen.  Voor 
de kerkuil werden 2 bakken gemonteerd als 
broedlocatie zodat deze soort zich verder kan 
handhaven. Afspraak in het kasteel  voor info 
en presentatie van de verschillende  uilen in de 
regio. Daarna maken we een wandeling door-
heen het park op zoek naar het spookachtig 
geluid van de bosuil. Opsluit met een warm 
drankje en een snoepje. 
Voor parking: inrijden via Krombeekseweg, 
rechts de weg volgen tot ‘parking kasteel‘. 
(na kleine brug, parkeren kan links en rechts 
van de weg). Leden Natuurpunt : € 2 p.p., (ge-
zin € 5), niet-leden : € 3 p.p. (gezin € 7).
Inschrijven vooraf verplicht:
Guido Quaghebeur, 057/33 79 78
info@natuurpunt-poperinge-vleteren.be
www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be

n Voorstelling “Pops 17 2020”
 Vrijdag 6 en 13, zaterdag 7 en 14 maart 

telkens om 19.30 uur. 
Stefaan Cossey en Willy Tillie, de bedenkers 
van de voorgaande Pops17-edities, schreven 
een fris verhaal en goten alles in een nieuw 
scenario vol verrassingen en een sprankelende 
reeks ludieke voorvallen en onverwachte ge-
beurtenissen, afgewisseld met de onmisbare 
muziek en een royale dosis amusement.
De voorstellingen gaan door in zaal “Oud 
Vlaenderen”, Grote Markt, Poperinge.
Info en kaarten:
willy.tillie@telenet.be of 0474 49 78 83 of over-
schrijven op rekening BE63 0882 3547 8508 
op naam van ‘Heemkring Aan de Schreve’ met 
als mededeling ‘Pops 17 2020’,
€ 15 per persoon (2 gewone consumpties inb.).
Speeldata: 28 september en 5 oktober telkens 
om 14 uur en 15.30 uur voor groepen van mi-
nimaal 25 en maximaal 40 personen. Groepen 
van verenigingen die aktief zijn rond onroerend 
erfgoed, heemkunde of geschiedenis betalen 

n Van slapen lig je toch niet wakker?
 Donderdag 26 maart om 19.30 uur
KWB Poperinge verbetert je slaap.
Dat een goede nachtrust van levensbelang is 
voor een goede gezondheid, hoeven we je 
niet te vertellen. Toch is het in de praktijk niet 
goed gesteld met onze slaap: zo’n 30 procent 
van de bevolking ervaart wel eens slaapproble-
men. Bovendien zijn Belgen koplopers in het 
gebruik van slaap- en kalmeermiddelen. We 
grijpen met zijn allen veel te snel naar medi-
catie, terwijl er ook gezonde alternatieven zijn 
om beter te slapen. KWB Poperinge organi-
seert een vormingssessie rond dit brandend 
actuele thema waarbij je tal van tips krijgt 
om de kwaliteit van je slaap te verhogen! De 
vormingssessie vindt plaats in het cafetaria 
van de Bres, Veurnestraat 15 te Poperinge.
Deelname leden: € 2, niet-leden: € 4. 
Contactpersoon: Luc Devos 0472 51 44 81 
luc.devos6@gmail.com

n Busreis naar zangfeest - Antwerpen 
Zondag 29 maart om 14.30 uur

Op zondag 29 maart heeft voor de 83ste keer 
het  Vlaams nationaal zangfeest plaats in de 
Lotto-Arena te Antwerpen. Vanuit de omge-
ving kunnen liefhebbers van het Vlaamse Lied 
zich samen met partner en/of vrienden inschrij-
ven voor dit geestdriftig Vlaams Volksfeest.
Kostprijs: per volwassen deelnemer:15 + 14  =  
€ 29, jongeren van 12 tot 18 jaar 5 + 14 =  € 19
In deze prijs is begrepen de zitplaats 2de rang 
en het busvervoer heen en terug.
Inschrijving: voor 13 maart 2020 door storting 
op rek. BE26  0000  7020  1829  van Johan 
Desmet, Prins Roselaan 107, 8400 Oostende, 
tel. 059 50 24 53 – desmetj@hotmail.com 

Coiffure

dames • heren
kinderen

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

st. jan-ter-biezen 6
watou • 057 21 49 47

nanCy
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PROVEN

n Poppentheater SWIEF
 Dinsdag 25 februari om 14.30 uur
Tijdens de krokusvakantie heeft Gezinsbond 
Proven poppentheater SWIEF uitgenodigd in OC 
de Croone. Dit is traditionele poppenkast, opge-
smukt met goochelnummertjes, meezingliedjes 
en bewegingsmomenten.

n Rik Ryon stelt tentoon
 tot 30 april
Kom de kopersculpturen bewonderen in het 
Guynemer Paviljoen, Brugseweg 126-128, 8920 
Langemark-Poelkapelle.

