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Het Couthof, schone slaapster in de tuin van Mathilde
Huis d’Udekem d’ Acoz

Suzanne Van Outryve d’Ydewalle trouwde in 
1933 met Charles d’Udekem d’Acoz. Het paar 
kreeg drie zonen (Henri, Raoul en Patrick).  De 
familie beheerde het domein, maar bracht geen 
grondige wijzigingen meer aan in het domein. 
Dit betekent dat heel wat van de huidige bo-
men dateren uit de periode van 1850 en zelfs 
vroeger. De opvallende bruine beuken in de 
buurt van de kasteelvijver zijn dus zo’n 170 jaar 
oud. Bij het overlijden van de moeder-barones 
in 1983 bleef het familiegoed in onverdeeldheid 
en verminderde het onderhoud aan het domein 
sterk. Het park verwilderde en de diverse pitto-
reske gebouwen en het paviljoen verkeerden in 
een haveloze toestand. Zo raakte een overlaat 
beschadigd die het water in de kasteelvijver 
op niveau hield alvorens het af te voeren naar 
de Clyttebeek. Het peil van de vijver zakte met 
bijna 1 meter en de randerosie werd dus groter.
In droge zomers stond de vijver grotendeels 
droog. Een groot onderhoud dringt zich op. Dit 
laat tientallen jaren op zich wachten. De onver-
deeldheid van de familie haalt zelfs de media 
en de ‘boekskes’. Sommigen gewagen van de 
familie d’Udekem d’Ambraz.

Het Couthofdomein gaat open:
start natuurbeheer en restauratie

Na het overlijden van Patrick d’Udekem d'Acoz 
in 2008 kwam alles in een stroomversnelling. 
Het Couthofbos ten zuiden van de N308 werd 
verkocht aan het Agentschap Natuur en Bos
(ong. 70 ha). Het kasteel annex kasteeldomein 
kwam in handen van Bernard d’Udekem d’Acoz 
(zoon van Raoul, broer van Henri en Patrick). 
Het kasteel blijft bewoond door graaf Henri 
en zijn echtgenote Marie Madeleine Kervyn 
d’Oud Mooreghem.  Onder leiding van archi-
tect Dries Van Hove startte een restauratieplan 
dat gekoppeld is aan de subsidiëring door 
Onroerend Erfgoed (Vlaamse Gemeenschap).
Hierdoor wordt het Couthofdomein (beperkt) 

Verborgen parel het Couthof

Sinds het luisterrijke huwelijk van Filip van België 
is de familie d’Udekem d’Acoz in ons land een 
begrip. Minder bekend is dat het kasteeldomein 
van de oom van koningin Mathilde, het Couthof 
te Proven, wekelijks open is voor het publiek.  
De Bron ging voor u op verkenning.
Als je de N308 volgt tussen Poperinge en Roes-
brugge dwars je 2 km vóór Provendorp het Cout-
hofdomein. Sla rechts de Canadaweg in en 400 m
verder aan de rechterkant vind je de ingang van 
het domein. Het Couthofkasteeldomein is pri-
vé-eigendom van de familie d’Udekem d’Acoz, 
maar is in overeenstemming met Natuur en Bos 
(Monumenten en Landschappen?) beperkt toe-
gankelijk voor het brede publiek, dit als com-
pensatie voor de subsidiëring van de renovatie 
van het park. Let wel: er is geen bezoekerspar-
king. Neem dus de fiets of parkeer uw wagen 
op de parking bij het gebouwencomplex de 
Clytte naast de N308, of maak er een tocht van 
door te vertrekken nabij de kloosterkapel van 
het gehucht ’t Vogeltje.
De geschiedenis van het Couthof gaat heel ver 
in de tijd. Al in 1365 stond het als heerlijkheid 
bekend, eigendom van Margareta van Rijsel. La-
ter kwam het domein in handen van de familie 
van Hoorn. Inderdaad, familie van de bekende 
Graaf Van Hoorn die samen met zijn vriend 
Egmont in 1688 werd onthoofd op last van de 
bloedraad van Alva in Brussel. In 1742 kocht de 
familie Mazeman het domein. De Mazemans 
waren afkomstig uit Diksmuide en hadden zich 
door de eeuwen heen opgewerkt in Poperinge 
als stadsgriffier en langzaamaan fortuin ge-
maakt. In 1772 werd de familie in de adelstand 
verheven en vanaf 1842 droeg Jules Mazeman 
de Couthove de titel van Baron.

Jules Mazeman de Couthove

Deze ambitieuze politicus, gehuwd met een 
kleindochter van het Ieperse kasteel ‘t Hooghe 
(nu Bellewaerde), was gedurende 36 jaar bur-

gemeester van Proven en 18 jaar senator voor 
het arrondissement Ieper.  Hij liet de omliggende 
gronden en bossen ontwerpen volgens de En-
gelse landschapsstijl met daarin meerdere ‘fabri-
ques’,  pittoreske gebouwtjes in een idyllische 
bouwstijl. Dé ‘follie’ van het Couthof werd na-
tuurlijk de ‘Galge’, een arcade van drie torentjes, 
in een weide naast het bos, als herkenningspunt 
van een labyrint. De jongste zoon van Jules Ma-
zeman, Raoul, huwde met Mathilde van Ou-
tryve d’Ydewalle. Dit echtpaar stierf kinderloos.
Barones Mathilde had bij het overlijden van haar 
man in 1921 haar nicht Suzanne geadopteerd. 
Deze Suzanne Van Outryve d’Ydewalle uit Brug-
ge erfde het inmiddels ruime fortuin aan bos-
sen, landerijen en hoeves, huizen van het huis 
Mazeman, naast een erfdeel van het huis Van 
Outryve.

Duiventil
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opengesteld voor het brede publiek, dit tot 
eind 2027. Iedere zaterdag kan je wandelen op 
de vrijgemaakte wandelpaden doorheen het 
bos en rond de oude tuin. De privacy van de 
kasteelbewoners mag niet verstoord worden, 
waardoor je niet in de dichte buurt (voor of 
achter) het kasteel kan wandelen.  Na 2027 zal 
een bezoek aan het domein eveneens kunnen, 
maar dit wel op afspraak, afhankelijk van de 
voorwaarden die de Vlaamse Overheid oplegt.

Schuilhut schapen en rododendronhaag

Bij een wandeling doorheen het domein is de 
schuilhut voor de schapen het eerste gebouwtje 
dat je aantreft. Dit lijkt een bijna sprookjesach-
tige constructie met een strooien dak en opval-
lende kleuren: een zwarte basis gaat over in een 
opeenvolging van zachtrood en wit.  De deuren 
kregen een groen-zwarte combinatie die onge-
wild doen denken aan de vlag van Zuid-Afrika.  
Een wel heel luxueus verblijf voor de schapen van 
de baron.  Je vraagt je af waarom er na zo’n res-
tauratie dan geen schapen worden gehouden.
Vlakbij is een ruime graspartij met zicht op de 
achterkant van het kasteel omzoomd met een 
bijzonder grote rododendronhaag.  Dit leidt 
naar de vijver en de romantische brug. Deze is 
echter niet toegankelijk.

Paviljoen en ijskelder

Wat verder in het bos vind je een ruime schuil-
hut. Opnieuw een strooien dak in de vorm van 
een parasol, met soberder wanden in hout-
vlechtwerk. Maar de blikvanger van het domein 
is het prachtig gerestaureerde paviljoen dat 
rust op een kleine heuvel bovenop de ijskelder.  
Vanuit het paviljoen  kan je  een rechte zichtas 
trekken doorheen het domein richting kas-
teel en daarna verder over de N308 tot aan de

zogenaamde Galge. De restauratie van het pa-
viljoen was geen sinecure. Het gebouw steunt 
deels op de ijskelder als fundament, maar moest 
in 2014 bijkomend gefundeerd worden en 
kreeg een compleet vernieuwd dak. Niet zonder 
resultaat, want het werd bekroond met de prijs 
Prins Alexandre de Merode 2016. Vanop het pa-
viljoen heb je een prachtig zicht op de achter-
kant van het kasteel.

