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De geschiedenis van
het toneel in Roesbrugge (3)
Wat rijmelaar Nicolaas Posture schreef over
Gruson, deken van de Roesbrugse toneelgilde:
“Brief in rijm gesteld door Posture, aan alle
poëten, dichters, rijmmaekers en minnaers der
edele rijmkonste, omdat zij zouden leren beteugelen hun al te grote genegenheid tot dezelve, om niet gesteld te worden onder ’t getal
van CALISBENDE *, gelijk van dezen navolgende persoon - 1762.
“Als Posture nog was in leven,
heeft dit plaester uitgegeven
En gesteld op redemaet,
voor die deze wel verstaat.
Veel experte kunstenaren,
Dichtenmaeckers, redenaeren,
Sterven al met weinig goed;
Ziet wat d’ ydel glorie doet.
Den poëet heeft d’ haest in d’ ooge,
Zyn papier en is schaers drooge,
Loopt al wat hij loopen kan,
Om te zijn bij alleman.
’s Morgens zijn zij in den fijnen,
Die de beurze uit doen mynen
Blijven dikwijls tot den noene,
Zonder niet een zier te doene.
Na den middag, de poëeten,
Zijn weerom in ’t nat gezeten.
’t Geld raakt uit, zij zijn in nood,
Wat gebeurt er na hun dood?
Men begraaft ze met de Schelle,
In huis is niet een spelle!
’t Deel-lot dat men daer bevind,
Is maer een papieren kind.
Ziet, zo raken die ervaeren,
Soorte naest de bedelaeren.
Vele komen tot den val,
Hoort eens wat een groot getal…
(P.S. De twee volgende regels zijn onleesbaar.)

Poperinghe had een ervaeren
Componist van de “Barbaeren”,

’t Was den wijsten van het land
En daerby duyst pond comptant.
En hij werd, eylaes, op ’t ende
Eenen vent der Kreutelbende,
Overleden op den Werf,
Zonder broek schier aen den kerf.
(Eén regel onleesbaar)

Wilt gij keeren nu te rugge,
Gaet naer ’t dorp van Rousbrugge,
Ziet Gruson, dien wijzen zot,
Ook geen doubel in de pot.
LANDJUWEEL GEGEVEN
DOOR DE TROOSTVERWACHTERS
TE ROESBRUGGE - 1804
Dit feest had plaats met ongewone luister.
De Ghilde deed het stuk dat opgevoerd moest
worden, door de deelnemers, op hun kosten drukken. De titel van dit stuk vermeldde:
“MITHIDATERS”, treurspel door Jean Racine,
1673, uit het Frans, in de Nederduitse taele
overgezet en in druk gegeven ten jare 1769.
Opnieuw gedrukt om ten Schouwburg van het
Genootschap van Rhetorica, gezeid de “Troostverwachters” binnen Rousbrugge vertoont te
worden door nagenoemde maatschappijen ten

jare 1804 en ten dagen als volgt:
- 22 April (Graesmaend) STAVELE “Niet uit Eerzucht maar uit Leerzucht”
- 29 April BEVEREN “Troostluisters van den
H. Geest”
- 6 Mei HOUTKERKE (N. Fr.) “Twistbevegters”
- 10 Mei POLLINCKHOVE “Marianisten Zalig
Getekend”
- 13 Mei WATOU “Twistverdrijvers”
- 21 Mei HONDSCHOOTE “Pressetréders Fonteynisten”
- 27 Mei LEISELE “Leverzucht doet Groeien en
Bloeien”
De brochure was onder andere vergezeld van
de volgende invitatie:
Mijnheeren en konstminnende Medebroeders,
’t Rousbrugse Konst-gestoet,
door iever reeds aan ’t blaeken
ziende onder ’t Nederlandsche Volk Toneelspel-Konst herbloeien
naer welkers pleging zij vol drift steeds vuurig
haeken,
opdat door de oefening, haer roem en luister
groeid;
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Europa-centrum

Bergenstraat 2 - 8691 Beveren a.d. IJzer
op overoever van Bertennest
te Roesbrugge

IN VAN DER HALLEN-GEMEENSCHAP
& EUROPA-BROEDERSCHAP
t7SJKEBHNBBSUPNVVS).JTPQ
.JSBLFMEBH OB KBBSMJKLT 5SJEVVN 0-7SPVX
van St.-Jan in St.-Janskerk te Poperinge.
t;POEBH  NBBSU PN  VVS QFS BVUPCVT
OBBS TUF 7MBBNT /BUJPOBBM ;BOHGFFTU UF
Antwerpen - www.zangfeest.org. Inschrijven via tel. 057 30 02 08 of desmetj@hotmail.com.
t%POEFSEBH  NBBSU PN  VVS 8FTU7MBBNTF3BBEWPPS3PEFOCBDIGPOETUFStaden*OTDISJKWFOWJBUFMPG
30 02 08.
t;BUFSEBHNBBSUPNVVSQFSUSFJOOBBS
TUF 7BO EFS )BMMFO%BH UF Lier met geUVJHFOJT EPPS ,7)7QSBFTFT 8PVUFS +BNCPOFO-JPOFM7BOEFOCFSHIF*OTDISJKWFOWJB
bertennest@skynet.be - tel. 057 30 02 08.
t;POEBH  NBBSU PN  VVS CF[PFL
Museum en Priester Lemirehuis in HazebroekNFU%BWJETGPOET'SBOT7MBBOEFSFO
t%JOTEBH  NBBSU PN  VVS i/BDIU
van de geschiedenis” over dagelijks soldatenleven in de Eerste Wereldoorlog met
Christof Blieck in Molenschuur te Oostvleteren.
t7SJKEBH  NBBSU PN  VVS JO LFSL WBO
Westouter i5PFTQSBLFO WBO 4JOU 'SBODJTcus” vertolkt door Geert Fierens (Roeach).
t;POEBHNBBSUPNVVSQFSBVUPCVT
naar Brussel WPPS EF i.BST WPPS IFU -Fven” na de ontmoeting om 11 uur in Jubelpark voor Europees zelfbeschikkingsrecht.

t8FFL  BQSJM (PFEF 8FFL FO 1BBTkamp in Europa-Centrum, Gastenhuis en
Abdij van Westvleteren*OGPCFSUFOOFTU!
skynet.be.
t7SJKEBHBQSJMPNVVSJOCJCAlveringem %BWJETGPOETBWPOE i%F TDIFMQ FO EF
NFOTwEPPS1BVM7FSMFZFO
t;BUFSEBH  BQSJM PN  VVS WBOBG LFSL
NoordpeeneTUFi;XJKHFOEF7PFUUPDIU
EPPS TMBHWFME WBO EF 1FFOFw 'SBOT7MBBOderen).
t;POEBH  BQSJM PN  VVS IJzertocht
MBOHT.JEEFOGSPOUNFUHJET,BUMFFO
)BFWF 77# 
t7SJKEBH  NFJ PN  VVS HF[JOTCFEFvaart met kaarsjesprocessie van kerk naar
kapel in Izenberge.
t;POEBH  NFJ CF[JOOJOH JO &VSPQB$FOUSVN NFU CFEFWBBSU OBBS i0-7SPVX WBO
7MBBOEFSFOwGent.
t8FFLFJOEFNFJFWBOHFMJTDIFPQXFLking met getuigenis door Rolland en Heidi
Baker in Schiervelde te Roeselare *OGP
www.loveneverfails.be.
t7SJKEBH  NFJ CF[PFL NFU #FSUFOOFTU
Sobriëtas aan jongenshuis in Hondeghem
'S7MBBOEFSFO 
t;BUFSEBH  NFJ QFMHSJNBHF OBBS EF
i7SPVXFWBOBMMF7PMLFSFOwJOAmsterdam
op Maria-Bezoek. Inschrijven vooraf nood[BLFMJKL *OGP XXXEFWSPVXFWBOBMMFWPMLFren.nl.

De duigen zijn gedwongen
Te staan in enen kring
Door handen saamgedrongen
Heeft hun verzet geen zin.
De koppen bij elkaar gestoken
de ruggen krom onder den band
Zo wordt hun verzet gebroken
Den kuiper krijgt het in de hand.
Guido Gezelle
Hoepels houden de duigen van een ton of kuip
samen. Maar hoe brengt de kuiper die klemvast aan? Nadat hij de duigen met een afkortzaag op de juiste lengte bracht, zet hij ze in
een krans, verstevigt ze met enkele slagbanden
en brengt wat te hoog of te laag zit met een
klemhaak op zijn juiste plaats.
Daarna trekt hij de duigen met een vijzel of
windas samen, en met een hoepeldrijver schuift
hij ze verschillende maten van slagbanden over
het lijf. Zo worden de duigen samengeduwd en
gebogen, is het vat ‘gevangen’ en kan het niet
meer… in duigen vallen.
Frank Leuridan uit Westvleteren beweerde dat
een (hoepel)drijver afgebeeld was. Meteen wist
de IJzerbode dat ze het juiste vlees in de kuip
had. En omdat ze geen kuiperijen of slinkse
streken uithaalt, laat ze hem dan ook niet met
lege handen ophoepelen!

Uw eindwerk is geschreven?!
Wij maken er een mooi geheel van,
in een minimum van tijd.
Printen van uw digitale bestanden
in zwart-wit of kleur.
Inbinden met
steelbindmethode.
Waartoe diende dit voorwerp?

Drukkerij Schoonaert

Bergenstraat 1 - 8972 Roesbrugge
tel. 057 30 03 79 - fax 057 30 09 80 - info@drukkerijschoonaert.be

Oplossing sturen naar Guido Schoonaert, Bergenstraat 16, 8972 Roesbrugge, tel. 057 30 15 57 of
info@drukkerijschoonaert.be.
Uit de juiste antwoorden wordt een winnaar getrokken die een prijs ontvangt.
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
6*54-"(&/'&#36"3*

GEZELSCHAPSSPELEN
Alice Boury

huur 1 jacuzzi
feestmateriaal, tenten & wings

Aankoop en verwerken
oud goud

KAARTING KRISTEN VOLKSHUIS
3 partijen:
Marie-Ghislaine Vandeputte
360 pt.
Daniel Dejonckheere
272 pt.
Michel Soulliaert
232 pt.

Korte Torhoutstraat 3
8900 IEPER
Tel. 057 20 61 39
guido.deschuytter@telenet.be

GEZELSCHAPSSPELEN
Lucienne Timperman

open: dinsdag t.e.m. zaterdag
9 tot 12 u. en 14 tot 18.30 u.

PETANQUE
14 februari - 38 deelnemers
geen enkele speler behaalde 3 partijen

057 30 04 20
0479 27 76 63
festiliti@telenet.be
www.huur1jacuzzi.be
Bergenstraat 60, 8691 Beveren-IJzer

10/148 pt.
9/142 pt.
9/130 pt.
8/144 pt.
8/133 pt.
8/131 pt.
8/130 pt.
8/128 pt.
7/148 pt.
7/131 pt.

Volgende wedstrijden op 14 en 28 maart, 11 en
25 april 2014. Iedereen van harte welkom.