Open : woensdag, donderdag, vrijdag en za-
terdag van 10.00 tot 18.30 uur, op zondag van 
10.00 tot12.30 uur.

n ZUMBA
 Elke donderdag van 19.30 tot 20.30 uur
Ook onze zumbareeks loopt nog steeds o.l.v. 
lesgeefster Heidi Bintein. Iedereen blijft welkom, 
ook nieuwe mensen. Leden vanaf 12 jaar beta-

len € 5 voor één les, jonger dan 12 jaar betalen 
€ 3, niet-leden betalen respectievelijk € 7 en € 5.

n Gin-tasting
 Maandag 16 maart om 19.30 uur
in OC de Croone, organisatie Gezinsbond Proven

n Paaseierenraap
 Paasmaandagochtend 13 april
organisatie Gezinsbond Proven

ROESBRUGGE
 
n Koninklijke Schuttersgilde
 St.-Joris Roesbrugge
 Activiteiten:
- Maandag 9 maart om 16.30 u.
 Opkuis kantine voor start nieuw seizoen
- Dinsdag 31 maart om 18.45 u.
 Winterkoning 2020 + blokschieting
- Dinsdag 7 april om 18.45 u.
 Blokschieting

n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Vrijdag 21 februari om 13.30 u.: Kaarting en 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 25 februari om 14.00 u.: Kaarting en 

gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Vrijdag 28 februari: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.

n Tai Chi Dantian
Op woensdagen 26 februari en 4, 11 en 18 
maart 2020 gaat de Tai Chi-reeks telkens door 
van 19.00 tot 19.30 uur voor nieuwe leden (3 
proeflessen gratis) en van 19.30 tot 20.45 uur 
voor gevorderden in OC Karel de Blauwer te 
Roesbrugge. Nadien sluiten de nieuwe leden 
aan vanaf 19.30 uur met de groep gevorderden.
Voor inlichtingen: Greet Leupe via mail: greet.
leupe@gmail.com of GSM 0476 58 91 07.

n Popsjot: Aan de haak, haken is hip
 Maandag 24 en dinsdag 25 februari van 

13.30 tot 16.30 uur
In dit kampje raak je de draad niet kwijt: een
losse, een vaste, een halve vaste, stokjes haken, 
boekenleggers, scrunchies en een klein porte-
monneetje haken...
Haken is niet alleen hip, maar ook superleuk! 
Maar hoe haak je al die prachtige creaties nu 
eigenlijk? De breiclub ‘Bollesjetters’ uit Roes-
brugge zal je de meest gebruikte haaktechnie-
ken uitleggen. Leeftijd: 7 tot 14 jaar.
(voor- en naopvang voorzien van 13 tot 17 uur.)
Tarief: € 20, inschrijvingen via www.popsjot.be

n 4de eetfestijn 
 SAMANA Roesbrugge-Haringe
 Zondag 1 maart vanaf 11.30 uur
Samana Roesbrugge-Haringe brengt af en toe
een bezoekje aan stoel- en bedgebonden zie-

ken, aan mantelzorgers, aan 80-jarigen. Is het 
nu met een geschenkje, een bezoekje van de 
Sint en Piet of gewoon een uitnodiging voor 
een ontmoetingsnamiddag, dit alles kost geld. 
Om dit mooi gebaar in de toekomst zo verder 
te kunnen doen ben je hartelijk welkom bij 
P. Gunst in het “Christen volkshuis” te Roes-
brugge. Op  het menu: kalkoengebraad, 
groentjes en kroketten. Deelname: € 16 volw., 
€ 10 < 12 jaar. Kaarten te verkrijgen bij:
Ronald Verstraete 0475 89 88 16, zuster Agnes 
057 30 03 09, bij alle kernleden van Samana en 
in het “Christen Volkshuis” 057 30 03 22.

n VBS De Krekel: Feestmaaltijd
 Zondag 29 maart vanaf 11.30 uur.
Alle leerkrachten en kinderen van De Krekel 
nodigen iedereen uit op hun feestmaaltijd 
in het OC Karel De Blauwer in Roesbrugge.
Vanaf 11.30 u. kun je er proeven van een 
heerlijk aperitiefje. Daarna kan je aanschui-
ven aan het uitgebreide en verzorgde buffet.
Wij presenteren warme beenhesp met een 
groot assortiment groenten, sausen  en 
gebakken krielaardappeltjes. Achteraf is 
er zeker nog mogelijkheid tot een lek-
ker kopje koffie en een gezellige babbel.
Prijs kinderen < einde basisonderwijs : € 7.
Prijs volwassenen : € 15. Kaarten dienen ech-
ter wel op voorhand besteld te worden. Dat 
kan op school of bij de leerkrachten. (057 30 
06 26 vbsdekrekel@kbrp.be). Bezorg dus vóór 
dinsdag 24 maart 2020 je bestelstrookje en het 
geld op school, en wij zorgen voor een over-
heerlijk feestmaal op zondag 29 maart!  Dus 
een héél warme oproep! Nodig familie en 
vrienden zeker uit en kom die zondagmiddag 
aanschuiven aan ons buffet! Je steunt er in alle 
geval de kinderen van De Krekel mee! Van har-
te bedankt en hartelijk welkom. Heel graag tot 
dan. Geert Six, het krekelteam en alle kinderen.

n Handelscomité Roesbrugge-Haringe

 De winnende nummers van de steunkaarten 
van het Handelscomité Roesbrugge-Haringe 
kunnen hun waardebonnen afhalen voor 15 
maart 2020:

-  Kunnen een waardebon afhalen
 bij Elektro Cappoen van € 25 : 
 nummers 011, 003

Poppentheater 
SWIEF 

 
 

Dinsdag 25 februari 2020  
om 14.30 u. 
OC de Croone Proven 

 
  

VVK  4 euro  ADD  5 euro leden 
VVK  5 euro   ADD  6 euro niet-leden 

 
Kaarten te koop in apotheek Proven  
of reserveren naar 
hilde_ghillebert@hotmail.com 
en overschrijven op rekeningnummer  
BE17 7383 1310 6621 