Ommuurde tuin

Als je verder het pad volgt, kom je aan in de om-
muurde tuin met een serrecomplex. In vervlogen 
tijden moet dit een idyllische plek geweest zijn: 
een enorme bakstenen muur met daartegen (nu 
verdwenen) glazen gebogen serres.  De noor-
delijke muur is intact. Maar de zuidelijke muur 
werd vervangen door een afzichtelijke betonnen 
constructie uit 1939 (nog af te breken). Ooit 
was dit een combinatie van een fruitboomgaard 
en moestuin die de kasteelbewoners van vers 
fruit en groente voorzag. Je merkt onmiddellijk  
de  twee  prachtige witte serres, waarvan één 
verwarmbaar was en aardbeien leverde in de 
winter. De huidige serres - hoewel gerenoveerd -
schreeuwen om dagelijks onderhoud. De bra-
men maken zich opnieuw meester over dit kost-
baar erfgoed. Ook het tuiniershuisje vlakbij de 
tuin is nu gerenoveerd. Maar ook dit gebouwtje 
lijkt een dagelijkse functie te missen.

Boothuisje

In het Couthofdomein kan je geen echte lus 
maken.  Na het bezoek aan de tuin moet je 
helemaal op je stappen terugkeren om de an-
dere kant van het domein te bezoeken, nl. het 
boothuis, de houtdroogplaats, het duivenhok 
en hondenhok (ook deze restauratie viel in de 
prijzen) tussen de paardenstal en het koetshuis 

(remise). Maar momenteel zijn hier nog gron-
dige restauratiewerken bezig.
In de pijplijn liggen nog heel wat dossiers: res-
tauratie koetshuis, baggeren vijver, herstel over-
laat Clyttebeek (om peil vijver weer hoger te 
krijgen)…

Partners voor de schone Slaapster?

Het Couthofdomein beschikt over tal van troe-
ven maar speelt die onvoldoende uit.  De talrijke 
gebouwtjes en gebouwen worden schitterend 
gerestaureerd, maar komen  onvoldoende tot 
hun recht om hen een duurzaam karakter te 
geven: bij de schapenstal grazen geen schapen, 
in de serres worden de groenten beperkt onder-
houden, de tuin mist een tuinbeheer...   Dit alles 
is uiteraard niet enkel organiseerbaar door de 
eigenaar zelf, maar de samenwerking met een 
VZW zou hier kansen kunnen bieden. Waarom 
het onderhoud niet uitbesteden aan een soci-
ale werkplaats voor werkzoekenden, een dag-
centrum voor mensen met een beperking, een 
tuinbouwschool, …  Zelfs het RL Westhoek zou 
hier projecten kunnen uitwerken.
Op die manier zou het Couthofdomein weer de 
dynamiek krijgen die het ooit had in de vroege-
re tijden en wordt de schone slaapster eindelijk 
wakker.

Hans Vandenbroucke

Dit artikel verscheen eerder in De Bron, jaargang 
28, nummer 112, eindejaar 2020.

Illustraties: Jan Daschot
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Schapenstal Tuiniershuisje

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT
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In het eerste nummer van december 1970 
legde uitgever Guido Schoonaert uit 
waarom er nood is aan een nieuw lokaal 
informatieblad in de dorpen, 
ver van Brussel ‘grotelijks aan 
zichzelf overgelaten’. De reden 
is zelfs vandaag nog actueel: 
“als we individueel zwak zijn 
kan uit samenhorigheid sterkte 
groeien”. Het blad werd gratis 
huis aan huis bedeeld in Roes-
brugge-Haringe, Proven, Krom-
beke, Stavele en Beveren-IJzer.
"We beginnen mini, wie weet 
hoe het evolueren zal…",
stelde Guido.
Nu vijftig jaar later krijgen ook 
Watou en Abele De IJzerbode 
gratis in de bus, worden er 
maandelijks 3300 ex. gratis 
verspreid en zijn er een 300-
tal betalende abonnees en kan 
elk nummer ook online gele-
zen worden, maar al die tijd 
is er inhoudelijk niet zo veel 
veranderd. Na het pioniers- 
schrijverskwartet met Roger-A. 
Blondeau, Georges Candaele, 
Roger Lansweert en meester 
Gheysens werden er steeds 
weer schrijvers gevonden die 
elk een facet van de lokale ge-
schiedenis uitgespit hebben of 
bereid waren een column neer 
te pennen. Naast de adver-
tenties voor lokale handelaars 
werden plaatselijke  activitei-
ten en ‘vermakelijkheden’ 
gepromoot. Wie een studie 
wil maken van winkeliers,
cafés, verenigingen en fees-
telijkheden heeft een hele 
kluif aan die vijftig jaar IJzer-
bodes. Heemkundige ar-
tikelen zoals “Uit voorbije 
tijden” waren van bij het 
begin belangrijk en popu-
lair en zijn dit vandaag nog, 
ondanks het feit dat er duizenden beelden 
te vinden zijn op de beeldbank Westhoek 
Verbeeldt en diverse Facebookpagina’s. 

5050 jaar De IJzerbode

Vandaag is De IJzerbode visueler en kleur-
rijker geworden, maar het feit dat het nog
steeds verschijnt en gelezen wordt, bewijst 

dat de formule van Guido de juiste was. Wie 
de oude nummers digitaal wil doornemen 
kan dit op www.drukkerijschoonaert.be.
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in ’T ROZENHOF

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

Tijdens deze lockdownperiode blijven we 
wekelijks take away-gerechten aanbieden!

Kijk voor het aanbod op onze site
of op facebook !

Bestellen kan steeds op 057 30 03 35

Hou jullie goed, en zorg voor elkaar!

Groetjes,
Carmen en Dieter

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
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De karnavalvieringen van de Landelijke Pleuten 
bereikten in de beginjaren ’80 een hoogtepunt. 
Met ‘zware’ voorbereidende brainstormverga-
deringen, technische ploegen die prachtige ac-
cessoires bouwden, meerdere oefenmomenten 
voor de kandidaten en hun helpers, een kaar-
tenverkoop die elk jaar weer records haalde en 
vooral een karnavaleske mobilisatie van zowat 
de hele bevolking in alle landelijke dorpen.
En de prinsenverkiezing van 1981 was daar een 
perfect voorbeeld van. Maar liefst 7 dorpen stre-
den in die negende editie van prinsenverkiezing 
voor de hoogste eer en met 7 gelijkwaardige kan-

didaten leek het een boeiende strijd te worden.
Proven rekende op Volksvreugdmuzikant Bertin 
Noppe, Watou deed het met Dany Sergier, de 
toen amper 16-jarige Johnny Parret verdedigde 
de eer voor Krombeke, Oostvleteren had Patrick 
Degraeve, Stavele stond achter de 40-jarige 
commandant-vlieger Marc Roose en de grote 
rivalen Roesbrugge en Haringe, die altijd al een 
strijd in de strijd voerden, rekenden op respec-
tievelijk de toen 19-jarige Franky Meerschaert 
en Luc Vandenbroucke. De organisatie van de 
verkiezing werd in een beurtrol aan de dorpen 
toegewezen, en omdat in 1981 Roesbrugge 