UITNODIGING

GrOTe paasOpeNDeUr

28 februari - 37 deelnemers
3 partijen: Willy Butaye, Norbert Debeer, Wilfried
Decaesteker, Eugène Demuynck, Geert Huyghe,
Frans Soetaert, Marie-Ghislaine Vandeputte, Bea
Vanhauwe.
Stand na 12 wedstrijden:
1. Wilfried Decaesteker
2. Denise Vandenbussche
3. Willy Butaye
4. Anna Decrock
5. Ria Cappoen
6. Marie-Ghislaine Vandeputte
7. Frans Soetaert
8. Paula Vandecasserie
9. Eugène Demuynck
10. Romain Dequeker

cava & feestwijn

KAARTING KAREL DE BLAUWER
3 partijen:
Wilfried Decaesteker
337 pt.
Wivina Eerdekens
284 pt.
Ignace Vandermarliere
244 pt.
Eugène Demuynck
242 pt.
Lucienne Vereype
239 pt.

m
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Waar:

Zokola
Blasiusstraat 97
Krombeke
www.zokola.be
Wanneer: vrij 21/03 - zat 22/03
zon 23/03 - maa 24/03
telkens van 14 tot 19 uur
Hoe:
U ontvangt op al uw aankopen
en Paasbestellingen 10% korting*.
Op uw Paasbestellingen krijgt u
een leuke attentie bij levering.
MADE IN CHOCOLATE
* enkel geldig ter plaatse tijdens de opendeur.

gezichtsverzorging | lichaamsverzorging
medische pedicure | manicure
epilaties | massages | maquillage | gelnagels

MAKE-UP: De nieuwe trendkleuren zoals lavendel, limoen, smaragdgroen en roze laten
de lentegevoelens ontwaken en zorgen voor een adembenemende make-up.
ZONNEPRODUCTEN: Al bruinend ben je beschermd !
Deze zonneproducten beschermen je niet alleen tegen huidkanker, huidveroudering
en verbranding, maar die zorgen ook voor een snellere, intensievere en langdurige
bruining. Mensen met pigmentvlekken hoeven de zon niet te mijden bij gebruik van
Esthederm-zonneproducten. Hele mooie resultaten !

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

ZONNEBANK | OOK VERZORGING AAN HUIS

Lieve Lagache | Blekerijweg 86 | 8972 PROVEN | 0474 665 886 | www.misento.be
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Van zoutziederij tot brouwerij (7)
Het Anker aan de Dode IJzer
Het succes van de Forte Brune
Sinds de verbouwingswerken in 1906, bevond
de brouwerij zich achter de mouterij middenin
het hele complex. Daar brouwde Cyrille Feys
gewoonlijk tweemaal per week. Toen de oorlog
uitbrak, werden enkele werkkrachten opgeroeQFO WPPS IFU MFHFS 7BEFS 1JFUFS 'FZT LXBN
weer een handje toesteken en ze brouwden
verder. Maar dan !
Door het verblijf van vluchtelingen en vooral de
soldaten hier achter het front werd de vraag
naar bier steeds groter, in het besef dat het
misschien hun laatste tocht werd vooraleer
naar het front terug te keren. Er werd meer
en meer gebrouwd naarmate de oorlog ten
einde liep. De omzet steeg van vier- tot vijfmaal zoveel als vóór de oorlog. De generaals
Foch, Orbal en Joffre betaalden hier de soldaUFO %F[F LXBNFO OBBS IFU i1FUJU 1BSJT 22)”
om hun soldij te verzilveren. Dan trokken de
soldaten naar de bijna honderd cafés over het
dorp verspreid, waarvan achttien op BeverenKalsijde. Ze dronken het geliefde bier van 5°
BMDPIPM i'PSUF #SVOFw /B EF &FSTUF 8FSFMEPPSMPHXFSEIFUTVDDFTWBOEFi'PSUF#SVOFw
zo groot, dat de brouwer, die met zijn gezin
uit Parijs was teruggekeerd, de vraag naar
i'PSUF#SVOFwOJFUNFFSBBOLPO0WFSBMXBT
er veel werk en tekort aan werkkrachten. Wekelijks werd er tot driemaal toe gebrouwd. Elk
brouwsel bedroeg 5000 liter. Omgerekend in
WBUFO WBO  MJUFS  CFUFLFOEF EBU  WBUFO
Daarvoor had de brouwer 620 kg mout noEJH%Fi'PSUF#SVOFwXFSEFFOFOPSNTVDDFT
en werd zelfs tot in Oostende, Blankenberge,
Antwerpen, Brussel en Luik geschonken. Daardoor waren er dringend aanpassingen nodig.
Achter de brouwerij werd een nieuw gebouw
opgetrokken, dat werd uitgerust met een achttal ‘tanks’ om het bier te kunnen bewaren.
Deze tanks hadden elk een inhoud van 2.500
liter.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog en in de periode
tussen de twee oorlogen groeide de brouwerij
i)FU "OLFSw VJU UPU ÏÏO WBO EF CFMBOHSJKLTUF
mout- en brouwbedrijven van het land, met ongeveer 30 werknemers in dienst. Twee Tsjechische brouwingenieurs werden onmiddellijk na
de Eerste Wereldoorlog aangeworven. De vele
overlevende en thuisgekomen soldaten waren
HSPUFQSPQBHBOEJTUFOWBOEFi'PSUF#SVOFw;P
boekte de brouwerij een snelle vooruitgang.
Cyrille Feys nam ook nog een zekere Rousseeuw in dienst, afkomstig van Haringe, die de

Een emaillen reclamebord van de brouwerij.

brouwersstiel zeer goed kende. Hij kwam uit
de brouwerij “De Verbroedering” van Julien
Mostaert uit de Heybrugstraat te RoesbruggeHaringe. Die brouwerij werd in februari 1920
verkocht.
Aan de Sint-Audomaruskerk van Beveren
schonk Cyrille Feys in 1918, uit dank voor het
gunstig verloop van een zware operatie in het
militair hospitaal ‘De Oceaan’ van De Panne,
een prachtig neogotisch eiken altaar, toegewijd
BBO0O[F-JFWF7SPVX
Het gezin telde toen negen kinderen.
In 1922 na de dood van Pieter Feys was er een
nieuwe verdeling onder de familie Feys-Callewaert. Cyriel kocht het grootste deel van de
familie-aandelen.
Tussen de beide Wereldoorlogen werd er gereden met een viertal Fords op oorspronkelijke
volle banden. Het koetshuis en de paardenstallen (23) achteraan tot de brouwerij werden omgebouwd als wagenpark voor zijn voertuigen.
Eén van deze schuren diende voor het onderhoud van het wagenpark en daarin bevond
zich een smeerput.
%F /BBNMP[F 7FOOPPUTDIBQ i.PVUFSJK#SPVwerij Feys-Callewaert en Zonen” werd gesticht
op 10 oktober 1935 voor notaris De Weert te
#SVHHF%FQVCMJDBUJFWFSTDIFFOPQNFJ
onder het nummer 6298.
Bij deze stichting bezat de brouwerij bijna honderd eigendommen, ook door de inbreng van
vader Pieter Feys, de familie Callewaert en ook
deze van Cyrille Feys. Daarnaast bezat de brouwerij nog een vijftigtal herbergen in de omgeving, die verplicht waren alleen het bier van de
brouwerij te verkopen.

In 1930 had Cyrille Feys het plan opgevat mout
te fabriceren voor derden, daardoor verdubbelde de omzet in enkele jaren. Er werd ook werk
gemaakt van een volledig nieuw gamma bierFUJLFUUFO i'FZT$BMMFXBFSU  ;POFOw $ZSJMMF
spaarde geen cent om zijn bier te promoten.
In 1938 liet Cyrille, sterk afgezwakt door langdurige ziekte, het volledige bedrijf over aan
[JKO WSPVX -PVJTB FO IBBS ESJF [POFO 7PPS
het eerst was er een dienstmeisje uit een ver
BGHFMFHFO HFNFFOUF 4V[BOOB 7BOEFOBCFFMF
uit Geluwe kwam in opdracht van haar zoon
Charles als dienstmeisje bij Louisa werken tot
kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Al sinds jaren waren er twee meisjes
in dienst van de familie Feys, een kindermeisje
en een dienstmeid, meestal uit Roesbrugge of
Beveren-Kalsijde.
Tijdens het herstel aan een van de transportriemen werd Ignace Feys door een platte riem
bij de kledij meegesleurd en ernstig gewond. In
EFi(B[FUWBO1PQFSJOHIFw WBOEFDFNCFS
LPOEFOXJKMF[FO

Tijdens de winters van de Tweede Wereldoorlog verminderde het brouwen tot éénmaal
QFS XFFL 7PPSEJFO XFSE FS JO EF CSPVXFSJK
wekelijks tweemaal gebrouwd. In die periode
brouwde de familie Feys noodgedwongen bijna
VJUTMVJUFOEi[ÏSPIVJU )” voor de goedkoop.
8BOOFFSJOCSPVXFS)JMBJSF)PVWFOBHIFM
uit Leisele zijn roerstokken definitief neerlegde,
kocht hij het Ankerbier van de brouwerij FeysCallewaert. Hij trok zelf het bier op flessen. Hilaire Houvenaghel was zeer goed bevriend met
de brouwersfamilie Feys, omdat de ouderlijke
brouwerij over geen eigen mouterij beschikte.
Ze namen de mout af van de grootmouterij –
CSPVXFSJKi)FU"OLFSwPQ#FWFSFO,BMTJKEF
0QKBOVBSJPWFSMFFEEFKBSJHF$ZSJMMF
Emile Feys en werd door zijn werknemers ten
grave gedragen op 11 januari in de Sint-Martinuskerk van Roesbrugge. Cyrille was Officier in
de Orde van Leopold II, ereburgemeester en lid
van alle godvruchtige verenigingen van Beveren en Roesbrugge.
De brouwerij werd voortgezet door Fernand
Feys, samen met zijn broers Paul en Ignace (25),
423

wat niet altijd van een leien dakje liep.
0Q  NBBSU  TUJFSG EF KBSJHF -PVJTB
Callewaert in hun kasteelhuis op BeverenKalsijde. De lijkdienst had plaats in de Sint-Audomaruskerk te Beveren op zaterdag 10 maart
1951. Haar zoon Paul bleef er wonen tot in het
KBBS/BEJFOCMFFGIFUIVJTFFOMBOHFQFriode onbewoond tot het verkocht werd aan
een zekere Schollen die begon met de resUBVSBUJFFOBBO(VJEP7BOEFS.FFSTDIEJFFS
sinds 1985 woont en werkt ten dienste van de
&VSPQB#SPFEFSTDIBQ BMT i&VSPQB$FOUSVN
in-opbouw”. Zo werden de daken volledig
vernieuwd en de grote benedenzaal als tentoonstellingsruimte ingericht. Dit bracht mee
dat het geheel met huis, tuin én het brouweSJKDPNQMFYTJOETi#FTDIFSNE.POVNFOU
en Dorpsgezicht” werd.

