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Op Eversam was er sedert de stichting van de 
abdij op 31 juli 1091 en misschien ook wel 
daarvoor een schuit om over de IJzer te varen. 

Door de lage verhevenheid, 5 meter boven de 
zeespiegel, en de toekomende beken, die diep 
in het dorp binnendrongen, gebeurde het bij 
aanhoudende regens vaak, dat het water van 
de IJzer buiten zijn oevers trad en overstroming 
veroorzaakte. Dijken of dammen werden dan 
ook rondom de bedreigde plaatsen en sluizen 
aangebracht die regelmatig toezicht vroegen. 
Zo kennen wij te Stavele de parochieoevers 
langs de IJzer en de oevers in de Oosthoek 
langs de Vleterbeek of Poperingevaart.

Langs de “Noortdyck (1)” ook nog “de prochie-
dyck” genoemd, kon men naar Stavele wande-
len en kwam men voorbij het kasteel en achter 
de kerk in het dorp. 

Om de Burgweg (weg naar Veurne) te bereiken, 
liep men een eindje door de abdijdreef en trok 
men langs de “Ruwe-dreve” (tegenwoordig de 
Zanddreef) noordwaarts tot over de Noorddijk, 
om een eind verder de overzet te bereiken. 
Dat was een soort vlot of platte schuit gebruikt 
op de hofstede “ter Eversam overvaert” op het 
grondgebied van Hoogstade. Vandaar trok men 
langs de “Valckendreve” naar de Hoghestraete 
(nu Lindestraat, weg van Hoogstade-Linde naar 
Beveren).

De leegloop van Stavele
In de tweede helft van de 16de eeuw waren 
de Spanjaarden hier de baas. Werkloosheid, ar-
moede, pest, zware belastingen, onrust en ver-
zet waren aan de orde. Die onrust steeg en het 
gewone volk liet steeds duidelijker merken dat 
ze dat onmenselijk gedoe beu was, maar het 
bleef maar duren, vele gezinnen leden honger. 
Simpele zielen lieten dan nog hun laatste cen-
ten aftroggelen aan aflaten en relikwieën die 
ze betaalden aan geestelijken die eigenlijk niets 
tekort hadden. Want kerken en kloosters be-
schikten over enorme vermogens omdat ze vrij 

waren van belastingen en toch tienden eisten 
op het graan, vee en soms de helft van de hof-
steden bezaten. Zoiets - om dan nog niet over 
de rest te spreken - zette kwaad bloed bij de 
bevolking. Zo viel het de opruiers niet moeilijk 
om hun calvinistische ideeën tot bij ons te laten 
doordringen en te vermengen met de econo-
mische problemen. En zo begon het. Landelijke 
en plaatselijke opstandelingen richtten zich in 
augustus 1566 tegen kerken en kloosters. Een 
Beeldenstorm woedde, meer dan 200 kerken 
werden in drie weken tijd leeggeroofd en ver-
nield. 

De resterende gebouwen van de abdij van 
Eversam, na de verwoesting en plundering in 
1566, 1578 en 1579, dienden tot schuilplaats 
en onderkomen van soldaten. 

Zoals reeds eerder vermeld werd op 11 oktober 
1578, ook de brug (brugje) aan de  Poperinge-
vaart vernield en werden er barricaden opge-

worpen om te beletten dat de malcontenten 
het water zouden oversteken. 

De calvinistische bezetting liep ten einde in 
april 1584 en nu en dan kwam wel iemand kij-
ken naar zijn vroegere woonplaats. Er waren 
veel parochies waar niet één mens woonde, 
allen waren gevlucht, meestal richting Holland 
en keerden niet meer terug. De leegloop begon 
in 1572 toen onze streek ook nog eens werd 
overspoeld door criminele benden. Vinkem 
telde nog drie inwoners en Wulveringem nog 
vijf. Stavele, Oostvleteren, Westvleteren, Krom-
beke, Proven en Roesbrugge-Haringe lagen er 
verlaten bij op een paar schuwe enkelingen na. 
Het was een rampzalige tijd.
Er was pest uitgebroken en deze gevreesde 
ziekte heerste er gedurende de hele geuzentijd 
(1570-1579), zowel onder het volk als onder 
de bezettende troepen. 
Stavele was totaal verwilderd, veel landerijen 
en meersen hadden tussen 1572 en 1584 on-
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der water gestaan. De ganse regio werd over-
woekerd door onkruid, struikgewas en wolven. 
Velen hebben nog na 1580 de Westhoek verla-
ten en zijn weggetrokken naar veiliger oorden.
Pas vanaf 1595 startte een herbevolking, via 
beloftes van belastingsvrijstelling, door voorna-
melijk emigranten uit Picardië en Artesië, zoals 
de familie Leuridan, Morlion, Berquin, Decarne, 
Gauquie, Butaye, Messiaen en ook mijn familie 
Toussaint.
In 1585 besloten de kanunniken die in hun 
refuge te Ieper verbleven, de landerijen (ca. 
200-tal gemeten) en meersen noodgedwon-
gen te verpachten samen met de abdij, die 
sedert 1579 definitief door hen was verlaten. 
De resterende gebouwen van de abdij, uit de 
verwoesting en plundering in 1566, 1578 en 
1579, hadden gediend tot schuilplaats voor 
mensen op de dool. Zelfs ronddolende on-
gedisciplineerde vijandelijke soldatenbenden 
waren er een zekere tijd gekazerneerd, zodat 
de troosteloze aanblik weinig hoop gaf op een 
spoedige terugkeer en heropbouw. 
Op 7 september 1585 werd er te Ieper een 
pachtovereenkomst voor negen jaar met Jean 
Leuridan uit Lomme (Fr.) en zijn echtgenote 
Marguerite Marie de la Forterie afgesloten.