                           
 

organisatie Gezinsbond Proven 
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- Kunnen een waardebon afhalen
 bij Rust Roest van € 25 :
 nummers 101, 107
- Kunnen een waardebon afhalen
 bij Stefans Pottery van € 25 :
 nummers 082,083
- Kunnen een waardebon afhalen
 bij ‘t Spendiege van € 25 :
 nummers 104, 121

STAVELE 

n FERM Stavele  -  Activiteiten
 Lessenreeks “Lekker actief”, 10 weken actief 

en toch ontspannen. Start maandag 24 
februari om 20 uur, (iedere maandag), Zaal 
De Moote, inschrijven verplicht

- Kinderworkshop “koekjes en klein gebak” op 
woensdag 26 februari van 14 tot 17 uur, Zaal 
De Moote, inschrijving verplicht

- Maandag 30 maart om 19.45 uur: Kookavond 
‘Valvudivis”, Zaal De Moote

Meer info via kvlvstavele@gmail.com

n Speelpleinwerking De Wip in Stavele
We  zijn  tijdens  de  Paasvakantie  elke dag 
open van 9 tot 17 u. (met uitzondering van 
Paasmaandag 13 april). Opvang vanaf 8 u. en 
tot 17.30 u.
Alle informatie op onze facebook https://m.
facebook.com/speelpleindewipstavele/ of via 
speelpleindewipstavele@hotmail.com.
Alle kindjes vanaf 2,5 jaar tot 12 jaar zijn 
welkom.
Noteer zeker ook 10 april: een heus paasontbijt 
voor en door onze kindjes, alle ouders zijn 
welkom om alles te helpen opeten!
Wat breng je mee? Je goed humeur, je gulle 
lach, en een zakje plezier, … tussendoortje, 
(lunchpakket voor wie de hele dag blijft) en 
herbruikbare drinkfles. Wij zorgen voor de rest!
Vooraf inschrijven niet nodig, we kijken uit 
naar jullie massale opkomst en bestellen alvast 
het mooie weer! 
Ps: deze zomer open van 1/7 t.e.m. 28/8

VLETEREN 

n WOW
 Activiteiten

Sinds kort zijn we met 6 Vleterse dames van start 
gegaan met een vtbKultuur-groep in Vleteren!  
We willen ons enthousiasme en onze passie 
bundelen om met vtbKultuur Vleteren onze 
prachtige gemeente te promoten en men-
sen samen brengen om aan cultuur te doen.
Wij zijn Carine Parent, Gerda Goubeir, Hil-
de Hauspie, Ingeborg Sohier, Marleen Leb-
be (contactpersoon) en Vienna Depuydt.  
We zijn allen op cultureel(-toeristisch) gebied 
al heel betrokken in onze gemeente/streek 
en dus niet aan ons proefstuk toe. Onze drijf-
veer om onze mooie gemeente met haar rus-
tig en landelijk karakter meer naar buiten te 
brengen, gecombineerd met ons streven om 
lokaal talent (lokale kunstenaars) een podium 
te geven én mensen samen te brengen rond 
cultuur, vind je meteen terug in ons eerste pro-
ject, ‘WOW, wandelen van kunst naar abdij’.
WOW wordt een driedaagse met kunst en op-
tredens op unieke plaatsen in Vleteren, verbon-
den door een wandelroute die voor iedereen 
toegankelijk is. Het gaat hier over kunst in de 

brede zin van het woord, van beeld- tot schil-
derkunst, van muziek tot woord,  glas of kera-
miek, fotografie, van voelen naar zien, van luis-
teren naar de stilte ontdekken.... WOW staat 
voor Westvleteren, Oostvleteren en Woesten: 
de 3 deelgemeenten waar we achtereenvol-
gens jaarlijks het project willen organiseren.  
Op 9, 10 en 11 oktober 2020 gaat WOW 
voor de eerste keer door in Westvlete-
ren in de buurt van de Abdij. De abdij van 
de paters met hun wereldberoemde bier. 
Naast dit project zitten we nog te broeden 
op andere leuke initiatieven waarbij we cul-
turele toegankelijke ontmoetingsmomenten 
willen creëren, in Vleteren en vanuit Vlete-
ren. En dit onder het motto: ‘eenvoud siert’ 
en ‘samen uit en ook samen gezellig thuis’!
Wil je met ons contact opnemen, dan kan dit 
via vleteren@vtbkultuur.be. Meer info over hun 
Vleteren, het groene bierdorp.

WATOU 

n Lente-Ontbijt VBS De Waaier
 Zondag 22 maart van 8 tot 11.30 uur 
De ouderraad van VBS De Waai-
er Watou nodigt je graag uit in  OC 
De Bollaard voor haar Lente-Ontbijt.       
Net als bij de vorige vijf edities wordt een uit-
gebreid buffet aangeboden, dit keer met nog 
meer lekkernijen: broodjes, ontbijtkoeken, do-
nuts, hartig en zoet beleg, verse fruitsalade, 
lekkere eitjes, worstjes… Kortom, voor elk wat 
wils. Aanschuiven aan het buffet is mogelijk tus-
sen 8 en 11.30 uur. Inschrijven kan voor vrijdag 
6 maart telefonisch op 057 38 83 08 of via mail 
naar ouderraad.dewaaierwatou@outlook.com. 
Allergieën of intoleranties graag doorgeven bij 
inschrijving zodat aangepaste producten voor-
zien kunnen worden. Volwassenen en kinderen 
ouder dan 12 betalen € 12, kinderen tussen 6 
en 12   (geboortejaar 2007 tem 2013) € 8. Kin-
deren jonger dan 6 (geboortejaar 2014-2019) 
kunnen gratis aanschuiven.
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Drukkerij SCHOONAERT
Bergenstraat 1  -  8972 Roesbrugge  - 057 30 03 79 - info@drukkerijschoonaert.be  -  www.drukkerijschoonaert.be