aan de beurt was leek het logisch dat ‘Pieter de 
pensejager’ als opgelegd thema gekozen werd. 
De kandidaten konden ook nog punten verdie-
nen met hun speech, een behendigheidsop-
dracht, een bierproef, de kaartenverkoop en een 
thema-optocht, die elk jaar weer de apotheose 
van de verkiezingsavond werd. En het werd een 
spannende bedoening. Met een sterke Stavelse 
kandidaat die in zowat alle proeven tweede ein-
digde, Roesbrugge en Haringe die - perfect bin-
nen het thema - voor winst haasje over speelden 
en de uitslag die tot in de heel late uurtjes op 
zich liet wachten. Roesbrugge haalde het dank-
zij een schitterend uitgebouwde optocht, en om 
2.30 uur ’s nachts werd Franky Meerschaert als 
negende karnavalprins van de Landelijke Pleu-
ten getooid en gevierd. Groot feest dus bij de 
Roesbruggenaars, die na Luc Devloo in 1979 nu 
een tweede prins naar het dorp haalden en ook 
al omdat met meer dan 3500 verkochte kaar-
ten de meewerkende plaatselijke verenigingen 
hun kassa flink konden spijzen. Met Carine De-
ver haalden de landelijke gemeenten in februari 
1981 ook een heuse karnavalprinses binnen. De 
Krombeekse jongedame haalde het op de vijfde 
verkiezingsavond van de Orde van het Blauwe 
Masker in Poperinge van Jocelyne Ryckewaert 
en Annick Liefooghe.

… 40 jaar terug in de tijd

Kersverse prins Frank I wordt gefeliciteerd door de tegenkandidaten van Haringe en Watou. We herkennen ook 
de prinsen Eric Debeer, Luc Devloo, Rik Ryon, Rik Deschrevel en jurylid Ivan Top. 

Carine Dever als kersverse karnavalprinses. Naast haar staan haar rivalen, en de 
uittredende prinses Jenny Clabau. Achteraan staan vlnr  ?, Werner Claeys, Pierre 

Kestelyn en de politici Roger Descamps, Marc Mahieu en Arlette Duclos.

Franky Meerschaert in zijn ‘bollaerd’ tijdens de optocht in de grote zaal van De 
Lovie. Pastoor Willy Neuville leest ondertussen vanop de ‘hoge brug’ de vespers.

Dragers: Raphaël Haghedooren, André Weemeeuw en Willy Vandermarliere.
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Nog in februari 1981

De dekenij Poperinge kreeg met Paul Mol een 
nieuwe deken. Hij volgde pastoor-deken ka-
nunnik Lootens op, die op 15 januari 1981 op 
67-jarige leeftijd onverwacht overleed. Paul Mol 
werd op 14 april 1926 geboren te Hooglede. 
In 1951 werd hij priester gewijd en kwam hij 
lesgeven in het Sint-Stanislascollege in Pope-
ringe. In 1955 kreeg hij een lesopdracht aan 
het Klein Seminarie in Roeselare en werd hij 
rector van het Centrum Groenhove in Torhout. 
Tot hij in 1981 in Poperinge als pastoor van de 
Sint-Bertinusparochie in Poperinge, deken van 
het decanaat Poperinge en directeur van de 
Zusters Franciscanessen van het Onze-Lieve-
Vrouwgasthuis in Poperinge benoemd werd. 
In september 2001 ging hij op rust en werd hij  
aalmoezenier van het rusthuis de Heilige Familie 
in Kuurne. Jos Gheysens volgde hem toen als 
deken op. Paul Mol overleed op 3 mei 2013.  

20 jaar vroeger: januari 1961

In Poperinge werden de plannen voor de bouw 
van een nieuw zwembad voorgesteld. De eer-
ste aanzet voor een stedelijk zwembad dateerde 
eigenlijk al van 1938. Ieper had toen immers al 
een ‘zwemkom’ en dus kon Poperinge volgens 
de politiekers van toen niet achterblijven. Maar 
toch duurde het nog tot 1961 voor de eerste 
concrete stappen gezet werden. Kleine stapjes 
trouwens, want van die eerste plannen – een 
bescheiden openluchtzwembad – kwam uit-
eindelijk niets terecht. Er kon pas in december  
1969 voor het eerst in een Poperings zwembad 
geploeterd worden. En dat was dan nog een 
privé-initiatief, want De Vleter hoorde bij het 
complex van de zusters Benedictinessen. Maar 
het was wel het eerste overdekte zwembad in 
de brede regio, en daarmee stak Poperinge dan 
Ieper toch een beetje de loef af. Ondertussen 
waren toen ook de werken voor een stedelijk 

De geboorte van Haringenaar Louis Leys was nieuws 
voor het Wekelijks Nieuws van 12 februari 1971.

In Beveren stond in februari 1971 de meisjesgroep van de VBJB (Vrouwelijke Boerinnenjeugdbond) op de plan-
ken met ‘Het meisje in de schaduw’.  Wij herkennen alvast pastoor Masschelein, hoofdonderwijzer-toneelleider 
Vandenberghe en Georges Candaele, koster, begenadigd toneelspeler en culturele duizendpoot, die drie jaar 

later op amper 60-jarige leeftijd overleed.  Benieuwd of er nog iemand andere gezichten herkent.  

Nadine Behaeghel uit Roesbrugge was in februari 1971 één van de regionale 
winnaars van de voetbalpronostiek in Het Wekelijks Nieuws.  Zij kreeg naast een 

enveloppe met 1665 fr. ook een plekje in de krant. Naast haar zitten haar ma 
Astrid Descamps en haar toenmalige verloofde Freddy Wyffels.

Het allereerste goedgekeurd ontwerp van het stedelijk zwembad in Poperinge. Dat 
na veel jaren van politiek getouwtrek en gepalaver uiteindelijk resulteerde in een 

overdekt zwembad in de Bruggestraat. 

zwembad in de Bruggestraat al voorzichtig ge-
start. Al duurde het dan nog tot 16 december 
1972 voor zwembad De Kouter kon geopend 
worden. Maar nog geen twintig jaar later bleek 
het complex al zo ‘ziek’ dat het al grondig moest 
gerenoveerd worden en in 2007 werd al aan slo-
pen gedacht. Toch duurde het nog tot 2014 tot 
het gebouw tegen de vlakte ging. Hopelijk houdt 
het nieuwe stedelijke zwembad, dat in juli 2016 
officieel ingezwommen werd, het wat langer uit. 

Stef Ryon

Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Proven in de nevelen der tijden, Ivan Top en Kristof  
  Papin, 2006
- Historische Kranten en foto’s op www.westhoekver-
  beeldt.be

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan

3000 huisgezinnen verspreid.
Inlichtingen: 057 30 03 79
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KJELL MATTHYS

BOOMVERZORGING
snoeien - vellen

aanplant en advies

0479 67 12 95
FIEN DEBEER

0479 67 12 95

POPERINGE - KROMBEKE
PROVEN - ROESBRUGGE0473 27 36 36

www.madeininox.be
057 38 81 04
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Bisol Supreme, Europese topmodules met een Opbrengstgarantie van 100%
Uniek in zijn soort. De beste zonnepanelen momenteel op de markt!

ü Geen Degradatie,
ü Geen PID, LID of andere ID’s,
ü 100% Oerdegelijk!

LG NeON, Transparante zonnepanelen met Dubbelzijdige werking
Benut de zon optimaal. Zowel voor- als achterzijde produceren energie!