De bieren van Cyrille Feys-Callewaert
(1901-1942)

Malterie industrielle brasserie
“L’Ancre” Feys-Callewaert
Rousbrugge
%FCSPVXFSJKFONPVUFSJKi-"ODSFwWBO$ZSJMMF
Feys behaalde verschillende gouden medailles.
 PQEFXFSFMEUFOUPPOTUFMMJOHJO-VJLEF
HSPUFQSJKTFOHPVEFONFEBJMMFNFUIFUi(VMdenbier”.
- 1906 in Milaan, Italïe.
- 1910 op de internationale tentoonstelling
JO #SVTTFM UXFF HPVEFO NFEBJMMFT  EF TUF
HSPUFQSJKTNFU[JKOi'PSUF#SVOFwFOEFQSJKT
NFUIFUi(VMEFOCJFSw
 JO$IBSMFSPJUXFF&SFEJQMPNBTNFUEF
i'PSUF#SVOFwFOEFNPVUFSJK
 JO(FOUFFOHPVEFONFEBJMMFNFU[JKO
i'PSUF#SVOFw
*Oi%F1PQFSJOHIFOBBSwWBOPLUPCFS
LPOEFOXJKIFUWPMHFOEFMF[FO

- GULDENBIER
- FORTE BRUNE
- MÉNAGE-BIER (blond tafelbier)
,XBNFOJFUTMBUFSPQEFNBSLU
- ANKERBIER - 1,8° (bruin tafelbier) =
1ste en 2de klas
- GULDEN - 1,8° (blond tafelbier) =
1ste en 2de klas
- FONCÉE - 3,2°
- DORTT-ANKER PILS - 5°
- DORTT PILS - 5,5°
- EXPORT - 6°
 #"7*µ3&o¡
- BOCK – 8°
Flessen: de eerste flessen met de naam van
Feys-Callewaert kwamen op de markt kort na
het huwelijk van Cyrille met Louisa Callewaert
en na de overname van het bedrijf in 1901. Het
waren flessen met een rechte hals en daarna
kwamen er nog ontwerpen op de markt, vijf
in reliëf en vier gezandstraald of ingebrand (26).
Het waren flessen van 33 cl en 75 cl met mechanische sluiting.
Opdruk in reliëf:
i'&:4$"--&8"&353064#36((&w
i#3"44&3*&.065&3*&3064#36((&
'&:4$"--&8"&35w
De ingebrande of gezandstraalde flessen
i'&:4$"--&8"&353064#36((&w
Bierglazen: er waren twee soorten – het Forte
Brune glas met een gouden rand bovenaan en
JOIFUXJUCFESVLUNFUEFOBBNi'PSUF#SVOFw
met daaronder het anker in het rood bedrukt,
inhoud 33 cl. Dan nog een glas in het rood beESVLUNFUEFOBBNi%PSUUQJMTw JOIPVEDM

Dan brak de 1ste Wereldoorlog uit en werd er
nadien aan geen tentoonstellingen meer deelgenomen.
Mechanisch stopsel op de fles: witte porseMFJONFUSPEFPQESVLi'&:4$"--&8"&35 JO
het midden - het anker) ROUSBRUGGE”.
Omdat de etikettering manueel moest gebeuren, werd vlug overgeschakeld op beugelflessen waarop de naam van de brouwerij in reliëf
stond.
Bakken: QMBUUF CBLLFO NFU  FO  nFTTFO
van 33 en 75 cl. Bakken met tussenmaat voor
nFTTFOWBODMFOEFIPPHUFCBLLFOWPPS
12 flessen van 75 cl.
De bakken waren allemaal met de naam ingeCSBOE i'&:4$"--&8"&35  3064#36((&w
en werden gemaakt door de firma Feryn in Alveringem en door de bierkistenfabriek Gantois
in Gent.
Wordt vervolgd.
R. Toussaint

/PUFO
 )FUi1FUJU1BSJTwXBTFFOIFSCFSHJOEF#FSHFOTUSBBU 
eigendom van Albert en Nicole Weemeeuw-Butaye.
23. In 1953 werd het koetshuis achteraan afgebroken.
 -BDPOJFLFVJUESVLLJOHWPPSFFOCJFSWBONJOEFSFLXBMJteit en met minder dan 0,8% alcohol.
25. Ignace Feys woonde in Roesbrugge, Bergenstraat 29, op
EFPWFSPFWFSWBOEF%PEF*+[FS TJOETIFUi#FSUFOOFTUwWBOEF7BOEFS)BMMFO(FNFFOTDIBQ
26. Inbranden van de naam gebeurde bij de firma Gogever,
Brussel.
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DE JAARBOEKEN
VAN POPERINGHE

100 JAAR
GELEDEN

Doorgang Der Duitschers
in De clytte-reninghelst
De clytte is gelegen langs de groote baan van yper
naar Belle en daar hebben ze verleden week ook duitschers gezien !
Den woensdag avond vier officieren uhlanen en negen
soldaten kwamen aan en d’eene trokken naar reninghelst en d’andere Dickebuschwaarts. Den donderdag:
vijf regimenten ruiters, uhlanen, dragonders, jagers en
artillerie ; elk van 1500 manschappen. Voetvolk, maar
weinig, rood kruis van alles. een dertigtal mitrailleuzen, twaalf veldkanons, twee kanons om vliegmachienen te schieten, enz. een geheele étal-major hoogere
officieren te peerde, de grootste in auto.
Ze passeerden dien dag van 9 1/4 uren tot 11 1/4
twee geslegene uren in lichte draf. Men rekent zoo
wat 8 of 9 duizend mannen. Den donderdag namiddag kwam de trein met voorraad en munitie: 257
wagons wel geteld, van alles en vele vrije peerden.
Daarna 27 schoone automobilen van groote duitsche
brouwersferma’s en 2 van huizen van naaimachienen ;
’t waren kolossale wagens en geladen ongehoord.
Bij ’t zich van al dat vijandelijk volk en al dat getuig
zijn er nog al vele menschen op de vlucht gegaan.
Den vrijdag, bij heele benden uhlanen en cyclisten
en peerdevolk die overal bleven op “patrouille”, zij
hebben overal geëten waar ze konden en waard de
menschen niet ’t huis waren was wat geduiveld in
huis. ’s noens 2 uhlanen vroegen beleefd aan de e.h.
pastor om op het torente der kerk te mogen gaan.
hij antwoorde hun zeer beleefd van ja, maar dat ze
rischierden de benen te breken! Ze verzaakten er aan
en na wat gepraat te hebben, - ’t waren immers katholieken van nurenberg en loveinen - ze vertrokken.
’s avonds om 7 1/2 uren 2 hooge officieren belden nog
eens aan de pastorij, zij zagen er benauwd en verlegen
uit, ze vroegen of ze daar in België waren en of er
fransche soldaten in den omtrek waren.
Deze hadden ook een dertigtal wagons en automobilen mede, al niet verlicht en in stilte voortreden
yperwaarts.
iedereen was verheugd op de clytte als men ze
hoorde zeggen:
anzeiten ! Vorwärts !
De Poperinghenaar,
18 oktober 1914 - p. 2
www.historischekranten.be

Op zaterdag 12 april om 9.30 uur zal in het bovenzaaltje van de bibiliotheek ‘De Letterbeek’
het officiële en digitale lintje doorknipt worden
WBO (VJEP 7BOEFSNBSMJFSFT XFCTJUF A%F +BBSboeken van Poperinghe’.
%F A7SJFOEFO WBO IFU 4UBETBSDIJFG WBO 1PQFringe’ zijn immers zo vriendelijk en coöperatief
geweest om een deel van hun website open te
stellen om hierop het werk ‘De Jaarboeken van
Poperinghe’ te plaatsen.
‘De Jaarboeken van Poperinghe’ houden de
transcriptie in van verschillende documenten
en artikels over de geschiedenis van Poperinge
vanaf de ‘legendarische tijden’ tot en met het
jaar 1599.
In eerste instantie worden hierop 9 boeken geplaatst ingedeeld in 9 ‘tijden’, beginnend met
de Legendarische tijden.
%BBSOBWPMHFOEFWSPFHFNJEEFMUJKET EFIBSEF
middeltijden, de late middeltijden, Keizer Karels tijden, de troebele tijden, de beroerde tijden, de ruïneuze tijden en de tijden van oorlog.
7BOBG IFU KBBS  HBBO XF PWFS PQ BG[POderlijke jaarboeken, die zoals het woord zegt,
een aantal transcripties chronologisch per jaar
zullen bundelen.
Momenteel staan deze 9 boeken reeds op de webTJUFWBOA%FWSJFOEFOWBOIFU4UBETBSDIJFGIUUQ
BSDIQPQFSJOHCF,SPOJFLWBO1PQFringhe.html.
Het is de eerste maal dat de geschiedenis van
Poperinge, toch tot het jaar 1600, op deze manier gepresenteerd wordt. In het totaal - met
de jaren 1590 - 1599 erbij - zullen er meer dan
2000 bladzijden uitgetypte documenten, te
raadplegen zijn. Ik hoop zo bij te dragen tot
een beter begrip van onze geschiedenis, maar
tevens ben ik ervan overtuigd dat nu meer
mensen dan vroeger, zich voor de plaatselijke
geschiedenis zullen interesseren.
Het is de bedoeling dat er in de toekomst aan
deze jaarboeken verder zal gewerkt worden
om zo binnen dit en een viertal jaren tot in het
jaar 1830 te geraken.
Naast de voorstelling van ‘De Jaarboeken van
Poperinghe’ wordt er van 10 tot 20 april in de
bibliotheek ‘De Letterbeek’ een tentoonstelling
opgezet rond deze jaarboeken.
Op 12 april zal men kunnen inschrijven om
een ‘papieren versie’ van de jaarboeken te verkrijgen. Er wordt een voorschot van € 50 gevraagd.

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

Drukkerij SCHOONAERT

Wèt je gy oe da
wyder dat zegn?
A. Oe da je koste anvulln.
1. hooërndul
2. koekegoeëd
3. perseverre
4. stoofhoet-/stoakelangde
5. ieskoed
6. olie-/oeëredom
7. poeëredroge
8. hoendevroed
9. mollegrauw
10. pislauw

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

smoetzochte
groatemoager
stroentevies
muzegriesde
sliekevet
keiserechte
keihard
boet-/boomstille
puudonnooëzel
beiresterk

Volla, dit hen ze deur ’n trieur oald:
20 p.: Denecker St., Igodt L. & Steverlynck M.
19 p.: Becuwe C., Becuwe M., Dewaele A.
& Verbaere O.
18 p.: Goudezeune M. & Keirsebilck H.
17 p.: Vandenbosch R.
A. Ken je ’t Westhoeks voe:
1. een egeltje = e…
2. een vlasvink = gr…
3. een mannetjesgans = g…
4. een zeelt = b…
5. een grondel = o…
6. een hagedis = o…
7. een herdershond = s…
8. een schoothondje = pr… l…
9. een fruitmade = j…
10. een veldmuis = t…
B. En ’t A.N.-wooërd voe:
1. e zilve = ?
2. e kaliene = ?
3. e grots vromens = ?
4. e soldoatematrasse = ?
5. e krulhut = ?
6. e pjokker = ?
7. en uvolligoard = ?
8. e kreute = ?
9. e buusbing = ?
10. e jeannette = ?
Antiedn j’n oplossieng inzenden o.u.b.
Wuk doe je mi e vromens die stroatevendelt?
Stikt een bustelsteirt in neur gat
en heeël de stroate is evoagd!
Volla, fini olle zwerfvuulprobleemn.
Wim Sohier
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ABELE

KROMBEKE

Munten- en Verzamelbeurs
Zondag 13 april van 8 tot 12 uur
Iedere 2de zondag van de maand gaat de verzamelbeurs van Poperingana Numismatica Historia door in Het Pensionaat te Abele. Niet alleen wie interesse heeft in oude munten, maar
ook de verzamelaar van oude postkaarten,
boeken, devotieprentjes, aardewerk, en andere
verzamelobjecten… kan terecht op deze kleine
en gezellige beurs. Daarnaast is er in april ook
op dezelfde dag de antiekmarkt met standjes
op de binnenkoer. De toegang is gratis.