EERSTE COMMUNIE

LUCAs
09 juni 2019

Lucas_communie_150x150.indd   1

6/05/19   07:20

Leuke communie-ideetjes!
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Daarom nodigen wij

uit om samen met ons mee te vieren

op donderdag 15 augustus 2019
vanaf 12 uur bij ons thuis

in de Lindestraat 16 te Roesbrugge.

Graag een seintje vóór 1 augustus 2019

haghedooren.johan@skynet.be
Johan +32 475 53 74 71
Gerda +32 472 93 66 96

… en op 15 september
zijn we 40 jaar getrouwd!

E E R S T E  C O M M U N I E

2 6 | 0 5 | 1 9

Laura12 mei 2019
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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

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 !
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trade

Oud ijzer en metalen

Frankie Lelieur-Gesquière
Abeelseweg 99a, 8970 Poperinge
Tél. 0479 88 55 55

PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS

Voor informatie over de prijs en onze service kunt u ons steeds bereiken op
0479 88 55 55 of via e-mail frankie@fertrade.be

Als je het wenst plaatsen wij  
een container voor metalen Openingsuren:
op je bedrijf of bij je thuis. maandag tot vrijdag van 13.00 tot 17.45 u.
 zaterdag van 8.30 tot 11.45 u.
Contante betaling. en ook op afspraak

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

in ’T ROZENHOF

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

PAASBUFFET 
Paaszondag 12 april om 12 uur
Sprankelend glas met fijne hapjes

Lotte / sausje van witbier / asperges

Warm buffet van vlees en vis
• Vol-au-vent “de luxe” / balletjes van kalfsgehakt / kalfszwezerik
• Châteaubriand “Choron” / salade / frietjes
• Lamskroon / gemengde groenten / gratin 
• Waterzooi van Noordzeevis / puree
Paasfantasie “Tiramisu”

Koffie met zoetigheden

Apero, wijnen en water inbegrepen: € 70 p.p.
Voor de kinderen -12 jaar is er een kinderbuffet: € 35
Reservatie noodzakelijk !!! (057 30 03 35)  MUZIKALE ANIMATIE NA DE MAALTIJD !!!
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TREKKING HOOFDPRIJZEN VAN
DE EINDEJAARSACTIE BIJ UNIZO IJZERBODE
Na de succesvolle eindejaarsactie van Unizo IJzerbode werden op 7 februari de hoofdprijzen getrokken in ‘De 
Gouden Arend’. 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 vleeswaren, bad-
kamerpakket, Voederset voor buiten, € 100 vleeswaren, waren er ook vele naturaprijzen of waardebonnen te 
winnen bij de deelnemers. 
Het bestuur kijkt reeds hoopvol uit naar de 41ste editie van de eindejaarsactie!! Op de foto zien we de geluk-
kige winnaars met het bestuur van Unizo IJzerbode.

STYLISTE AAN HUIS
- permanent en kleuring - 

 zonder ammoniak
- nagels -

ook voor 3de leeftijd …

BEL NA 17 UUR
Tel. 057 38 89 93

Gsm 0471 37 56 34

Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos

Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen

’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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Brouwerij & mouterij
Feys-Callewaert

www.feysbook.be

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 in-
neemt.

De Kapel van Feys
We spreken 1908 
en de tweede gro-
te moderne mout-
toren (ast) werd 
afgewerkt zoals 
hij op de plannen 
was uitgetekend. 
Dit gebouw is 
meer dan dubbel 
zo hoog dan de 
gemiddelde wo-
ning in de buurt 
en de kantelen 
tonen de macht 
die de familie Feys 
rond haar imperium heeft weten uit te bouwen. De ingrediënten waren beheersbaar: een 
goed bier brouwen, cafés bezitten voor een gegarandeerde afzet en dit samen met een 
sausje politieke invloed…
Toch zijn er zaken waar geen familie wordt voor gespaard, vooral niet in de jaren voor anti-
biotica ter beschikking stond. De mouttorens werkten op volle toeren en het brouwproces 
stond al jaren op punt. Maar het noodlot sloeg toe want het 2de kindje - een dochtertje -
kwam begin 1909 door ziekte te overlijden.
Meneer de dokter noch meneer de pastoor konden dit noodlot voorspellen nog verhinde-
ren. En zo werd er in overleg een kapel opgebouwd. Heel moeilijk was dat niet want men 
had net de mouttorens enige maanden voordien afgewerkt. Daar zal wel hier en daar een 
beetje bouwmateriaal in overschot zijn geweest. Vast staat echter dat de medewerkers/
arbeiders van de brouwerij Feys ook hielpen bij verbouwingen.
Het mout- & brouwproces had momenten van drukte maar ook van rustiger momenten. 
Gemout werd er alvast niet van juni tot in september. Maar ook het brouwproces kon 
wel eens stilliggen vooral als er moest gewerkt worden aan de ketels of de technieken er-
rond. Of als er reeds een grote reserve aan bier in de rustvaten voor handen was. Feys kon 
minstens 8 x 24.000 liter op stock houden, dit zonder de nog steeds aanwezige houten 
vaten mee te tellen van in totaal minstens 20.000 liter. Op zulke momenten was het rustig 
maar de goed geoliede organisatie van de familie Feys liet onder hulp en toezicht van vak-
mensen verbouwingen en verbeteringswerken doen. En zo geschiedde dat de kapel werd 
opgebouwd aan het einde van het perceel parallel met de Bergenstraat richting dorpskern 
Beveren-Ijzer.  
Enkele jaren geleden kon de kapel gelukkig weer tot de eigendomsstructuur van de Brou-
werij Feys gerekend worden inclusief de wandelweg loodrecht op de Bergenstraat. Fijn ook 
dat er een vrome dame zich om het kleine onderhoud en het proper houden bekommert. 
Dat geeft moed en vreugde om herstellingen en onderhoud te doen wanneer het nodig is. 
Want verval zit in het niet-gebruik!