ü Ideaal op platte daken,
ü Als omheining mogelijk,
ü Gewasbescherming tegen hagel,

Contacteer ons

Jochen Debaenst
Westsluisstraat 15
BE 8691 STAVELE

info@ecolis.be
0494 48 21 74

ZONNEPANELEN VAN DE TOEKOMST

Transparante module

Gewone module
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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   
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Brouwerij & mouterij
Feys-Callewaert

NIEUW VOORWERP

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.

Een anker- en zonnespel

Dit kansspel werd tot in de twintigste eeuw 
gespeeld, vaak voor grof geld, zodat de over-
heid dit spel   reeds vroeg verbood. Vooral in 
wat afgelegen herbergen was het populair. Het 
bestond    uit een houten plankje, teerlingen en 
een werpbekertje in miniformaat. 
De bedoeling was om bij onverwachte controle 
alles vliegensvlug te doen verdwijnen. Het “An-
ker en zon”-spel  werd gespeeld met 3 dobbel-
stenen. Op iedere steen stond een anker, een 
zon, klaver, schoppen, harten en ruiten.
Het plankje was verdeeld in 6 vakken met de-
zelfde figuren als op de dobbelstenen.  Op één 
van deze figuurtjes legde men de inzet. De 
teerlingen werden geworpen en als de tekens 
op de bovenvlakken van de teerlingen overeen 
kwamen met de figuren van de inzet, dan had 
de speler de inzet gewonnen.
Toonden de drie teerlingen na het gooien de-
zelfde figuur, bijvoorbeeld zon, dan won de 
speler het drievoudige van het bedrag dat hij 
hierop had ingezet.
Ivan D'Herck uit Langemark wist het voorwerp 
te raden en mag zijn prijs komen ophalen.

www.feysbook.be

We plannen ook graag jou activiteit in ware het buiten, op het water, in het kasteel 
of in de Brouwerij. Babyborrels, trouwfeesten, fuiven, alles kan. We horen het graag!

Het monument Brouwerij Feys en het beheersplan

En dan plots verschijnt er een ‘herinnering’ van Facebook op mijn scherm met foto’s van de 
Brouwerij, 9 jaar geleden… Negen jaren Westhoek reeds en ik sprak nog van 8 jaren en een 
beetje… Wat gaat de tijd snel maar gelukkig is er reeds heel wat gebeurd.

Tijdens de rondleidingen vóór de Coro-
naperiode  waarbij ik duizenden bezoe-
kers met mijn enthousiasme probeerde 
te besmetten, sprak ik vaker van mijn 
levenswerk. En voor zoiets mag je iets 
meer tijd nemen, dacht ik. Wat in 50 
jaar verloederde, kan/hoeft niet op een 
jaar volledig gerenoveerd te zijn. Rome 
is ook niet op een dag gebouwd…

Zonder administratie loopt tegenwoor-
dig ook niets meer en regeltjes moet je 
volgen. Soms maar goed ook. Zo is er 
het BEHEERSPLAN. 

Een beheersplan kan je zowel voor be-
schermd  onroerend erfgoed  als voor 
een  erfgoedlandschap  opstellen. Een 
beheersplan omvat een gebiedsge-
richte visie die rekening houdt met alle 
aanwezige erfgoedvormen. Heb je een 
goedgekeurd beheersplan op zak, dan 
hoef je geen afzonderlijke toelating 
meer aan te vragen voor de werken die in het plan worden voorgesteld.

Een beheersplan heeft een looptijd van 24 jaar. Op gemotiveerd verzoek, of op vraag van 
het agentschap, kan je het plan aanpassen. De procedure voor de aanpassing van een be-
staand plan is dezelfde als die voor de goedkeuring van een nieuw beheersplan.

Ons beheersplan omvat een 50-tal bladzijden samengebundelde informatie over de stand 
van zaken en de toekomstvisie. Onze toekomstvisie. Want in de destijdse beschermingsaan-
vraag stond hoe belangrijk Brouwerij Feys wel was voor het sociaal-economisch weefsel. 

De economische rol van Feys hebben we reeds eerder uit de doeken gedaan. Het sociale 
weefsel dat ontstaat door 28 werknemers en hun familieleden met vele buurtbewoners en 
aanwezigen op de feestelijkheden en samenkomsten in de BIERKELDERS Feys uit te nodi-
gen, zijn daar getuige van.

De huidige situatie laat samenkomsten niet toe, maar laat ons allen hopen op een mense-
lijke fijne toekomst waar Feys zeker zijn steentje wil toe bijdragen.

Heel misschien reeds een Kalsijde-Kermis - telkens laatste weekeinde van de maand
juni -  of later: we kijken er samen naar uit!

Hendrik Nelde, bezieler Brouwerij Feys en bestuurder VVIA vzw
hendrik@nelde.be, +32 (0)475 24 37 36

VOORWERP                      
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Zowat elke vereniging die iets te vieren had, kwam vroeg of laat in Het Wekelijks Nieuws terecht. Het moment voor alle leden om 
op hun piekebest te poseren voor een echte fotograaf! Wie herkent hier zichzelf, een familielid of een vriend/vriendin?
Laat het ons weten op jan.daschot@telenet.be of info@drukkerijschoonaert.be, dan kunnen ook deze foto’s op de beeldbank.

"SCHOON VOLK"

Hartslagen
van Rik Ryon

 

DE KLEINE
BETAALT
DE GROTE

REKENINGEN.
Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
hetis.rik.ryon@gmail.com
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5 juli 1897: Bedevaart naar O.L.Vrouw van Sint-
Jan te Poperinge. Te 5 u zingt mijnheer kapelaan 
mis in de kerk. Om 6 u wordt het schelleke (klein-
ste kerkklok) getrokken om de bedevaarders in de 
kerk te gaan roepen. Mijnheer kapelaan geleidt de 
bedevaart: ’t kruis wordt voorop gedragen en een 
veertigtal personen volgen. Onderweg komen nog 
een twintigtal zich bij de eerste vervoegen. Te Po-
peringe doen zij de ommegang te 9.30 u. Die ’t be-
geren gaan naderhand naar de Katholieken Kring. 
Rond 13 u komen een twaalftal bedevaarders in 
de kerk van Watou terug (noot: deze bedevaart 
werd afgeschaft met de benaming van mijnheer 
Bankaert tot pastoor van St-Jan te Poperinge.)
10 juli 1897: Op 10 juli komt mijnheer de ge-
meentesecretaris Boone (tevens secretaris van de 
culturele vereniging de Vlaamsche Herten) mij een 
solemnele mis vragen en een vaderlands sermoen. 
Ik sta de mis toe voor de Vlaamse helden van 1302 
en wat het sermoen aangaat, gelieve het te vragen 
aan de eerwaarde heer kapelaan. 12 juli: luiden der 
klokken. 13 juli: de leden van de Vlaamschen bond 
komen in stoet naar de mis met trommel en vaan-
del. Aan de offerande komen een dertigtal man-
nen ten offer, ook enige vrouwspersonen. Aan de 
huizen op de markt en in de straten hangen een 
dertigtal vlaggen. ’s Avonds om kwart voor ne-
gen komt de gilde aan de pastorie de Vlaamsche 
Leeuw zingen. Ik geef  een ronde pinten te drinken 
in het gildehuis en verzoek de gildebroeders om 
geen nachtfeest te houden.
15 juli 1897: Ik vier mijn feestdag op de heilige 
Henricus omdat mijn tweede naam Henricus daar-
toe beter gelegenheid heeft. De kerkmeesters vra-
gen een mis ter ere van de H. Henricus. De zusters 
van het klooster vragen ook een mis tot geestelijk 
en tijdelijk welzijn der zusters en kinders der meis-
jesschool. De 14 juli ’s noens luiden de klokken. 
De klokluiders en anderen komen mij een feestdag 
wensen. Ik geef  2 fr. aan de luider. Na het lof  ko-
men de heren kerkmeesters: wijn en fraisen. Ge-
durende de mis komen ten offer de kerkmeesters, 
notaris, Ryckebusch en enige andere bijzondere, 
geen een vrouwspersoon. De 16de  juli in de mis 
voor ’t klooster zijn de zusters en alle kinderen van 
’t klooster aanwezig. Om 10 u vieren de kinderen 
mijn feestdag in de knechtenschool met gezang, 
aanspraak… in de namiddag worden twee stuk-
jes gespeeld in ’t klooster, liedjes gezongen, fabels 
opgezegd, mijn aanspraak, het feest duurt twee 
uren. Ik geef  aan alle kinderen der beide scholen 
een koek die ik doe bakken bij de zes bakkers der 