Volkstuin Krombeke
Vrijdag 4 april om 20 uur
‘Groenten en kruiden in vierkante meter bak’
door Luc Dedeene.
Info: Rudi 0477 59 50 16 - Willem 0477 36 22
38 - www.volkstuin-krombeke.be.

Kaas- en wijnavond
Zaterdag 19 april vanaf 18 uur
Op zaterdag 19 april vanaf 18 uur organiseert
vzw ’t Pensionaat voor de 10de keer hun kaasen wijnavond in Het Pensionaat, Abeleplein 8A
in Abele.
Het kaasbuffet bestaat uit een uitgelezen assortiment van 20 heerlijke kazen o.m. van
kaasmakerij Belgomilk en 10 soorten ovenverse
broodjes. Een vers slaatje en wat fruit maken
dit buffet compleet.
Niet alleen een lekker glaasje wijn, maar eveneens de fel bejubelde en gesmaakte bieren van
Brouwerij Sint-Bernardus vergezellen al dit lekkers. Uiteraard zijn alle gewone consumpties
en frisdranken ook te verkrijgen.
Een kaart kost € 13, drank niet inbegrepen.
Vooraf reserveren is noodzakelijk en kan via telefoon 057 33 22 08 bij Luc Deprez en Annick
Clabau of via vzw.pensionaat@skynet.be.
Erfgoeddag: Grenzeloos
“Groeten uit Abeele”
Zondag 27 april van 10 tot 18 uur
Voor het Erfgoeddagthema “Grenzeloos” ging
vzw ’t Pensionaat over de grens op zoek en
vond Collectif 14, een vereniging jonge amateur-fotografen uit Bailleul/Belle bereid om samen te werken.
Ze gingen op verkenning in de uitgebreide collectie postkaarten van Abele waarover de vzw
beschikt. Collectif 14 was bereid en enthousiast om de zichten van de geselecteerde postkaarten opnieuw op foto vast te leggen. Een
vergelijking tussen de toestand vóór 1906 en
vandaag levert verrassende resultaten op: sommige punten zijn nog duidelijk te herkennen,
op andere denk je in een andere wereld te zijn
beland. Misschien is dat wel zo…
Naar aanleiding van Erfgoeddag wordt deze
nieuwe collectie Abeelse zichten tentoongesteld, evenals de volledige collectie postkaarten
van Abele waarover de vzw beschikt. De expo
wordt aangevuld met voorwerpen uit de collectie van de vzw.
Gratis toegang doorlopend van 10 tot 18 uur.

Met de paashaas op circustoer!
Paaszaterdag 19 april om 14 uur
Diverse circustechnieken worden eerst aangeleerd, waarna ze dan zelf door groot en klein
uitgeprobeerd kunnen worden!
Voor alle kinderen tot 12 jaar of 6de leerjaar.
Tijdens de animatie kunnen familieleden een
glaasje drinken en een praatje maken.
Op Paaszaterdag 19 april om 14 uur, einde
rond 17 uur in O.C. de Bampoele te Krombeke.
Prijs: Leden gezinsbond € 3,50 en voor nietleden € 6,00.
Inschrijven vóór 15 april bij Marjan Nouwynck,
057 40 16 82.
Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT

POPERINGE
Lenteconcert
Koninklijke Sint-Stanislasspeelschaar
Zaterdag 15 maart om 20 uur
Op zaterdagavond 15 maart brengt de Koninklijke Sint-Stanislasspeelschaar haar 30ste Lenteconcert.
Er wordt een grote variatie aan muziekstukken
van zowel filmmuziek, dansmuziek als marsmuziek op de pupiters geplaatst. Ook het trommelkorps brengt opnieuw een mooi afgewerkt
solostuk.
Uniek op dit concert wordt echter de uitvoering in première van de driedelige compositie
Portraits Of My Roots van componist Tom Hondeghem uit Merkem.
Voor de jonge muzikanten van de Speelschaar
wordt het een druk muziekweekend met twee
schoolvoorstellingen op vrijdagnamiddag en de
grote avondvoorstelling op zaterdagavond.
De deuren gaan open om 19.30 uur. Voor en
na het concert is er ruim tijd voor een gezellige
babbel in de naastliggende bar van het college.
Kaarten te koop bij alle muzikanten van de
Speelschaar en op het secretariaat van het
Sint-Janscollege. In voorverkoop € 7,00, aan de
deur € 8,00 en kinderen -12 jaar gratis.
Gratis parking op de speelplaatsen van het St.Janscollege
Info: www.sint-stanislasspeelschaar.be of tel.
057 33 87 02.

Reeënwandeling
Zondag 16 maart om 7 uur
Reeën zijn vaste bewoners van onze bospercelen rond Poperinge. Deze vrij schuwe hertachtigen hebben hun geliefde habitat in ons
kleinschalig landschap: bospercelen, akkerlanden, weilanden en struweel. Wie reeën wil
observeren moet vroeg uit de veren of bij de
avondschemering. Dan verlaten de dieren hun
schuilplaatsen en in de rust van de ochtend of
avond zoeken ze voedsel en laten zich makkelijker zien. Sporen zoeken,.. of misschien zelfs
enkele reeën te zien krijgen, is de opdracht van
deze vroegochtendwandeling. Guido Quaghebeur vertelt ons alles over het leven van deze
dieren. We verzamelen om 7 uur aan het Helleketelbos, Vijfgemetenstraat, Poperinge (nabij
café De Boshoeve). Kledij en schoeisel aanpassen aan de weersomstandigheden. Een verrekijker bijhebben is een pluspunt. Gratis voor
leden Natuurpunt, niet-leden betalen € 1,00.
Info: Guido Quaghebeur, 057 33 79 78.
Bewogen vertellingen … van Willy Tillie
Donderdag 27 maart om 20 uur
“Een boom is een boom, een huis is een huis”.
Met deze uitspraak wilde de vader van Willy
Tillie aantonen dat reizen niet aan hem besteed
was.
Willy zelf is hem daarin niet gevolgd en van
kindsbeen af had hij de reismicrobe te pakken.
Het zal jullie niet verbazen dat Willy het een en
ander heeft meegemaakt tijdens de vele reizen
die hij organiseerde voor de Poperinge heemkring ‘Aan de Schreve’. Denk hierbij maar aan
problemen bij grensovergangen, toestanden
in ziekenhuizen, aardbevingen, tegenslagen,
trouwfeesten, speciale begrafenissen, verrassingen, de langste dag, de beste en slechtste
hotels, armoede, scholen, typische gebruiken
en nog vele andere hilarische toestanden.
En de meeste verhalen worden ook nog eens
voorzien van mooie foto’s die Willy gemaakt
heeft tijdens die reizen.
Dit is dan ook de inhoud van de “Bewogen
Vertellingen” van Willy Tillie, die zal doorgaan
op donderdag 27 maart om 20 uur in de gotische zaal van stad Poperinge.
Toegang: € 5,00 - KWB-leden: € 3,00
Organisatie: KWB Poperinge.
Info: guy.vanhamme1@telenet.be - 057 33 39
70.
Tweede West-Vlaamse Plantendag
Zaterdag 29 maart van 10 tot 17 uur
Op zaterdag 29 maart 2014 vindt de tweede
West-Vlaamse Plantendag plaats op de campus
VTI - De Ast te Poperinge. Van 10 tot 17 uur
vindt u er een uitgebreid aanbod van streekeigen planten en verschillende natuurverenigingen. De plantenmarkt richt zich op alle groene
vingers die na een koude winter popelen om
opnieuw de tuin in te duiken, maar maakt er
met de talrijke workshops een familiegebeuren
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De Poperingse imkervereniging “De Westerbie” viert dit jaar haar 100ste verjaardag. Op
deze plantendag brengen ze hun bijenmateriaal en een indrukwekkende verzameling honingpotten mee. Ze laten de bezoeker kennis
maken met alle facetten uit de wereld van de
bij. Iedereen kan ook gratis bijvriendelijke planten meenemen naar huis.
Blikvanger van de plantendag wordt ongetwijfeld de reuzenbijenkorf, met zijn vier meter
hoog beslist de grootste bijenkorf ooit in Poperinge gezien. Daarnaast zijn er talrijke workshops voor groot en klein zoals zaadbommen
knutselen, bijenkastjes maken, bloemschikken,
ecologisch siertuinieren,… Leerlingen van het
V.T.I en De Ast bouwden ook een wiglo, een
hut met soepele wilgentakken in de vorm van
een iglo.
Dit is een initiatief van de provincie WestVlaanderen, stad Poperinge, het Vrij Technisch
Instituut / De Ast van Poperinge, het Regionaal
Landschap West-Vlaamse Heuvels, het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de
Vlaamse overheid en de Westerbie. Meer info
via bart.vandepoele@lne.vlaanderen.be of 058
42 99 55.

ten bestellen via tickets.schlagert@telenet.be.

Poperinge Schlagert !
Zaterdag 3 mei om 15.30 uur
Poperinge Schlagert op zaterdag 3 mei in de
Maeke Blyde. Deuren open vanaf 14 uur. We
ronden af met een Nederlandstalige afterparty
met DJ No Limits tot 4 uur.
Enkele grote namen kleuren onze affiche o.a.
Christoff, Gene Thomas en Sam Gooris. Daarnaast verwelkomen we tal van andere nationale en lokale artiesten zoals Yves Segers, Trisha,
Alex, Rudi & Ilse, Franky Pluym en Mathias Lens.
Prijs: VVK: € 20 - ADD: € 25. Je kan online kaar-

Jaarlijks hespenfestijn - OKRA Proven
Zondag 30 maart vanaf 12 uur
Op zondag 30 maart nodigen we iedereen uit
op ons jaarlijks hespenfestijn in De Croone ten
voordele van de clubkas.
Voor € 15 krijg je een aperitief en mag je 2
maal aanschuiven aan het buffet met groenten,
aardappelen in de pel en heerlijke beenhesp.
Wie liever thuis eet kan zijn/haar maaltijd vanaf
12 uur komen afhalen.
Kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden voor
dinsdag 25 maart.