Hendrik Nelde
Bezieler van de heropbouw van de Mouterij- Brouwerij Feys- Callewaert 

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan

3000 huisgezinnen verspreid.

Inlichtingen: 057 30 03 79

GESLAAGDE BRIGIDAFEESTEN

Traditiegetrouw werd eind janu-
ari in Beveren de H. Brigida gevierd.
Op zaterdag 25 januari was de 25ste Bri-
gidaquiz, ingericht door het Zaalcomité in 
de H. Hartzaal, opnieuw een waar succes.
12 groepen namen het tegen elkaar op om 100 
weet- en 3 tafelvragen zo juist mogelijk te be-
antwoorden.  Uiteindelijk werd “’de Stavelse” 
de terechte winnaar met 112,25 punten/140. 
2de  “de Pitjes” met 107 pt.,  3de “ L.G.1 “ 
met 105 pt.,   4de “de Gretatjes” met 102,75 
pt., 5de “ de Gezinsbond” met 102 pt.,   6de 
“Ferm. 2” met 98 pt., 7de “Warm Aanbevolen” 
met 93,50 pt., 8ste “ DDT” met 89 pt.,  9de 
“de Yzerbiters” met 75,75 pt., 10de  “Ferm. 
1” met 66 pt., 11de” K.L.J.2 “met 62,50 pt. en 
12de “K.L.J.1” met 55,25 pt.
Proficiat aan alle deelnemers voor hun ge-
waardeerde medewerking en hun sportiviteit!
Zondag 26 januari was een rustdag maar op 
maandag, Brigidamaandag, waren een 40-tal 
gelovigen aanwezig in de H. Mis, voorgegaan 
door Pr. Jan samen met hulppastoor Jacques en 
opgeluisterd door het plaatselijk St. Audoma-
ruskoor, 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”. 

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

Drukkerij SCHOONAERT
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 4,2 – 6,8 L/100 KM  111 – 154 G CO2/KM (WLTP) 4,5 – 7,0 L/100 KM  118 – 158  G CO2/KM (WLTP) 4,8 – 8,0 L/100 KM  126 – 181 G CO2/KM (WLTP)
SUV C5 AIRCROSS SUV C3 AIRCROSS C3

Y F Y

SALONCONDITIES OP HET HELE

CITROËN GAMMA

HET IS HET MOMENT OM UW

TE VERGROTEN
COMFORTZONE

Citroën verkiest Total. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be. Contacteer uw verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. (1) Aanbod geldig  
bij aankoop van een Citroën SpaceTourer Shine Diesel 2.0 BlueHDi S&S 180 EAT8. Het voordeel houdt in de korting van 8.420€ en de voorwaardelijke EcoTech-premie van 
3.000 €. (2) 100 % korting op fabriekopties (behalve op betalende koetswerkkleur )  op de volgende modèllen in stock : CITROËN C3, SUV C3 Aircross, C4 Cactus en C4 
SpaceTourer. (2 bis) Bij aankoop van een nieuwe CITROËN, 50% korting op alle fabriek opties, alsook op betalende koetswerkkleur, (behalve Electric). Aanbiedingen onder 
voorwaarden geldig van 1/1/20 tot 31/1/20 in de deelnemende CITROËN verkooppunten zolang de voorraad strekt en voorbehouden aan particulieren. De uitrustingen 
zijn standaard of in optie naargelang de versie. Meer info bij ons.

Tot 9.500€(1)
 voordeel

en tot 100%(2) van de opties
aangeboden op een selectie van wagens

OPENDEURDAGEN VAN  
6 TOT 31 JANUARI

7/7 OPEN

SUV CITROËN C3 AIRCROSS
12 RIJHULPSYSTEMEN
GRIP CONTROL
KOFFERVOLUME TOT 520 L

CITROËN C3
11 RIJHULPSYSTEMEN
GECONNECTEERDE NAVIGATIE
ULTRA COMFORTABELE ZETELS

NEW SUV CITROËN C5 AIRCROSS 
AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK EAT8
OPHANGING MET PROGRESSIVE 
HYDRAULIC CUSHIONS®

 4,2 – 6,8 L/100 KM  111 – 154 G CO2/KM (WLTP)  4,5 – 7,0 L/100 KM  118 – 158  G CO2/KM (WLTP)  4,8 – 8,0 L/100 KM  126 – 181 G CO2/KM (WLTP)
SUV C5 AIRCROSSSUV C3 AIRCROSSC3
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SALONCONDITIES OP HET HELE