Het Dagboek van een dorpspastoor
 “Liber Memorialis” (8)

GUSTAAF GODERIS  -  pastoor Sint-Bavo Watou - 1896-1932

De afgelopen jaren heb ik het ruim 400 pagina’s tellende handschrift van het Liber Memorialis 
van de Sint-Bavoparochie omgezet in een leesbare tekst. De oude dialectwoorden en de Latijnse 
woorden heb ik zoveel mogelijk bewaard, maar geduid waar nodig. De komende maanden krijgt 
u hieruit een selectie te lezen, waar mogelijk met illustraties. Veel leesplezier!

Jan Daschot

dorpsplaats; 225 voor de meisjesschool en 155 voor 
de knechtenschool. Aan ’t klooster, ’t oudmanhuis 
en oppermeester schenk ik een grote koek.
20 juli 1897: Reis met mijn broer, pastoor van 
Markegem naar ’t patersklooster van de Catsberg. 
Wij doen ons voeren om 8.30 u, doorlopen het 
klooster onder de geleide van een broeder en keren 
door Abeleplaats terug en nemen het noenmaal in 
de pastorie van Watou.
25  juli 1897: Te deum ter gelegenheid van de 
verjaardag der inhuldiging van zijne majesteit
Leopold I, koning der Belgen. Gedurende de 
hoogmis komen ten offer schepen Ryckebusch, 
kerkmeester Eusèbe Kesteman, de douaniers, de 
twee veldwachters.
31 juli, 1 en 2 augustus 1897: Portionkel*. De 
personen die in het oudmanhuis wonen kunnen de 
aflaat van portionkel verdienen met hun kapel te 
bezoeken, naast het volbrengen van andere voor-
waarden. ’t Is een bijzondere vergunning door 
zijne Heiligheid. De maandag 2 augustus uitdeling 
der H. Communie ’s morgens, enige minuten voor 
zes uur. Om zes uur uitstalling van het hoogweer-
dig en gelezen mis, sermoen achter het evangelie. 
Geheel de zondagachternoen en de maandag tot 
18.30 u ’s avonds is ’t stichtend te zien hoe neerstig 
de oude mensen de kapel bezoeken, leunende op 
stokjes, op krikken, zich slepende door de gangen 

en door de koer. De kloeksten trekken de stoelen 
op wieltjes van de ouderlingen, gans onbekwaam 
om te gaan of  geleiden de wankelenden, alles met 
ingetogenheid. ’s Avonds om 18.30 u: bewieroken 
van ’t hoogweerdige, lof, te deum. Na de plechtig-
heid geeft moeder Antonia een schel hesp te beste 
aan heer pastoor en onderpastoor.
12 augustus 1897: Bezoek van mijnheer Buyck, 
onderpastoor van Waregem om met mij een reis 
naar Lourdes in Frankrijk te schikken. Ik had in 
1895 beloofd aan O.L.Vrouw van een bedevaart 
naar Lourdes te ondernemen indien de gemeen-
tekiezing te St-Eloois-Vijve wel mocht uitvallen. 
De goede uitslag overtrof  alle verwachting. Wij 
kwamen nu overeen van afzonderlijk te vertrek-
ken op 8 september, d.i. zonder deel uit te maken 
van een karavaan, maar van reisboekjes te kopen 
in Frankrijk, ons toelatende van de bijzonderste 
wonderheden onderweg te bezichtigen. De vrij-
dag 13 augustus vraag ik aan Mgr. de bisschop de 
toelating van de bedevaart te ondernemen en mijn 
“celebret”(een vergunning om een mis op te dra-
gen in een ander bisdom).

Wordt vervolgd

* Persjoenkelen is afgeleid van het Italiaanse porti-
uncula, ‘een klein stukje land’. De heilige Francis-
cus gaf de naam aan een kapelletje in Assisi dat hij 
eigenhandig restaureerde. Hij is er ook gestorven. 
Later is de basiliek van Santa Maria degli Angeli 
over de kapel gebouwd, en ingewijd op 2 augus-
tus. Wie de kapel bezocht kreeg een volle aflaat. 
Later kon je ook op andere dagen aflaten verdie-
nen met een kerkbezoek, bij voorbeeld op Allerzie-
len. Mensen gingen binnen in de kerk om een onze 
vader en vijf weesgegroetjes te bidden, liepen een 
blokje rond de kerk om dan weer binnen te bidden 
voor een volgende aflaat. Vandaar heeft het woord 
‘persjoenkelen’ de betekenis gekregen van ‘voort-
durend binnen en buiten lopen’.
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Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos

Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen

DAKWERKEN

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN

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

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk

Meer dan 100 jaar
café "’t Hof van Vlaanderen"

Vanaf 26 maart 1919 werd het pand uitgebaat als bakkerij-kruidenierswinkeltje annex herberg 
door mijn grootouders langs moeders zijde Hector De Wancker en Olivia Kino. Ze brachten er vijf 
kinderen groot. Na het overlijden van grootvader baatte Metje met nonkel Julien De Wancker enkel 
het café verder uit maar na het plotse overlijden op jonge leeftijd van nonkel zijn mijn  ouders  Roger 
en Marie Georgette  Meulenaere - De Wancker er komen wonen en baatten verder het café uit.
Ze kregen vier kinderen Achille, Nicole, Fernand en ikzelf, Linda die in 1973 trouwde met  
Freddy Colpaert, de kippenpluimer 
uit Oostvleteren. Samen hebben wij  
met onze drie kinderen het café  uit-
gebaat. Talrijke Krombeekse vereni-
gingen hadden bij ons hun plekje: 
De Krombeekse  Pedaaltrappers, de
vogelpikclub, De wielervrienden 
Krombeke Sportief. Het Hof van Vlaan-
deren was ook jarenlang de basis voor 
het mototreffen en de alom gekende 
jaarlijkse Paardenkoersen die telkens 
op de maandag tussen 18 en 25 juni 
plaatsvinden, met medewerking van 
het Feestcomité dat zich ook nog steeds inzet voor de verenigingenquiz en tal van andere  ker-
misactiviteiten die ons dorpje levendig houden. In 2010 werd Freddy ernstig ziek en hebben we 
noodgedwongen uit de zaak moeten stappen. Franky Cloet en Isabelle Colpaert namen de zaak 
over en waren heel vlug ingeburgerd in ons dorp. Het café werd 5 jaar naeen uitgeroepen tot 
het beste café van groot-Poperinge en daar waren Franky en Isabelle terecht fier op. Maar nu is 
ook voor hen de tijd gekomen om afscheid te nemen, na iets meer dan 100 jaar een familiezaak 
te zijn. Langs  deze weg wil ik alle klanten die in de loop der jaren langskwamen van harte dan-
ken. We waren steeds blij met een praatje, een lach en soms ook een traan. Een dikke merci!! 
En ik wens aan de opvolgers dat ze er ook gelukkig mogen zijn zoals wij het steeds geweest zijn.
Het handelshuis is uit de hand te koop. Alle inlichtingen bij notaris Kristien Puype,
tel. 057 33 33 10.