PROVEN
Koffiestop
Donderdag 20 maart van 7.30 tot
8.30 uur en van 16 tot 17 uur
Vrije Basisschool De Kastanje Proven nodigt je
uit om deel te nemen aan de Koffiestop van
Broederlijk Delen. Broederlijk Delen ondersteunt de plannen van mensen in het Zuiden.
Hún plannen om onrecht en armoede te bestrijden. Dat is de beste garantie voor duurzame verandering.
Met de Koffiestop zamelen we geld in voor het
werk van Broederlijk Delen. Elke koffiedrinker
stopt een vrije bijdrage in de Koffiestop-collectebus en steunt zo groepen mensen in het
Zuiden in hun strijd tegen armoede en onrecht.
Elke kop koffie telt dus.
De Koffiestop heeft plaats in zaal Sint-Jozef van
basisschool De Kastanje Proven op donderdag
20 maart van 7.30 tot 8.30 uur en van 16 tot
17 uur. De leerlingen van de 5de en de 6de klas
zetten hun beste beentje voor om iedereen te
bedienen met koffie, thee of fruitsap.

ROESBRUGGE
KVLV Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Dinsdag 18 maart om 20.00 u.: ‘Eenvoudig
geschikt’, workshop bloemschikken met
Christine Debyser in OC Karel de Blauwer.
- Donderdag 27 maart om 19.30 u.: Kookdemo
‘Burgers en ballekes’ met Ria Colaert in OC
Karel de Blauwer.
Burgers en ballekes hoeven niet saai
of ongezond te zijn. Met kwalitatieve
ingrediënten en gevarieerde smaken is
het lekker, gezond en zeker ook geen
inspiratieloze fastfood meer.
- Woensdag 2 april om 19.30 u.: ‘Red de
restjes’ met Mieke Bourgeois in OC Karel de
Blauwer.
Zowel bij de consument als op het veld en in
de supermarkt gaat veel voedsel verloren. Die
verspilling kan op alle niveaus tegengegaan
worden. Tijdens deze lezing ontdek je waarom
zoveel verloren gaat, maar ook wat je er zelf
kan aan doen. Je krijgt tips over aankopen,
houdbaarheid, interpreteren van vervaldata
op verpakkingen, bewaartechnieken en koken
met restjes. Zeker de moeite als je weet dat
een doorsnee gezin zo’n € 400 per jaar kan
besparen door haar eigen voedselverspilling
aan te pakken.
OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Donderdag 6 maart om 14.00 u.: Crea
- Dinsdag 11 maart: voordracht i.s.m. CMZZ
‘Gevaren van CO’ door Wim Top
- Vrijdag 14 maart: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 21 maart om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Karel de Blauwer
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- Dinsdag 25 maart om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Vrijdag 28 maart: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Donderdag 3 april om 14.00 u.: Crea
- Vrijdag 4 april om 14.00 u.: Lentefeest in
Kristen Volkshuis (zie hieronder)
- Vrijdag 11 april: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 19 april om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Karel de Blauwer
- Dinsdag 22 april om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Vrijdag 25 april: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 29 april: Paasfeest met viering,
maaltijd en animatie.
OKRA Roesbrugge-Haringe
Lentefeest met optreden en tombola
Vrijdag 4 april om 14.00 uur
Om 14.00 uur gaat er in het Kristen Volkshuis
een aangename ontspanningsnamiddag met
animatie door, gebracht door Rita Vereecke, bekend als “Zuinige Maria”. Daarna koffie
en koffiekoeken en tombola (met toegangskaart).
Toegang: € 5,00 per persoon. Inschrijven vóór
22 maart bij de wijkverantwoordelijken of Eliane of Patrick Gunst.
Feestmaaltijd VBS De Krekel
Zondag 23 maart vanaf 11.30 uur
Op zondag 23 maart nodigen alle leerkrachten
en kinderen van De Krekel iedereen uit op hun
tweejaarlijkse Feestmaaltijd in het OC Karel De
Blauwer in Roesbrugge.
Vanaf 11.30 uur kunt u er proeven van een
heerlijk aperitiefje en daarna kan u aanschuiven aan het uitgebreide en verzorgde buffet.

Wij presenteren u warme beenhesp met een
groot assortiment groenten, sausen en gebakken krielaardappeltjes. Achteraf is er zeker nog
mogelijkheid tot een lekker kopje koffie en een
gezellige babbel.
Prijs: kinderen jonger dan 12: € 7 - volwassenen: € 14.
Kaarten dienen echter 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 18 maart
je bestelstrookje en het geld op school, en wij
zorgen voor een overheerlijk feestmaal op zondag 23 maart!
Nodig familie en vrienden zeker uit en kom die
zondagmiddag aanschuiven aan ons buffet !
U steunt er in alle geval de kinderen van De
Krekel mee ! Alvast graag tot dan, en hartelijk
dank !
Ruilbeurs champagnecapsules
Franco-Belge
Donderdag 10 april vanaf 17.00 uur
In het Kristen Volkshuis kunnen op donderdag
10 april terug champagnecapsules omgeruild
worden. Verdere data voor 2014 zijn 12 juni,
14 augustus, 9 oktober en 11 december telkens vanaf 17.00 uur. Iedereen, ook beginnende verzamelaars, van harte welkom!
Info: Roger Benauwt (057 30 01 88), Luc Pattyn (057 33 82 44) of Frank Cailliau (058 41
50 99).
Garageverkoop
Zaterdag 12 april van 9 tot 18 uur
Op zaterdag 12 april 2014 organiseert de Gezinsbond van Roesbrugge - Beveren - Haringe
een garageverkoop van 9 tot 18 uur. Een mooie
gelegenheid om de garage of zolder op te ruimen en nog bruikbare dingen thuis te koop

aan te bieden. Wie wenst deel te nemen om
te verkopen, schrijft zich op voorhand in (uiterste inschrijfdatum is woensdag 9 april). Dit kan
via e-mail of telefonisch en mits betaling van
€ 1,00. De dag zelf kunnen kopers een deelnemerslijst afhalen in de Waaienburgseweg 25,
8972 Roesbrugge of vanaf donderdag 10 april
2014 opvragen via mail.
Inschrijvingen en afhalen deelnemerslijst bij:
Ann Deturck, Waaienburgseweg 25, 8972
Roesbrugge (0497 75 47 01 - e-mail: anndeturck@telenet.be). Reknr gezinsbond: BE 37
7383 1509 5428 BIC: KREDBEBB met vermelding garageverkoop en storting van € 1,00.

WATOU
De Vrienden van Mézières
Jaarlijks hespenfestijn
Zaterdag 12 en zondag 13 april
Op zaterdag 12 en zondag 13 april pakken “De
Vrienden van Mézières” opnieuw uit met hun
jaarlijks hespenfestijn. Deze culinaire happening gaat door in Buurthuis De Bollaard, Winnezelestraat te Watou. De zaterdag is de bar
open vanaf 18 u. en het buffet van 19.30 u. tot
21.30 u. De zondagmiddag is de bar open vanaf 11.30 u. (met de stoere Picon Maison en een
heerlijke Crémant) en het buffet van 12.30 u.
tot 14.30 u. Op het menu staat warme beenhesp met groenteassortiment en de klassieke
lekkere gebakken patatjes voor de democratische prijs van € 14 (kinderen € 7).
Dit evenement is ten voordele van het verbroederingscomité Watou. Reserveer nu reeds je
plaats voor dit overheerlijke hespenfestijn via
de bestuursleden, 057/388015 of Johan.Decaesteker@telenet.be.

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

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
"MMFDBSSPTTFSJFXFSLFOrTDIJMEFSFO
Depannagediensten
VANAF NU: Aircoservice
Laat uw airco tijdig controleren !
RENAULT Megane Break 1500 DCI
AUDI A3 Sportback 1600 TDI
FORD Fiesta 1400 TDCI
PEUGEOT 206 1400 HDI
VW Golf 1600 TDI
AUDI A4 2000 TDI
BMW Break 320D 2000 D
VOLVO V50 1600 D

2013
2012
2011
2010
2010
2009
2009
2007
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Lentedagen

21-22-23 maart 2014

Dubbele stempels op klantenkaart

ATTENTIE VOOR ELKE KLANT

Tuincenter AU PETIT JARDIN
Couthoflaan 32 - 8972 PROVEN - Tel. 057 33 39 63 - www.aupetitjardin.be
dinsdag tot zaterdag open van 8.30 - 12.00 u. & 13.30 - 18.30 u.
zondag open van 9.00 - 18.30 u. (maart-april-mei) - gesloten op maandag
Wil je op de hoogte blijven van onze promoties, schrijf je in voor de nieuwsbrief op onze website.

Doe-het-zelf & Drankcenter

DEVOS

Nog open tot en met 29 maart

LAATSTE WEKEN! ALLES MOET WEG!
VANAF 14 MAART 2014

korting op alle dranken, frisdranken en streekbieren
Glazen gratis
Doe het zelf artikelen aan grote kortingen
Ook lotverkoop
Openingsuren:
dinsdag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 u. & 14.00 - 18.00 u.
zaterdag: 9.00 - 12.00 u. & 14.00 - 17.00 u.
Gesloten op zondag en maandag

Couthoflaan 7b
8972 PROVEN
Tel. 057 30 11 47
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ENERGIEZUINIG
ENERGIEZUINIG
BOUWEN
BOUWEN
EN WONEN
EN WONEN

Het isoleren
Het isoleren
van uw
van
woning
uw woning
doet udoet
maar
u eenmaal
maar eenmaal
en u doet
en u dat
doetbest
dat best
goed om
goed
latere
om latere
vochtproblemen
vochtproblemen
en schimmelvorming
en schimmelvorming
te voorkomen.
te voorkomen.
Wij
Wij
isoleren
isoleren
uw woning
uw woning
op eenopprofessionele
een professionele
manier,
manier,
met niet-irriterende,
met niet-irriterende,
onschadelijke
en natuurlijke
isolatiematerialen.
HierbijHierbij
houden
wij
onschadelijke
en natuurlijke
isolatiematerialen.
houden
wij
rekening
met het
dampopen
karakter
van uwvan
woning.
rekening
met
het dampopen
karakter
uw woning.
Wij zijn
veleal jaren
gespecialiseerd
in het inplaatsen
van kwalitatieve
Wijalzijn
vele jaren
gespecialiseerd
het plaatsen
van kwalitatieve
fotovoltaïsche
zonnepanelen.
Onze voorkeur
gaat uit
naar
of
fotovoltaïsche
zonnepanelen.
Onze voorkeur
gaat
uit Europese
naar Europese
of
Amerikaanse
producten,
die zich
lang hebben
weten weten
te
Amerikaanse
producten,
die decennia
zich decennia
lang hebben
te
profileren.
Laat uLaat
niet utegenhouden
door de
dalende
premies,
zonne-zonneprofileren.
niet tegenhouden
door
de dalende
premies,
panelen
zijn immers
nog nooit
goedkoop
geweest.
panelen
zijn immers
nog zo
nooit
zo goedkoop
geweest.
Voor meer
Voor info:
meer info:
www.ecolis.be
- info@ecolis.be
- 0494/
48 21 48
74 21 74
www.ecolis.be
- info@ecolis.be
- 0494/
Westsluisstraat
15 – 8691
(Alveringem)
Westsluisstraat
15 – STAVELE
8691 STAVELE
(Alveringem)

in ’T ROZENHOF
Zin om gezellig te tafelen en te genieten van onze maandsuggestie?
Varkenswangetjes met stoofpotje van wintergroenten
Dubbel côte à l’os met sausje naar keuze
Gegrilde zalm met prei en mosterdsausje
Of liever een heerlijk kopje koffie of biertje met een versgebakken wafel of pannenkoek?
Kom dan langs tijdens de namiddag tussen 14 en 17 uur.
Wij serveren ook een dagmenu voor € 11,00 (soep, hoofdgerecht, koffie of dessert)
op maandag-, dinsdag, vrijdag- en zaterdagmiddag!
Misschien tot binnenkort ! Dieter, Carmen, Emma en Louis
Openingsuren: ma - di:
wo - do:
vr - za:
zo:

11.45 - 17.00 u.
gesloten
11.45 - 22.00 u.
11.30 - 20.00 u.