CITROËN GAMMA

HET IS HET MOMENT OM UW

TE VERGROTEN
COMFORTZONE

Citroën verkiest Total. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be. Contacteer uw verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. (1) Aanbod geldig  
bij aankoop van een Citroën SpaceTourer Shine Diesel 2.0 BlueHDi S&S 180 EAT8. Het voordeel houdt in de korting van 8.420€ en de voorwaardelijke EcoTech-premie van 
3.000 €. (2) 100 % korting op fabriekopties (behalve op betalende koetswerkkleur )  op de volgende modèllen in stock : CITROËN C3, SUV C3 Aircross, C4 Cactus en C4 
SpaceTourer. (2 bis) Bij aankoop van een nieuwe CITROËN, 50% korting op alle fabriek opties, alsook op betalende koetswerkkleur, (behalve Electric). Aanbiedingen onder 
voorwaarden geldig van 1/1/20 tot 31/1/20 in de deelnemende CITROËN verkooppunten zolang de voorraad strekt en voorbehouden aan particulieren. De uitrustingen 
zijn standaard of in optie naargelang de versie. Meer info bij ons.

Tot 9.500€(1)
 voordeel

en tot 100%(2) van de opties
aangeboden op een selectie van wagens

OPENDEURDAGEN VAN  
6 TOT 31 JANUARI

7/7 OPEN

SUV CITROËN C3 AIRCROSS
12 RIJHULPSYSTEMEN
GRIP CONTROL
KOFFERVOLUME TOT 520 L

CITROËN C3
11 RIJHULPSYSTEMEN
GECONNECTEERDE NAVIGATIE
ULTRA COMFORTABELE ZETELS

NEW SUV CITROËN C5 AIRCROSS 
AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK EAT8
OPHANGING MET PROGRESSIVE 
HYDRAULIC CUSHIONS®

DEFEVER
Dehemlaan 18 • 8900 IEPER 
T 057 20 46 06
www.citroen-defever.be

IN RUIL VOOR DEZE BON

€100 KORTING*  
bij aankoop van een wagen

(*één bon per aankoop)
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OKRA PROVEN
UITSLAGEN JANUARI 2020

KAARTING - 15 JANUARI
44 deelnemers - wonnen 3 partijen:
1. Paula Vandecasserie 384 pt.
2. Agnes Deblonde 382 pt.
3. Robert Devos 361 pt.
4. Willem Vantomme 350 pt.
5. Christiane Top 317 pt.
6. Cecile Scharre 302 pt.

SCRABBELEN:
3 deelnemers. Andrea Devooght won met 
525 punten

RUMMIKUB:
8 deelnemers. E.H. Eric Ingelaere won met 4 
partijen

KAARTING - 13 FEBRUARI
48 deelnemers - wonnen 3 partijen:
1. Gilbert Dever 473 pt.
2. Roger Dequecker 399 pt.
3. Gerarda Boury 383 pt.
4. Joseph Lampaert 362 pt.
5. Germaine Dejonckheere 361 pt.
6. Robert Devos 358 pt.
7. Clara Scharre 350 pt.
8. Anna Depyper 325 pt.
9. Frans Deblock 288 pt.

SCRABBELEN:
3 deelnemers. Andrea Devooght won met 
530 punten

RUMMIKUB:
8 deelnemers.
Groep 1 : Cecile Dewulf won met 4 partijen
Groep 2 : Hilda Depeser en Nicole Pareyn 
wonnen elk 3 partijen

Volgende kaarting : 27/02/2020

100 STE BLOEDGIFTE

Tijdens de laatste bloedcollecte van december 
2019 werd Mevr. Annie Porreye uit Roesbrugge 
gevierd voor haar 100ste bloedgifte. Zij kreeg 
een passend geschenk van Peter Coene, col-
lecteverantwoordelijke van Proven.  Wij danken 
haar hiervoor en wensen haar dat zij nog vele 
jaren mag komen bloedgeven.

LANDSCHAPSFONDS WESTHOEK
EMBARGO TOT 30 JANUARI 2020

Het Regionaal Landschap Westhoek draagt tot 
€ 5.000 bij aan groene buurtinitiatieven. Een 
buurttuin uitbreiden, een boomgaard of een 
klein bosje aanplanten, speelnatuur inrichten, 
een groen ontmoetingsplekje creëren… Privé-
personen of verenigingen starten onder begelei-
ding een crowdfundingcampagne op om geld in 
te zamelen voor hun groen initiatief. Slechts de 
helft van het nodige bedrag dient ingezameld 
te worden, want het Landschapsfonds West-
hoek legt de andere helft bij. Initiatiefnemers 
kunnen zich tot 19 april aanmelden via www.
rlwesthoek.be/landschapsfonds. In de tweede 
helft van april volgen ze dan een workshop om 
vlot een crowdfundingcampagne op te zetten 
en krijgen de initiatiefnemers te horen of ze een 
bijdrage ontvangen van het Landschapsfonds. 
Die bedraagt 50% van het bedrag dat nodig is, 
met een minimum van € 500 en een maximum 
van € 5.000. Zo willen het Regionaal Landschap 
Westhoek, de provincie West-Vlaanderen en het 
Streekfonds West-Vlaanderen groene burgeri-
nitiatieven in de Westhoek stimuleren. Ook de 
Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap 
voor Natuur en Bos steunen het Landschaps-
fonds Westhoek. 
Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij 
Nele Saint-Germain, communicatiemedewerker 
van Regionaal Landschap Westhoek.
nele.saint-germain@rlwesthoek.be of 0495 35 
13 77 of 057 23 08 47. 