Linda Meulenaere, Jeannot en Stefanie, Mario en Sarah, Isabelle Colpaert en mijn  7 kleinkin-
deren Gianni, Eloise, Ilona, Yoppe, Ferre, Tjendra en Ellie. Franky, Thibaut en Gauthier Cloet.



5 RECTO/VERSO

Citroën verkiest Total. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : citroen.be. Contacteer uw verkooppunt voor alle informatie over de  scaliteit van uw voertuig. Afgebeeld voertuig: New C3 Shine optie 
metaalkleur. Velgen 17’’ niet gecommercialiseerd in België. *Bron Febiac: geregistreerde voertuigen in 2020 in België. (1) Prijs incl. btw op 01/02/2021, van de NEW CITROËN C3 Start 1.2 PureTech 
83 pk verminderd met alle kortingen alsook de voorwaardelijke EcoTech premie. Aanbiedingen onder voorwaarden geldig van 01/02/2021 tot 28/02/2021 in de deelnemende CITROËN verkooppunten 
en voorbehouden aan particulieren. Meer info bij ons.

4,0 – 6,2 L/100 KM  105 – 141 G CO2/KM (WLTP)
NEW C3

citroen.be

Y F Y

BECAUSE LIFE IS MORE BEAUTIFUL IN COLOUR

NEW CITROËN C3
MET 97 PERSONALISATIEMOGELIJKHEDEN

Vanaf

9.960€
Navigatie met realtime verkeersinfo 
Noodrem met voetgangersdetectie

12 rijhulpsystemen

NEW CITROËN C3

AUTO

FA
VORIETEVA

N
 DE BELGEN

*

DEFEVER
Dehemlaan 18 • 8900 IEPER
T 057 20 46 06
www.citroen-defever.be
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Groot-Brittaniëlaan 5 - 8970 Poperinge
057 33 77 07 - www.vulsteke-verbeke.beVULSTEKE & VERBEKE

NO TIME 
TO WASTE
FORMULES
PAPIER & KARTON
GEMENGD AFVAL

Bestel vandaag uw rolcontainer 057 33 77 07

131396M103440.indd   1131396M103440.indd   1 16/03/20   08:3116/03/20   08:31

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten

Alle carrosseriewerken • schilderen

Haal met je winnende lotje een waardebon van 25 euro bij volgende sponsors:

:106  en 186  :109 en 012

: 105 en 122                                                      : 102 en 113

De winnende nummers van de trekking op 8.01.2021 zijn gekend! 

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan

3000 huisgezinnen verspreid.
Inlichtingen: 057 30 03 79

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT



“Ongeveer de helft van ons Belgisch cliën-
teel woont in West- en Oost-Vlaanderen. De 
andere klanten uit België moeten vaak van 
heel wat verder komen om hun bestelling 
af te halen. Daarom werd binnen een werk-
groep van de Abdij al geruime tijd nagedacht 
over een breder klantenbereik”,  aldus broe-
der Godfried, prior van de Sint-Sixtusabdij.
De verkoop van Trappist Westvleteren is de 
enige bron van inkomsten van de broeders van 
de Sint-Sixtusabdij. In het voorjaar van 2020 
werden ook de monniken geconfronteerd 
met de gevolgen van de economische lock-
down.  Broeder Godfried:  “Gedurende twee 
maanden verkochten wij aan de abdijpoort 
geen trappistenbier meer omdat enkel nog 
zeer essentiële verplaatsingen waren toegela-
ten. Allerlei alternatieven werden overwogen 
om Trappist Westvleteren tot bij de consument 
te brengen ingeval er zich opnieuw een alge-
mene lockdown zou voordoen. Dit resulteerde 
in een aangepast e-commercepilootproject, 
waarbij wij een deel van onze biervoorraad 
via een pakjesdienst aan huis zullen laten 
leveren. Voorlopig bieden wij deze nieuwe 
service enkel aan naar adressen in België.”

Milieuvriendelijke verpakking
 
De technische aanpassingen aan de webshop 
waren niet zo ingewikkeld. Aan de produc-
tiekant daarentegen had het project heel 
wat meer voeten in de aarde omdat zowel 
het bottel- als nagistingsproces volledig af-
gestemd zijn op de houten krat. De monni-
ken maakten zich echter vooral zorgen over 
het breukvrij verzenden van de bieren en het 
duurzaamheidsaspect. Zou het verantwoord 
zijn om flessen te verzenden in de iconische 
Trappist Westvleteren-krat? Er werd namelijk 
gevreesd dat een groot aantal van de popu-
lierenhouten kratten nooit meer zijn weg naar 
de abdij zou terugvinden. “Daarom ontwier-
pen we in samenwerking met VPK een krat 
en een omdoos uit 100% gerecycleerd karton, 
die de nodige valtesten doorstonden. Die we-
gen samen aanzienlijk minder dan een houten 
krat”, aldus broeder Godfried. “Dankzij de sa-
menwerking met een pakjesdienst zullen ook 
heel wat minder kilometers moeten afgelegd 
worden om ons bier tot bij de consumenten 
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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

Trappist Westvleteren voortaan in België ook aan huis geleverd
Liefhebbers van Trappist Westvleteren kunnen sedert anderhalf jaar een bestelling plaatsen via de website trappistwest-
vleteren.be. Ieder order diende tot nog toe door de klant zelf aan de poort van de abdij te worden afgehaald. Dit systeem 
blijft bestaan, maar daarnaast lanceerden de monniken van de Sint-Sixtusabdij een pilootproject waarbij de trappisten-
bieren ook aan huis kunnen geleverd worden. De verkoop met afhaling aan de poort blijft het belangrijkste distributie-
kanaal, want maandelijks zal slechts een beperkte hoeveelheid aan huis worden geleverd.

te brengen. Klanten die rela-
tief ver van de abdij wonen, 
zullen eerder geneigd zijn om 
voor de dienst met levering 
aan huis te kiezen. Boven-
dien wordt verwacht dat het 
nieuwe systeem ook zal bij-
dragen tot een nog ruimere 
en billijkere distributie van 
onze bieren.” Omwille van 
het arbeidsintensieve karakter 
van de recycleerbare, karton-
nen krat zal maar een beperkte hoeveelheid van 
de bieren aan huis worden geleverd. Het gros 
van de productie zullen de monniken in houten 
bakken aan de poort blijven verkopen. Er werd, 
net zoals bij alle andere verkoopmomenten 
van Trappist Westvleteren, voorafgaand geen 
ruchtbaarheid gegeven aan de start van het 
pilootproject. Op die manier wilden de monni-
ken vermijden dat de toeloop naar de website 
te groot zou worden en de online winkel zou 
crashen. Elke verkoopsessie wordt enkele dagen 
van tevoren aangekondigd op de website van 
de brouwerij.