0CUFSSFTUSBBUt1SPWFOt5FMtSFTFSWBUJFHFXFOTUtXXXSP[FOIPG@QSPWFOCF
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Hotstonemassage t Chinese relaxatie t Permanente make-up t Parfumerie t Make-up t Kleurconsulente t Definitieve ontharing t Infraroodcabine

Wie was

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

Communie
05 mei 2013

Robbe

Luna

09 05 2013

Eerste

Communie
www.drukkerijschoonaert.be

We maken met uw foto’s
een leuk en origineel
communiekaartje !

is
Meerastte hcommunie

Nog meer ideetjes
op onze website !

2013

Wim Sohier

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

.
05.05

Karel Van Wijnendaele, alias Carolus Ludovicius Steyaert, werd als 5de in een gezin
van 15 kinderen in Torhout geboren op 16
november 1882 en groeide op in de wijk
Wijnendale. Omdat er nog geen leerplicht
was in België, ging Karel al werken op
zijn veertiende. Eerst als koewachter en
loopjongen, en kortstondig, van 1902 tot
1906, als ‘koereur’. Uiteindelijk werd hij
pionier van de Vlaamse sportjournalistiek.
Zijn taal was die van het volk, zodat sommigen hem zelfs de nieuwe Conscience
noemden, omdat hij de Vlaamse renners
zo smeuïg en heldhaftig kon portretteren.
In 1912 stichtten hij en enkele journalisten de sportkrant Sportwereld. Het jaar
daarop werd hij hoofdredacteur en richtte
op 25 mei 1913 als publiciteitsstunt voor
zijn krant de eerste Ronde van Vlaanderen
in, een ware helletocht met een lengte
van 330 kilometer. In 1925 werd hij mede-eigenaar van Sportwereld, en in 1931
eigenaar. Tot het blad in 1939, net als
de Ronde, overgenomen werd door Het
Nieuwsblad.
Karel Van Wijnendaele stierf in 1961. “Hij
leerde zijn Vlaamse volk lezen!” zei men
op zijn begrafenis.

Provenplein 53 - 8972 Proven - www.valerieviane.be - Tel. 057 30 08 51 - Gsm 0494 06 96 73

www.drukkerijschoonaert.be

Karel Van
Wijnendale?

Beauty & wellness

Ook in hetzelfde gamma:
- menu’s - placemats
- notablokjes - doosjes, …

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt
op woensdag 16 april 2014.
Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op
woensdag 9 april 2014.
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ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE

Kaartingen
t0$,BSFMEF#MBVXFS
vrijdag 21 maart
puntenkaarting “OKRA”
t0$,BSFMEF#MBVXFS
vrijdag 18 april
puntenkaarting “OKRA”
tKristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 25 maart
puntenkaarting “OKRA”
tKristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 22 april
puntenkaarting “OKRA”
Vogelpik
tKristen Volkshuis bij P. Gunst
zaterdag 12 april
smijting voor de leden
Crea
tKristen Volkshuis bij P. Gunst
donderdag 3 april
handwerk “OKRA”

BEVEREN-IJZER

tVrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 20 maart
donderdag 17 april

HARINGE

t7PHFMQJLDMVC4NPLLFMTNJKUFST
Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
zaterdag 22 maart
zaterdag 26 april
Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

BURGERLIJKE STAND

Watou
tCamille Dever, geb. 3 febr., d.v. Dimitri en
Liesbeth Lemahieu
t#FOU%FMNBFSF HFCGFCS [W-PSFO[PFO
Ineke Hebben
Roesbrugge-Haringe
tJoël Deroo, overl. 11 febr., 81 j., wedn. v.
Paula Denys
Watou
tRené Verstraete, overl. 11 febr., 74 j., wedn.
v. Rosa Arnaert

MENSEN VAN BIJ ONS

Maria Rommens werd geboren te Krombeke
op 24 mei 1930 en overleed in het WZC ter
Linden te Veurne op 10 februari 2014.
Met wijlen Remi Geeraert had zij twee kinderen
nl. Jacqueline en Frans.
Zij was de dochter van Henri Rommens en Elodie Mahieu.

OKRA BEVEREN AAN DE IJZER
UITSLAG FEBRUARI 2014
Gery Butstraen
Lucien Butaye
Noel Pannekoecke
Magda Lanszweert
M.G. Vandeputte
Gerard Millecam
Yvonne Veryepe
Clara Scharre

3 partijen/375 pt.
355 pt.
349 pt.
348 pt.
315 pt.
288 pt.
269 pt.
253 pt.

Klassement 2014:
Lucien Butaye
Magda Lanszweert
M. Ghislaine Vandeputte

6 partijen/772 pt.
6 partijen/616 pt.
5 partijen/593 pt.

GEBOORTEN

Proven
t1JYJF%FWPT HFCGFCS EW1FUFSFO)BOneke Dumelie
t.ZSB7JMBJO HFCGFCS EW5JNPUIÏFFO
Kimberley Pannekoecke
t-BST4BOEFST HFCGFCS [W#FSUFO,BBUKF
Gelein-Vermeulen
Roesbrugge-Haringe
t-BVSB #PSOZ  HFC  GFCS  EW (FPGGSFZ FO
Jennifer Bohyn

COIFFURE
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!!! ONLINE !!!
Lees voortaan
De IJzerbode ook online
op onze vernieuwde website!
www.drukkerijschoonaert.be

Taaltap 132

OVERLIJDENS

10 + 1 GRATIS
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Broodjeaapverhaal? Ja, een volkse benaming voor een urban
legend, een stadssage of verzonnen verhaal dat zogezegd
echt gebeurd is.
Zogezegd waar gebeurd, maar in broodjesaapverhalen ontbreken vaak exacte data, locaties en namen van personen,
en zijn er ook geen bronnen te vinden die het verhaal bevestigen. Wie het vertelt, heeft het meestal via iemand anders
gehoord die het dan weer via via vernomen heeft. Zo is de
oorspronkelijke verteller veelal een illustere onbekende.
Broodjeaapverhalen zijn vaak sensationele of bizarre anekdotes die inspelen op al dan niet sluimerende angsten en
vooroordelen van mensen. Vaak zijn ze compleet verzonnen.
Sommige zijn oorspronkelijk wél op een waar voorval gebaseerd, alleen is het verhaal al zo vaak doorverteld dat er nog
weinig klopt van de feiten. Ook pseudowetenschappelijke
onzin die al zo vaak doorverteld is dat men het voetstoots
voor waar aanneemt, moeten we bij het broodjeaapverhaal
onderbrengen.
Maar vanwaar ‘broodjeaap’-verhaal? Die naam ontstond in
Nederland nadat Ethel Portnoy in 1978 een aantal dergelijke
verhalen bundelde in het boekje “Broodje Aap. De folklore
van de postindustriële samenleving”. De titel is ontleend
aan het gerucht dat in een bepaald restaurant broodjes met
apenvlees te koop waren. In het Nederlandse taalgebied
spreekt men ook wel van een stadssage of, zoals in het Engels urban legend, over een stadslegende (hoewel het geen
legende, maar een sage betreft). Enkele voorbeelden:
Een paartje ligt ergens ’s nachts een potje te vrijen in hun
auto. Tot ze plotseling via de radio vernemen dat een seriemoordenaar ontsnapt is met een haak aan zijn hand. Het
meisje wordt bang, verliest alle lust en smeekt haar vriend
om haar naar huis te rijden. Na enige discussie brengt de
vriend haar dan toch maar thuis. Als ze uitstappen, zien ze
tot hun ontzetting dat … er een hand met een haak aan hun
autodeur is blijven hangen.
Een hoogzwangere vrouw overlijdt na een auto-ongeluk. Een
assistent van de begrafenisondernemer hoort geluiden in de
kist. Van zijn baas mag hij er niet over praten maar vertelt
het na de begrafenis toch aan de weduwnaar. Die laat de
kist opgraven. Daarin ligt de vrouw met bebloede handen, en
daarnaast een dode baby.
Een moeder die in de JBC van Sint-Truiden aan het winkelen is, verliest haar kind uit het oog. Als ze even later naar
haar kind op zoek gaat, maar het niet vindt, verwittigt ze de
directie. Die sluit meteen de deuren van de winkel. Na enig
zoekwerk wordt het kind aangetroffen in een paskamertje.
Het is bedwelmd, de haren zijn geknipt en het draagt andere
kleren, die van de jongen een meisje maken (of andersom).
Van de daders ontbreekt elk spoor.
De metro in België is een niet al te veilige plek. Zeker ‘s
avonds niet. De laatste tijd hebben jonge vrouwen helemaal
reden om ongerust te zijn.
Een stel jongeren achtervolgt vrouwen, bedreigt ze met een
mes en stelt ze voor de keuze: groepsverkrachting of engelenglimlach. Alle vrouwen kiezen natuurlijk voor de engelenglimlach. Hierna wordt het gezicht van de vrouw aan beide
kanten van oor tot lip opengesneden. En om er zeker van te
zijn dat een blijvend litteken achterblijft, wordt zout in de
wond gestrooid.
Vroeger fantaseerde men bij het haardvuur over trollen, heksen en tovenaars. Ontwikkeld dankzij de verlengde leerplicht
geloven we daar niet meer in. Maar waarom laten we ons
dan bij de neus nemen door al even verzonnen actuele verhalen? Waarom laten we ons broodjes met aap serveren?
Wim Sohier
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Set-actie
Batibouw 2014
Tot 1.100 euro voordeel