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten

Alle carrosseriewerken • schilderen

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

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

OKRA KROMBEKE
UITSLAGEN JANUARI 2020

KAARTING - 15 JANUARI
5 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Vandenberghe Willy 406 pt.
2. Lampaert Jozef 401 pt.
3. Pattou Henriette  355 pt.
4. Vantomme Willem 344 pt.
5. Igodt Lieve 305 pt.

RUMMIKUB:
Won 3 partijen: Dezeure Brigitte
Won 2 partijen: Coevoet Roza
Won 0 partijen: Devooght Andrea
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GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN

n PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET

LAGE ENERGIEWONINGEN n OPRITTEN EN
TERRASSEN n VLOEREN- EN WANDTEGELS
n KLEINSCHALIGE AFVALWATERZUIVERING

MARIO VANDEWIELE BV
ROESBRUGGESTRAAT 62

8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

GEDICHTENWEEK 

De leerlingen van VBS De Krekel te Roesbrugge 
zorgden voor een reuzeverrassing voor de leer-
krachten en de directeur. Ze hadden namelijk 
als dank verschillende soorten gedichten ge-
schreven voor elke leerkracht. Er waren ont-
roerende naamgedichten bij, van elfje tot haiku 
en alles daar tussenin. Op gedichtendag zelf 
werden die dan voorgelezen door de leerlingen 
zelf. Voor de directeur (de dag nadien was het 
de dag van de directeur) hadden ze nog een 
doos lekker pralines bij. Dank u wel gasten, we 
vonden dit supertof! Namens de leerkrachten 
en de directeur van VBS De Krekel. 

CRÈCHE
DE KREKELTJES
Er zijn nog een 5-tal plaatjes vrij in onze crèche.
Momenteel zijn er 13 kindjes ingeschreven.
Info: Prof. O. Rubbrechtstraat 58, 8972 Roes-
brugge, 0468 18 24 07
Opvangdekrekeltjes@gmail.com
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HULPDIENSTEN
• Ambulance, medische spoed
 tel. 112
• Brandweer
 tel. 112
• Politie
 tel. 101

Hartslagen
van Rik Ryon

   

GELUKKIG KUNNEN
MIJN OGEN

NOG TRANEN
Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
rik.ryon@telenet.be

!!! BELANGRIJK !!!
De IJzerbode maart

verschijnt op donderdag 19 maart 2020.

Artikels en publiciteit inleveren
ten laatste op maandag 2 maart 2020

door wijzigingen bij Bpost.

MENSEN VAN BIJ ONS
• Georgette Broeders, weduwe van Jack 

Verstappen, geboren te Thuin op 12 maart 
1928 en op 24 december 2019 op 91-jarige 
leeftijd in het AZ Sint-Jan te Brugge overle-
den. Georgette en haar echtgenoot woon-
den van 1982 tot 2011 in de Bergenstraat 3 
op de Beverenkalsijde.

• Urbain Hoofd, zoon van wijlen Georges 
Hoofd en Marguerite Decalf, geboren te Be-
veren-IJzer op 8 april 1934 en op 17 januari 
2020 op 86-jarige leeftijd overleden. Urbain 
was de broer van Adrien en schoonbroer van 
Lucienne Timperman. Hij was adjudant aan 
de luchtmacht op rust. De uitvaartplechtig-
heid had plaats op 25 januari 2020 in de 
Sint-Idesbalduskerk te Sint-Idesbald.

• Simonne Feryn, weduwe van Lucien Dol-
fen, geboren te Stavele op 2  november 1929 
en op 22 januari 2020 op 91-jarige leeftijd te 
Roeselare overleden. Het afscheid had plaats 
op dinsdag 28 januari 2020 te Nieuwkapelle.

• Jeanne Coene, echtgenote van Joël Van-
denabeele, geboren te Stavele op 16 juni 
1930 en op 23 januari 2020 op 90-jarige 
leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ie-
per overleden. De plechtige rouwdienst had 
plaats op 1 februari 2020 in de Sint-Jan-Ont-
hoofdingkerk te Stavele.

• Gerard Vandewalle, echtgenoot van He-
lena Devaere, geboren te Poperinge op 5 
maart 1938 en op 25 januari 2020 op 82-ja-
rige leeftijd thuis overleden. Het afscheid had 
plaats op vrijdag 31 januari 2020 te Veurne.

• Alice Warlop, weduwe van Albert Deroo, 
geboren te Poperinge op 16 juni 1930 en op 
25 januari 2020 op 90-jarige leeftijd in het 
Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper overleden. 
De plechtige rouwdienst had plaats op vrij-
dag 31 januari 2020 in de Onze-Lieve-Vrou-
wekerk te Abele.

• Robert Verdonck, weduwnaar van Augusta 
Persoon, geboren te Watou op 29 juli 1930 
en op 4 februari 2020 op 90-jarige leeftijd 
in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper over-
leden. De uitvaartdienst had plaats op don-
derdag 13 februari 2020 in de Onze-Lieve-
Vrouwekerk te Abele.