Omtrent Trappist Westvleteren
 
Volgens de Regel van Sint-Benedictus moeten 
Trappisten in hun eigen levensonderhoud voor-
zien door middel van handenarbeid. Het brou-
wen en verkopen van bier is voor de monniken 
van de Sint-Sixtusabdij de enige bron van in-
komsten. De trappistenbieren van Westvleteren 
zijn enorm gegeerd. In juni 2019 vervingen de 
monniken de 14 jaar oude ‘biertelefoon’ door 
een modern online reservatiesysteem. Om aan 

zo veel mogelijk mensen de kans te geven een 

krat te kunnen kopen, hebben de monniken 

in de webshop een ‘slimme’ wachtkamer laten 

inbouwen. Hierdoor krijgen consumenten die 

geruime tijd terug of nog nooit een bestelling 

geplaatst hebben, voorrang op klanten die re-

center een krat besteld hebben. Maandelijks 

zijn er gemiddeld twee verkoopmomenten 

met afhaalmogelijkheden. Voortaan zullen 

tussendoor ook verkoopsessies met leverings-

mogelijkheid in België worden ingepland. In-

middels hebben al bijna 110.000 particulieren 

zich als klant geregistreerd. Gewoonlijk log-

gen tijdens een verkoopmoment tussen 3000 

en 5000 geregistreerde bezoekers in. Die 

aantallen kan de slimme wachtkamer relatief 

makkelijk verwerken. Bij elke online sessie 

zijn er in verhouding echter veel meer kandi-

daat-kopers dan er kratten beschikbaar zijn.

Wie graag Trappist Westvleteren wil kopen, 

moet dus wellicht wat geduld oefenen.

www.trappistwestvleteren.be 
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Publiciteit
voor de streek ?

De IJzerbode wordt in meer dan
3000 huisgezinnen verspreid.

Inlichtingen: 057 30 03 79

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

Wegens de coronamaatregelen 
worden de activiteiten aangepast. 
Geen voetreflex meer, maar wel: 

Zelfzorg en cadeautjes! 
Etherische oliën, verstuivers, 

lichaamsverzorgingsproducten, 
sjaals, oorbellen, cadeaubon 

(afhalen, aan huis of per post) 

www.kwintezensia.be 

Facebook: Kwintezensia 

Info: 0470 13 81 10 

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

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

’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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BASISSCHOOL DE KREKEL ROESBRUGGE
Afhaal warme beenham
Op zondagmiddag 21 maart 2021 biedt VBS De Krekel uit Roesbrugge ieder-
een de kans om een lekker afhaalmenu te nuttigen! Onze traiteur uit Moor-
slede, die geregeld onze feestmaaltijd in het OC verzorgde, ziet het helemaal 
zitten om deze editie volgens afhaalsysteem te organiseren! Zoals andere 

jaren kan je warme beenham met krielaardappeltjes, vele groentjes en bijpassende sauzen 
bestellen. Alles zal netjes per gezin of per bestelling verpakt worden. Je bestelling zal je dan op 
school (of in het OC) op een coronaveilige manier kunnen afhalen. Indien mogelijk proberen 
we ook met de hulp van het oudercomité om thuislevering te verzorgen. Maar naast dit lekker 
hoofdgerecht willen we in deze corona-editie nog een stapje verder gaan! In samenwerking 
met Traiteur BEL van Roesbrugge laten we jullie ook de keuze uit een lekker aperitiefbordje en 
enkele zeer verleidelijke dessertjes! En om dat allemaal nog te verbeteren, voorzien we ook 
flessen zelfgemaakte Picon van Hendrik! Binnenkort verschijnen affiches aan de ramen en 
promo via mail en facebook. Daar zal je dan de juiste prijs van alles terugvinden, en de link naar 
de digitale bestelsite, die door ons oudercomité wordt aangemaakt. Dus, hou nu al zeker de 
agenda in de gaten, en verwen jezelf en je bubbel op zondagmiddag 21 maart met een zeer 
lekker middagmaal met aperitief en dessert, ten voordele van VBS De Krekel Roesbrugge. Wie 
niet zo computervaardig is, kan steeds contact opnemen met school op 057 30 06 26 of via 
vbsdekrekel@kbrp.be. We helpen je dan graag verder met je bestelling. Achteraf wordt ieder-
een verwittigd over het juiste afhaal-/thuislevermoment. Met de opbrengst van deze feestmaal-
tijd richten we, net als bij de wijn/cava/fruitsapverkoop van december, verder de schooltuin in, 
die aan de straatzijde gelegen is. Alvast een hele dikke dankjewel voor jullie steun !

!!! BELANGRIJK !!!

De IJzerbode maart
verschijnt dinsdag 16 maart 2021

Artikels en publiciteit inleveren
ten laatste op maandag 1 maart 2021.

MENSEN VAN BIJ ONS
• Frans Covemaeker, weduwnaar van Myri-

am Lebbe, geboren te Poperinge op 7 febru-
ari 1937 en op 8 januari 2021 op 84-jarige 
leeftijd te Abele-Watou overleden. Er werd in 
intieme kring van hem afscheid genomen.

• Leopold Verslype, weduwnaar van Jenny 
Porreye en levenspartner van Thérèse Beg-
hein, geboren te Watou op 18 juli 1936 en 
op 9 januari 2021 op 85-jarige leeftijd te Pro-
ven overleden. Er werd in intieme kring van 
hem afscheid genomen.

• Albert Parret, echtgenoot van Annick
 Lemahieu, geboren te Westvleteren op 18 

oktober 1932 en op 10 januari 2021 op 
89-jarige leeftijd in het Jan Yperman Zie-
kenhuis te Ieper overleden. Er werd in in-
tieme kring van hem afscheid genomen.

• Joël Vanderhaeghe, zoon van Cyriel Van-
derhaeghe en Irma Nollet, geboren te Krom-
beke op 15 oktober 1927 en op 21 januari 
2021 op 94-jarige leeftijd in het WZC Huize 
Proventier te Poperinge overleden. Hij werd 
tot priester gewijd op 23 augustus 1953, 
was leraar in het Sint-Aloysiuscollege te Dik-

 smuide, en achtereenvervolgens medepas-
toor in Oostkamp, pastoor te Vlamertinge, 
hulppriester in Izegem tot 1992. Er werd in 
intieme kring van hem afscheid genomen.

• Agnès Desmadryl, weduwe van Michel De-
clercq, geboren te Beveren-IJzer op 30 au-
gustus 1923 en op 23 januari 2021 op 98-ja-
rige leeftijd te Veurne overleden. Er werd in 
intieme kring van haar afscheid genomen.

• Jacqueline Descamps, weduwe van Paul 
Berquin, geboren op 29 augustus 1931 en 
op 25 januari 2021 op 90-jarige leeftijd over-
leden. Er werd in intieme kring afscheid van 
haar genomen.

• Sylvain Dessein, echtgenoot van Frieda 
Delporte, geboren te Poperinge op 10 okto-
ber 1948 en op 31 januari 2021 op 72-jarige 
leeftijd te Roesbrugge overleden. Er werd in 
intieme kring van hem afscheid genomen.

• Gertrude Baes, weduwe van Paul Deblock, 
geboren te Poperinge op 27 augustus 1933 
en op 1 februari 2021 op 88-jarige leeftijd in 
het WZC Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis te Po-
peringe overleden. Er werd in intieme kring 
afscheid van haar genomen.