Wij aanvaarden ecocheques

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

Cyriel Swyngedouw van de Vuufweg, tusschen Cappeltje en Respoeë, kwam je nooit nauwers tegen o
j’ uutgienk. Oek nie op stammenee. Binst de weke
wrocht ie te boere en ze zundag brocht ‘n in ze groenselhof deure. E voelde num moar in z’n illement ot ’n
buten koste zien, en op z’n intje. Nint wi, ’t wos gin
compajievint, idder een eigenzinnige huusduve. Moar
oek een binnebeeër, vlakof ezeid!
Nu ja, doa kost ’n ie oek nieten an doeën: thuus had
‘n nooit etwot hoord of ezieën die moar een bitje noa
beschoavieng rook, en noa ’t schole had ‘n oek moar
ewist in de wienter, en moa zo lange of dat ’n moste.
Een roareteit wos dat persies nie! Vorsleren wos gin
mode vroeger. Verre van. ’t Doet, in de grote steejn
wel, moar… op de boerebuten! An veertiene woaren
de meeste joeëns vulleerd en bleven thuus. De meessejoeëns van ’t kleen vook giengen goan dienen en de
knechtejoeëns goan werken, of ze leerden een stiel.
Oek Cyriel trok ze werkekleeërs an en wierd poester
en loater kartong op een hof dichte bie BambekeKruysstroate. ’t Wos een dullen werker, ossan op tied
en nuchter, moa... nie vele, voe nie te zeggen nieten
van zegs.
Ogliek liep er op een dag een wiel of. Wuk dat er
hoaperd hadde? Z’hadden woorden, de boer en ie.
Pertang, lik dan ‘k ol zein, Cyriel wos een zwieger. En
‘n boer klapte oek moar ot ie moste.
Twientig joar werkten Cyriel en ’n boeër thope. En in
ol die joaren wos nulder doagliksche conversoasje
gsm-kort. “Dag boas”, “Heui, Cyriel”. De reste van
’n dag speelden ze stommen ambacht: ’t gieng ól mè
teeëkens en gesten. Of d’erzoender, want uutleg of
commandement hadde Cyriel nie meeë nooëdig: e
kende ’t werk op ze dume.
Moar op een nuchtend... Lik geweunlik reed Cyriel
’t hof op. “Dag boas!” “Heui, Cyriel.” De boer wos
tewege noa binnen, moa droaide num nog een kir
omme, twiefelde, en zei toen: “Nieuwen villoo?” Cyriel bleef stom lik een barbarieoande. “Schone brokke
aloam! Doamei goe je nog idder op je werk zien!”
Cyriel antwoordde were nie, keek zelfs nie op. Troage
nam ‘n een sjieke tubak en begoste lik gewunte de
peirden ’t gareel andoen.
’s Anderdaags reed Cyriel were ’t hof op. Loater dan
gewunte. Moa… nie voe te werken, wel mi z’n oentslag! ’n Boer verschoot dat ze klakke biekan ofviel,
keek lik een hoend op een zieke koeë, zwoog een poar
keeërs da ze kelebeier lik een visdobber op en nere
wupte, en zei toen: “En moa! Achter 20 joar. Nooit
hen ‘k joen misdoan of miszeid. En nu bol je ‘t of. Ezo
zoender reden!”
“Peis j’ het? En gisteren?”
“Gisteren? Wuk gisteren?”
“Dat gezever. Over me velo, en rapper op ’t werk
zien!”
De boerinne hoorde ’t en vloog ’t koestol uut. “Osjeblief, Cyriel, bluuft! Je meugt zelfs een dag te weke
je vrommens meibriengen voe me t’ helpen in ’t menoage.”
Moa Cyriel hadde ze bekomste. E schudhoofdde,
spoog ze sjieke uut, controleerde ze villoospellen,
sproenk op ze ‘schone brokke aloam’ en wos de piest’
in. Zoender nog één wooërd!
“Miljaar!” vloekte de boer! “Ank ‘t eweten, ‘k had
ezwegen! Zó noarnemig, nondedju!”
“Ja,” zei de boerinne, “vor een keeë da je je moend
opendei! Had j’ ezwegen. Cyriel gienk ebleven zien.
Hen ‘k ik ogliek oek edoan. Toet nu toeë!”

SCHREVELYNCK

Nadruk verboden

Opmaak en druk: Drukkerij Schoonaert bvba, Roesbrugge

AL WEERSKANTEN
VAN DE
SCHREVE
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GESCHIEDBOEK (12)

DER GEMEENTE ROUSBRUGGE-HARINGHE
L.-A. RUBBRECHT
SECRETARIS
1897. - 9n April. M. Jules De Merre wordt gemeentesecretaris
benoemd in vervanging van M. L. Rubbrecht, die zijn ontslag
neemt.
Jaarwedde : 900 fr.

Brugge.
E. H. Polley was achtervolgend leeraar in St Lodewykscollegie
te Brugge, onderpastoor te Proven en op St-Salvator te Brugge,
pastoor te Damme.
___

___
ONDERPASTOOR TE ROUSBRUGGE
1902. - Den 2n Augustus 1902, is M. Hieronymus Brutsaert,
geboren te Pollinchove den 16n Maart 1877, als onderpastoor
te Rousbrugge benoemd, in vervanging van M. René Dekervel,
den 29n Juli laatst, overleden.

GEMEENTEVERKIEZINGEN
1899. - 15n October Kiezing van 4 leden.
Getal stemmers 347, stembrieven 677
Bekomen:
Eerste reeks.
Lijst N° 1.
Devloo Amand, landbouwer,
Fossaert, landbouwer,
Leys Honoré, landbouwer,
Vanden Berghe Désiré, brouwer,
Lijst N° 2.
Bustraen Petrus, landbouwer,
Delanote Henri, landbouwer,
Top Charles, landbouwer,
Deze drie met M. Van den Berghe zijn gekozen.

___
239 stemmen
226 stemmen
224 stemmen
262 stemmen
403 stemmen
403 stemmen
393 stemmen

Tweede reeks Getal stembrieven, 677.
Lijst N° 2.
Laseure Henri, rentenier,
239 stemmen
Lijst N° 2
Gheysen Jules, dokter
404 stemmen
___
PASTOOR TE ROUSBRUGGE
1901. - Den 26n April 1901, is M. Alfons-Maria-Joseph Polley, geboren te Poperinghe, den 30n Juni 1848, pastoor te Rousbrugge benoemd. Hij wordt den 23n Mei ingehuldigd door M.
A. Dehulster, deken van Poperinghe. Zijne getuigen zijn de
Heeren: Isacq, kanonik en Van Lede, pastoor van St-Salvator te

TELEFOON
1903. - De inrichting en de uitbating van den telefoon zijn vastgesteld door de wet van 11n Juni 1883; verscheidene koninklijke
besluiten voor de toepassing der schikkingen zijn later genomen.
Den 29n Mei 1903, wordt de telefoon in ’t Stadhuis voor den
dienst der gemeente geplaatst.
De kosten dezer plaatsing zijn door de gemeente alleen afgedragen. Zij beloopen tot een jaarlijksche vergoeding van 332 fr. 50
cent.
___
GEMEENTEVERKIEZINGEN
1903. - 18n October. Stemming van 5 leden.
Getal stemmers: 340. Stembrieven 665.
Bekomen:
Lijst N° l:
Feys Petrus, grondeigenaar,
Peel Gaston, notaris,
Leys Honoré, landbouwer,
Ruyssen Auguste, brouwer,
Vande Casteele Adolphe, nijveraar,

327 stemmen
320 stemmen
316 stemmen
308 stemmen
303 stemmen

Lijst N° 2
Gheysen Jules, dokter,
340 stemmen
Devloo Amand, landbouwer,
327 stemmen
Sarrazyn Auguste, rentenier,
319 stemmen
Derycke Jules, landbouwer,
316 stemmen
Alexander Nestor, bakker,
312 stemmen
De heeren: Gheysen, Feys, Devloo, Peel en Sarrazyn zijn gekozen.
___
BURGEMEESTER
1904. - Bij koninklijk besluit van 18n Maart 1904 is M. Petrus
Feys, oud Burgemeester van Steenkerke eigenaar alhier, als Burgemeester der gemeente benoemd, in vervanging van den heer
Honoré Peel, wiens mandaat geeindigd is.

diening tot den 1n Januari 1905.
Hij was bijgevoegd vrederechter van ’t kanton, van 16n October
1852 tot ’t jaar 1890.
De openbare levensbaan van den duurbaren overledene is in de
voorgaande artikelen aangehaald. Deze geven de beschrijving
der werken van openbaar nut onder zijn bestuur uitgevoerd.
Door de overlevering zijner familie kende hij de vroegere aangelegenheid van Rousbrugge als koophandelplaats ; hij wist, dat
de ligging van zijn dorp aan den Yzer de rijkdom der gemeente
was. Daarom streefde hij gedurig om den stroom immer meer
bevaarbaar te maken.
Hij werkte steeds voor den vooruitgang zijner geboorteplaats.
Geheel zijn leven lang was hij ’t voorbeeld van alle burgerlijke en
huizelijke deugden.
’t Is met een ware erkentenis dat de Rousbruggenaars zich zijne
diensten zullen gedenken.
___

___
BUURTSPOORWEGEN
PASTOOR TE HARINGHE
1904. - Den 19n October 1904, wordt de heer Benoit-MariaJoseph Pierret, geboren te Veurne, den 14n Augustus 1853, als
pastoor te Haringhe benoemd.
___
MOLEN
1905 - Den 14n April, ten gevolge van een stormdraaiwind is de
koornwindmolen der weduwe van Edmond Alexander, staande buiten ’t dorp, langs den steenweg naar Crombeke van de
steenen geheven en ter aarde geworpen. De molen was in vollen draai en bewerking. De mulder die de zoon was, Theophile,
bevond zich in den molen en is ongedeerd uit den val gekomen.
De molen is niet herbouwd maar door een stoommaalderij vervangen.
___
STERFGEVAL VAN M. HONORÉ PEEL,
OUD BURGEMEESTER
1905. - Den 18n October, is in den Heer ontslapen, M. Honoré
Peel, weduwnaar van mevrouw Silvia Carton. Hij was geboren
te Rousbrugge-Haringhe, den 15n Augustus 1819, en was zoon
van Joannes Ignatius, in leven vrederechter van ’t kanton.
Hij werd raadslid gekozen den 30n October 1860, en Burgemeester benoemd den 1n Januari 1867. Hij bekleedde deze be-