• Raymond Bossaerts (beter gekend als Ben 
in Kapitein Zeppos), echtgenoot van Nora 
Barten, geboren te Deurne op 28 februari 
1938 en op 9 februari 2020 op 81-jarige leef-
tijd te Krombeke overleden. Raymond heeft 
vooral in het begin van de opkomst van de 
TV zijn strepen verdiend, onder andere als 
Ben in Kapitein Zeppos, en als vaste waarde 
in Fabian van Fallada, Het zwaard van Ardoe-
waan, Keromar, Postbus X. En later in Heter-
daad, Rupel, Wittekerke en Thuis. Raymond 
en zijn echtgenote Nora hielden van de na-
tuur en de rust van de Westhoek en kochten 
in 1976 een huisje in Krombeke. Halfweg de 
jaren ’80 zijn ze er definitief komen wonen.
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Stijlvol huwelijksdrukwerk!

Tim&Lore_uitn_105x210mm.indd   1 22/03/19   10:02

Veerle & Bart
   31 AUGUSTUS 2019

SINT-AMATUSKERK OOSTVLETEREN
DEKEN DEHONDT MIGUEL

- Uitnodigingen, menu’s, misboekjes, tafelkaarten, bedankingskaarten,...
- Extra als blikvanger: klassevol papier, foliedruk, speciale vorm, aangepaste omslagen,...
We maken voor jullie mooie dag iets exclusiefs!
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1 RECTO

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

Wij aanvaarden
ecocheques

Provenplein 39a - 8972 Proven - Tel. 057 30 09 01
zakenkantoor@prinzie.be - Ond. nr.: 0412.119.940

VERZEKERINGSKANTOOR

Eén adres voor al uw verzekeringen.

€ 1199€ 1199
vanafvanaf

Perfecte was- en
droogresultaten

WEG 135 WPS

Sientje Suukerbuuk in de Switspoapendreve op de 
Proostdiewiek in Proven wos in neur glorietied een 
appetietelik moksje. Nie te groot, nie te klene, nie 
te dikke en nie te mager, nie te plat en oek nie te 
roende, moar ezo van passe van olles vorzien. Ze wos 
wel ’t grotste lucht nie moa ze wos oek nie simpel, 
en zeker nie seutieg. Enfin, een ideoale moyenne, 
én gewillig en meigoande. En dus… stief gegeerd. 
Ol de joenkieden furrelden d’erroend lik de frutniers 
roend een merve pere. En omda ze nie vies wos van 
een piepertje en een poepertje rakte Sientje vroeg 
gezegend en wos an 18 ol getrouwd. Ze woaren ol-
letwee nog moa joeëns, zie en neur vint. Riepe voe 
de leute mi de fleute, moa te joenk voe ‘t gareel van 
’t leven. En ezo deurde ’t nie zot lange of ze woaren 
uut mekoar. Moa Sientje was nóg nie geleerd en ge-
blust. Z’ hed mi nog vier vinten thope geflokt en d’ er 
ieder keer een kiend mei had. Nateurlik stoeg ze nie 
t’ heilig angeschreven op de prochie en in ‘t roende. 
Moar omda soorte bie soorte kruupt, kwam er ogliek 
een vuufden amateur bie neur weunen vor een bitje 
te kwispelen en ze quinzaine of te geven. Toet, een 
poar joar loater oek ‘n dienen ze bekomste hadde, 
vor goed ze bretellen optrok en ‘t ofstapte. Sientje 
hadde ‘t nie te breed. Mi zes kruts koste ze nie goan 
werken en moste roendkommen mi ‘t kiendjegeld. 
Moa dat gienk ol gin kanten, voenk Sientje. Doarom 
dei ze thuuswerk. Stilliges, in ’n duuk, verheurde ze 
lief en kamer. Lik gewunte bezochte de paster van 
Proven in ‘t vorjoar ol ze prochioanen, en op een joar 
wilde ’n ie Sientje toch lik nie oversloan ol is ‘t da z’ 
een reputoasje hadde lik Sodoma en Gomorra. “Moa 
ja, je wit nooit, peisde de paster, ‘t zoe voe da ver-
loren schoap oltmets meer bliedsjchap kunnen zien 
dan … ‘k Spriengen zeker een keer binnen. ‘t Goa 
wel zó slicht nie goan da ze mien butensmiet!”.
En ‘t wos ezo. Ie vloog nie buten. Kontroarie. Sientje 
was stief vriendlik en presenteerde vesjchen kaffie mi 
van Stroopers lukk’n. “En hoe is mit de kiendjes?” 
vroeg de paster vriendelik. “Goed, menere paster, ‘k 
meugen nie kloagen!” “En hoe noemen ze?” “Jantje, 
menere paster.” “Jantje? Ogliek nie ollemoale?” Toet, 
menere paster. Kiek, ‘t is toch biekan viere, ‘k goan 
ze binnenroepen voer een stuutje t’ eten.” “Jantje!” 
riep ze vanuut d’ achterdeure, en ‘t deurde nie lange 
of ze vlogen ollemoale binnen, gaven een handje an 
de paster en giengen schone en broave op de bank 
op nulder plekke an toafel goan zitten.
“Sientje je ziet er gin duts op”, lachte de paster. “Die 
gastjes zien goed gedrisseerd, moa… - o ke dat meu-
gen vragen - hoe doe gie dat o je moar één van nul-
der wilt roepen?” 
“Da ‘s doodsimpel, menere paster, ‘k roepen ik de 
dienen bie z’n achternoame.”
De broaven man hed ‘t nie stief lange meer getrok-
ken. Moste nog enigte plekken doen. Zei ‘n!

SCHREVELYNCK Nadruk verboden