Nieuw leerplan ZILL
Sedert 1 september 2021 is VBS De Krekel in een 
verandertraject gestapt. Dit wil zeggen dat we ons 
nieuwe leerplan ZILL (Zin in Leren, Zin in Leven) warm en slim op school in gebruik willen ne-
men. Samen met onze nieuwe schoolvisie ‘SAMEN SCHOLEN’ willen we ons onderwijs op De 
Krekel ontwikkelingsgericht benaderen. We willen elk kind de maximale groeikansen waar het 
recht op heeft, geven. Daarom starten we vanaf 22 februari 2021, net na de krokusvakantie, 
met een nestwerking in het kleuter. Dit houdt in dat we de kleuters niet langer indelen vol-
gens geboortejaar, maar dat we 3 nestjes maken waar we de kinderen ontwikkelingsgericht 
zeer graag een plekje geven. Zo spreken we in de toekomst niet meer over peuterklas, eerste 
kleuter, tweede kleuter en derde kleuter. Neen, we kiezen voor het nestje van Jules, het nestje 
van Rikki en het nestje van Kikker. Jules is de alomgekende klaspop voor de jongste kinderen, 
Rikki is een hoofdfiguur uit zeer mooie kleuterboeken, en Kikker komt uit de vertelboeken van 
Max Velthuys. In elk nestje staat een juf, die met talloze activiteiten, doelen en gevarieerde 
werkvormen de ontwikkeling van de kinderen verder zal stimuleren en prikkelen. Ondertussen 
bereidt het lager zich eveneens voor op een komende nestwerking vanaf 1 september 2021. 
Ook hier zullen we niet langer vasthouden aan de jaarklassen volgens geboortejaar, maar 
kiezen we voor flexibele leergroepen (nesten) waar je kind ten volle onderwijs op maat krijgt. 
Dit komt niet zomaar uit de lucht gevallen! Reeds verschillende jaren ondervinden we dat 
onze bestaande schoolorganisatie ons eigenlijk belemmert om ten volle onderwijs op maat te 
verstrekken. Met de komst van Zill, ons nieuwe leerplan, wordt van elke eigentijdse katholieke 
school verwacht dat ze de kinderen ontwikkelingsgericht benaderen. Daarnaast kregen alle 
ouders en externen in december ook een digitale bevraging in de mailbox. Daarin werd gepeild 
hoe ouders en externen naar De Krekel kijken: wat mag er nog meer gedaan worden, wat mag 
er gestopt worden, wat mag er minder gedaan worden, en welke dingen kunnen er nieuw 
opgestart worden. We kregen via de antwoorden zeer veel nuttige info, waardoor we de 
krekelwerking nog kunnen verstevigen. Deze nestwerking in kleuter, en straks in lager, is daar 
maar één onderdeel van. Er staan zeker nog andere initiatieven op de schoolplanning. Tenslotte 
wens ik iedereen te bedanken die aan dit verandertraject meewerkt. We worden deskundig 
begeleid, en dit gaat samen met veel overleg. Ook wil ik de ouders hartelijk bedanken voor hun 
grote vertrouwen in De Krekel, maar daarnaast ook een gewaardeerd woord van dank richten 
aan mijn team op school, dat zich zodanig flexibel opstelt, zodat dit verandertraject mag leiden 
tot rijke en inspirerende voorbeelden met onze kinderen!

Geert Six en het krekelteam
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Prof. O. Rubbrechtstraat 12
8972 Roesbrugge-Haringe
Tel. 057 30 05 94
info@elektrocappoen.be
www.elektrocappoen.be

Wij aanvaarden
ecocheques

Pros Prophete en Gerda Garmyn, op de roete noa 
Bambeke moa noar van Cappelvuufweg, woaren 
moar oarme scharteloars die mosten leven van een 
kleen doenienksje van een muul. Lik da ‘k ol zei,
z’ hadden een muul. En voe de reste: twee Casselkoei-
en, een poar zwienemoers, vuuf zes barbaries, een ben-
dige keuns, enigte hennen, en een heel nest joeëns. Ol 
zundag wekedag wroetelen en klawieren knie over el-
leboge, kregen ze d’endiges an mekoar. Mi vele moei-
te! Ja, tegen krotte en compajjie is ’t moeilik vichten.
Moa ze spartelden d’ er olle joaren deure dus, en nul-
der joeëns zien oek goed uutgeslegen. Z’ hen nateur-
lik nooit nieten anders gezien of werken, spoaren en 
spiekeren. En lik dan voorbeelden trekken! Moa ja, mi 
joeëns moe je nog chanse hen oek!
De joengsten, die op ‘t hof bleef, specialiseerde num 
in de kweek en seleksje van zwienejoengen, kende de 
goe joaren en won goed ze brood. En o de zwiene-
peste uutbrak, wos ie ol binnengespeeld.
Jeanne en Katriene weunen in Groot-Synthen, zien ol-
letwee getrouwd mi een ingenieur van Usine Nord en 
hen nulder eigen huus. Een huus mi een belle!
Olle joare nog kommen ze mi Lokketettekerremesse of 
noa de Vuufweg. Voe nulder oeders, familie en oede 
kennissen were te zieën en een moendje Vlemsch te 
klappen. En zie moa grust, nulder klabettermeulen 
droait toen op vulle toeren. Je zoe zuveruut peizen dan 
ze nulder schoa moeten inhoalen.
Camiel en Cyriel werken in Auchamps, zien olletwee 
chef d’ équipe en verdienen meer of de koas en de zje-
leie op nulder stuten. Olletwee rieën ze mi een chique 
luxefoteure, en olle joare goan z’ op voyoage.
Gastong, de joengsten, wos een begoafd vintje en 
leerde vors. De paster hadde doarachter gekeken. Ezo 
rochte Gastong an een schone possiesje op ‘t stad-
huus in Duunkerke. ‘k Weten nie wuk dat ie juuste is: 
sikkertoaris, of stadsoentvanger, of…? Ja, wuk flokt er 
doa nog ollemoale thope?
“Moa nulder Mireille, woar is de die bevoaren?” vroeg 
etwien mien kortelieng. “Voe neur hadden ‘k een 
bontje. ‘k Hen d’er nog achter uut gewist, moa ze 
gienk nunne goan zien! Is ze da nu?”
“Joat, dat is stief in de roep gewist in den tied, moa 
‘t is doar in ‘t hele nieten van in huus gekommen.
Z’ hoedt zie nu mi neur vint een soorte van kleen su-
permartje open in Wormhout.”
“Ha, z’ is ogliek getrouwd? Ja, me kennen dat. Ze 
stoeg mi één been in de wereld en mi één been in
‘t klooster, moa ze leerde etwien kennen en… ‘t is et-
wot tusschen gekommen.”
“Da nie, die vint zit doa voe niet tusschen want ze 
kende num toen nog nie. Ze wos geweune… nie rieke 
genoeg voe bie de nunnen de geloften van oarmoe 
of te leggen!”
“Ha, ze wilde ze binnengoan bie de Rieke Cloaren! 
Ze gienk gliek had hen, ’t joenk. Woarom zoedt een 
mens num nie verbeteren ot ie d’ okkoage hed!”
“Nins, bie d’ “Oarme” Cloaren! Moa ku je nu je riek-
dom ofzweren, en surtoe ofstoan o j’ ol… oarme 
ziet?“

SCHREVELYNCK     Nadruk verboden

€ 899,99€ 899,99

TEB 155 WP
 Capaciteit 7 kg
 Type Warmtepomp
 Energielabel A++
 Trommelverlichting
 Functie delicaat
 Geïntegreerd condenswaterafvoer
   / deur lotuswit / Perfect Dry
 ECO dry / T1 Excellence chrome
   / licht schuin bedieningspaneel

T8DEE84W 
 Capaciteit 8 kg
 Type Warmtepomp
 Energielabel A++
 Led trommelverlichting
 Functie delicaat
 Alternerende trommelbeweging
   / OptiSense
 Geluid 65 dBa / DensiDry € 649,99€ 649,99

VEILIG DROGEN MET WARMTE-POMP DROOGKASTEN

bv
bv

Vlugge service van:
- copies
- posters, eender welke grootte
- afdruk foto's op ≠ groottes
- afdruk curcussen, zwart of kleur

- copies- copies
- posters, eender welke grootte- posters, eender welke grootte
- afdruk foto's op - afdruk foto's op ≠≠ groottes groottes
- afdruk cursussen, zwart of kleur- afdruk cursussen, zwart of kleur