1905. - De wet van 28n Mei 1884, richtte een nationale maatschappij in, voor ’t leggen en uitbaten van buurtspoorwegen.
Den 26n Augustus 1884, deed de gemeenteraad een aanvraag
aan den Minister van landbouw en openbare werken om een
rechtstreeksche baan te bekomen van Poperinghe naar Rousbrugge, de lijn moest voortgezet worden naar Rexpoede, Bergen
van den eenen kant, en naar Veurne van den anderen kant.
In ’t verslag van 25n Juni 1885, opgemaakt door de ingerichte
nationale maatschappij was de gevraagde lijn gerekend onder
de eerste buurtspoorwegen, die in deze provincie zouden gelegd
worden.
De ingenieur, de Mazy, die belast was met ’t onderzoek van deze
baan, maakte een verslag dat hoogst voordeelig was.
De werken zouden aangevangen zijn, wanneer de heer Berten,
Burgemeester van Poperinghe en Volksvertegenwoordiger, tusschen kwam om uitstel te vragen. Volgens hem, moest ’t spoor
naar Rousbrugge begrepen zijn in een algemeene lijn, waarvan
de richting, met de afgevaardigden van ’t arrondissement Veurne-Dixmuide zou voor gesteld worden.
Van dan af kwamen allerhande ontwerpen te voorschijn, waaronder de richtingen van Poperinghe, Watou, Proven, Rousbrugge en verder, daarna Poperinghe, Watou, Haringhe, Rousbrugge
en verder.
Beide lijnen, benevens de rechtstreeksche verbinding met Poperinghe, brachten veel strijd bij.
De gemeenteraad van Rousbrugge-Haringhe was onder dit opzicht grootendeels van zienswijze veranderd.
Niettegenstaande alle voorgaande beraadslagingen, besliste de
Raad, in zitting van 9n Januari 1900, de richting van Poperinghe, Watou, Haringhe, Rousbrugge en verder aan te nemen - Pro-
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ven was uitgesloten, en bestreed met hardnekkigheid ’t ontwerp
van Rousbrugge. Al de gemeenten ondersteunden de meening
der Provenaars.
M. De Haene, Burgemeester van Veurne, riep de belanghebbende gemeenten bijeen in Veurne, den 4n Februari 1901, ten einde
onwederroepelijk de geldelijke tusschenkomsten te bepalen.
Bij ’t ontvangen van den brief van M. De Haene, werd de gemeenteraad dringend bijeengeroepen den 1n Februari.
De meerderheid volhardde in hare meening: de tramlijn moest
loopen van Poperinghe over Haringhe en Rousbrugge. - Een lid
stelde zich voor om deze vergadering, die te Veurne belegd was,
bij te wonen. De vergadering moest voor de gemeente Rousbrugge-Haringhe de noodlottigste gevolgen hebben. Niettegenstaande alle pogingen aangevoerd door den Voorzitter, Burgemeester
De Haene, weigerde de afgevaardigde van Rousbrugge-Haringhe alle geldelijke tusschenkomst, zoo ’t ontwerp zijner gemeente
niet aanvaard was. - De andere vertegenwoordigers der gemeenten besloten ’t deel van Rousbrugge op hen zelven te nemen,
en zonder uitstel ’t werk voort te zetten. - Van dit oogenblik
werd Rousbrugge-Haringhe niet meer geraadpleegd en had alle
rechten in ’t bestuur verloren. - De richting Poperinghe, Watou,
Proven, Rousbrugge, Beveren, Leysele, Houthem, Wulveringhem, Bulscamp, Veurne en De Panne, werd onwederroepelijk
aangenomen.
De aanbesteding der werken voor de sectie Rousbrugge-Poperinghe greep plaats te Brussel den 12n Augustus 1903. De werken, begroot op 191,927 fr. 5o cent, werden aangenomen door
de heeren L. Decloedt en broeder te Ste-Kruis bij Brugge, voor
de somme van 174,474 fr.
Deden nog een aanbod de heeren: E. Storms te Brugge, 174,500
fr - P. Gelein te Gent, 178,493 fr. - P. Naeyaert te Oostcamp,
179,880 fr. - H. Gheyle te Heyst, 188,400 fr. - V. Dumon te
Uitkerke, 194,800 fr. - Marcq broeders te Ecaussines, 205,700
fr . - Bte Watté te Appelterre, 211,118 fr.
Den 17n October 1905 te een uur namiddag, kwam een stoomwagen met een rijtuig voor reizigers voor de eerste maal te Rousbrugge aan. In den wagen hadden plaats genomen, de heeren
Vanden Berghe, Bestuurder Wathelet, Ingenieur, Van Merris,
Burgemeester van Poperinghe en volksvertegenwoordiger. Des
anderendaags ving de dienst aan voor ’t vervoeren der beeten.
Den Maandag 23n October 1905, werd de vervoerdienst voor
reizigers ingericht tusschen de twee eindpunten Poperinghe en
Rousbrugge.
Den 9n November 1905, kwam de “mallepost” voor den laatsten
keer met de brieven ; den volgenden dag werd de postdienst
door den tram gedaan.
Het deel tusschen Rousbrugge en Veurne werd aanbesteed den
25n Mei 1904. ’t Bestek beliep ter somme van 208,855 fr.
M. Jules Van Keirsbilck te Brugge werd als aannemer aanvaard
met een aanbod van 187,452 fr.
Hebben nog aangeboden de heeren: H. Lemahieu te Beernem,

215,120 fr. - Debusschere Vandenbarre te Rousselare, 217,280
fr. - Marcq broeders te Ecaussines, 230,350 fr., A. Labens te
Aerseele, 249,000 fr.
Den 1n Juli 1906, was ’t de inhuldiging van den nieuwen spoorweg.
___
BUURTWEGEN DIENSTIG VOOR DEN
LANDBOUW
1905. - De wet van 28n Juni 1896 stelde een bijzonder en tijdelijk fonds in van 10 miljoen, om aan de gemeenten toelagen te
vergunnen voor buitengewone verbeteringswerken aan de landbouwwegen.
Dit fonds had voor gevolg ’t kosteloos vervoer toe te staan voor
materialen, die moesten dienen om de wegen met straatsteenen
te beleggen.
De volgende landbouwwegen werden alzoo verbeterd:
1896. - Het deel der Lindestraat van de Kruisstraat tot de hoeve
Devloo of 807 meter, waarvan de kosten beloopen fr 3,444.15.
De Haandekotstraat, van de brouwerij Delanote tot de hoeve
van Henri Delanote, of 632 meter. Hetgeen gekost heeft fr.
2,028.88. Een deel der Heybrugstraat van 112 meter bij den
Maerelkuil, waarvan de kosten fr. 401.75.
1897. - Weg N° 17 Uitweg van Vandenbroucke van aan de Lindestraat tot aan den voetweg van Stavele, op eene lengte van 165
meter. Dit heeft gekost fr 443.90.
Weg N° 11 - Casselstraat te beginnen aan Proven, op eene lengte
van 308 meter. Hiervan zijn de kosten fr. 1,310.15.
Weg N° 7. - Blokstraat, het deel gemeen met Proven op eene
lengte van 300 meter, waarvan de kosten beloopen fr. 1,024 70.
Weg N° 12 - Nachtegaalstraat te beginnen van de hoeve Aimé
Delanote, op eene lengte van 850 meter. Welke kosten beloopen
fr. 3,212 50.
1898. - De Molenwalstraat, van de Brouwerij der heeren
Mostaert tot aan den Molenwal, of 325 meter. De kosten bedragen fr. 1,265.55.
Het overige deel der Nachtegaalstraat: 470 meter. Waarvan de
kosten beloopen fr. 1,316 21.
1899. - De Heybrugstraat, van den steenweg naar Watou tot aan
de hoeve der weduwe Laseure. De kosten zijn fr. 2,749.35.
De Korte Lindestraat, van den steenweg naar Crombeke tot aan
de Kruisdreef. Waarvan de kosten fr 2,919.65.
1900. - Molenwalstraat, van den Staatsteenweg tot aan den
Scherpen put. De kosten bedragen fr. 2,151.37.
1901. - De Wijngaardmolendreef op hare gansche lengte. De
steening heeft gekost fr. 3,087.90.
1902. - De Haandekotstraat, van de hoeve Delanote tot het
Haandekot. Kosten fr. 1,430.00.
1903. - De Heybrugstraat, van den Maerelkuil tot door de weide

der hoeve Vandeputte. Dit deel is gedaan in keien van Arcques
Het heeft gekost van dagloonen, delven enz.
fr. 597 10
van keien
fr. 1,424 05
Tezamen fr. 2,021.15
1904. - De Wulverstraat, van den steenweg tot voorbij de herberg “Den Wijngaard”. Het heeft gekost fr. 1,236 65
1905 en 1906. - Haandekotstraat op eene lengte van 168 meter,
waarvan de kosten
485.15
Montefoultstraat
lengte 390 meter fr. 1,178.40
Casselstraat
lengte 146 meter fr. 757.90
Kruisdreef
lengte 150 meter fr. 778.45
Tezamen fr. 3,099.90

Den 22n Mei 1887 is M. Jules Floor gekozen in vervanging van
M. Capelle, ontslaggever.
Den 22n Mei 1892 en 28n October 1894 zijn gekozen de heeren
Jules Floor en Benoît Syoen.
Den 5n Juni 1898 en 1904 is dit mandaat verleend aan de heeren
Jules Floor en Edouard Verlende.
Door het afsterven van M. Floor is M. Charles Brutsaert, gekozen-plaatsvervanger, als provinciaal Raadsheer uitgeroepen in de
buitengewone zitting van 6n November 1906.
___
KIOSK

___
BENEDICTIJN DESAEGHER
1906. - M. Remi-Camille Desaegher, zoon van Seraphin-Aloïse
en van Jeanne-Eusebie Kesteman, werd alhier geboren den 17n
Februari 1870.
Zijn ouders woonden op de grenspalen der gemeente, en alzoo
ontving hij zijn lager onderwijs te Watou tot in 1881 ; hij volgde
de leergangen in ’t gesticht der Josephieten te Geeraardsbergen
van 1881 tot 1883, hij deed zijn middelbare studiën in ’t klein
Semmarie te Rousselare, en vertrok in 1890 naar ’t groot Semmarie te Brugge, waar hij priester gewijd werd in 1894.
Zijn oversten, die zijn bijzonderen aanleg voor de studie bemerkt hadden, zonden hem naar de Hoogeschool van Leuven:
in 1896 bekwam hij den titel van Baccaloreus in de Godgeleerdheid ; ongelukkiglijk moest hij, uit redens van gezondheid, zijn
studiën onderbreken.
Hij werd onderpastoor benoemd te Brugge, en twee jaar later,
in 1898, trad hij in ’t klooster bij de P.P. Benedictijnen te Maredsous. In 1902 ging hij als Leraar naar den Cesarberg te Leuven, en verbleef er tot in 1906.
Steeds strevende naar hoogeren roep, vertrok hij naar de Zendingen van Brazilië, en werd daar Prior benoemd in ’t klooster
van St. Pol.

1906. De waterpomp van ’t midden der marktplaats, is weggenomen en wordt vervangen door een kiosk voor den dienst van
de muziekmaatschappij.
Uitgaven voor den kiosk
Opmaken van ’t plan door M. Lemahieu te
Gulleghem
50 00
Aanbesteding van ’t werk met levering door
den heer Emile Wullus
1219 00
Levering van steen en bordeuren door M. Duez
te Ligny
129 00
Paveeren van den voet, door d’heer Lamote
34 00
Tezamen 1,432 80

Tot zoover de kroniek der gemeente Rousbrugge. Maar op een
dorp zijn er maatschappijen en toestanden, die een meer algemeene beschouwing vergen, die moeten gevolgd worden door
den loop der jaren, en alzoo geen plaats vinden in een opsomming van gebeurtenissen. Daarom wil ik, in een soort van bijvoegsel, verschillige artikels over deze zaken laten volgen.
Wordt vervolgd.

___
PROVINCIALE KIEZINGEN
1906. - Na de kiezing van 23n Mei 1864, is er geen strijd meer
geweest in ’t kanton.
Den 27n Mei 1872 zijn gekozen de heeren Jean Capelle, met
648 stemmen en M. Etienne Visart met 646 stemmen.
Den 22n, 24n, 25n Mei 1876, 1880, 1884 zijn gekozen de heeren
Jean Capelle en Benoît Syoen.
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