Na de terugkeer van de monniken in oktober 
1609 was de abdij enkel nog toegankelijk langs 
de westkant. Want de verbindingsweg Eversam 
- Elzendamme, met de overbrugging van de Po-
peringevaart, werd nooit meer hersteld en dat 
zou zo blijven tot op ’t einde van de 19de eeuw 
toen er een nieuwe weg werd aangelegd.
Zuidwaarts gaande op de Oostdijk, konden de 
monniken langs een voetbrug “de Craeybrug-
ge” en dan verder door de Broekdreef Westvle-
teren bereiken. 

Daarna werd er begonnen met het herstellen, 
het heraanleggen en versterken van de dijken. 
In 1628 werd begonnen met het aanleggen 
van een nieuwe oversteekplaats “an den back” 
(2) ten noordoosten  van de abdij, net buiten 
het kloosterdomein (3). Vandaar over de IJzer 
kon men langs ‘t “Marienstraetjen” (nu nog 
genoemd de Kloosterdreef) op de Burgweg 
geraken.

Tussen Stavele en Westvleteren bestond er 
vroeger ook een weg. Westvleteren kon men 
bereiken langs de Zwanestraat, Hoekjestraat 

en via de Meersdreef, rechts net over het Ver-
brandhof  naar de Pudebrouck over de Heide-
beek. De Heidebeek stak men dan over met 
een schuit en van daar de Roggestraat te West-
vleteren. In de 17de eeuw werd die overbacq 
vervangen door een brug over de Heidebeek, 
nog duidelijk te zien op de kaart van Ferraris uit 
1770. In 1896 werd deze brug vervangen door 
een nieuwe voetbrug en beide gemeenten be-
taalden elk de helft van de kosten (164,38 fr.). 
De voetbrug werd gelegd door Edmond Ureel 
(4) van Westvleteren.

De “Veerdienst” op de IJzer te Eversam was na 
de afschaffing van de abdij in het bezit geko-
men van particulieren.

In 1805 wilde Jacobus Augustinus Vanden-
berghe (5), de eerste gebruiker van de gewezen 
abdij van Eversam, er zijn persoonlijke eigen-
dom van maken, maar werd hierin belet door 
het toenmalige gemeentebestuur. Virginie Ver-
haeghe (6) is de laatste geweest die in 1894 
nog met de schuit de overzetdienst in bezit 
had. Voor 5 ct per persoon kon men de IJzer 
oversteken.
Deze overzetdienst werd afgeschaft na het 
bouwen van de brug over de Poperingevaart 
en het aanleggen van de nieuwe steenweg van 
Stavele naar Elzendamme. De overzetdienst op 
de IJzer, bij Eversam, werd bij Koninklijk besluit 
op 18 mei 1901 wettelijk afgeschaft. 

Robert Toussaint

Bronnen:
1. Zowel de Noorddijk en de Oostdijk waren langs weerszij-

den beplant met bomen. Dat was in de 18de eeuw nog 
duidelijk zichtbaar op de kaart van Ferraris (1771-1778). 

2. Het oversteekhuisje werd voor het eerst bewoond door 
Marc Mervil (Merveillie) en het laatst in 1968 door de 
85-jarig jachtwaker Rombertus Dieusaert. Nadien werd 
het omgevormd tot een buitenverblijf.

3. Jan van Loo burchmeerstere ca.1650, den baillieu als 
greffier van Stavele selve deurgaens ghereden ende hun-
nen wech ghenomen hebben langhst de voorname dijc-
ken, tsij omme naer t’clooster te trecken, naer de over-
bacq (oversteekboot).

4. Edmond Florimond Ureel, geboren op 18 juli 1845 te 
Westvleteren, zoon van Carolus Ludovicus (1809-1892) 
en Eugenia Constantia Poissonnier (1803-1884) trouwde 
in 1879 te Westvleteren met Paulina Regina Debergh.                 

5. Jacobus Augustinus Vandenberghe, sedert 1792 pach-
ter van de gronden van Eversam, in 1797 eigenaar, was 
getrouwd met Isabella Constantia Verhaeghe (° Stavele, 
1740-1833), de weduwe van Petrus Depeser (° Stavele, 
1731-1784).

6. Virginie Sophie Verhaeghe, geboren te Roesbrugge op 
10 augustus 1827, was de dochter van Joannes Albertus 
en Maria Constantia Liefooghe. Zij trouwde te Stavele op 
23 mei 1865 met Petrus Andreas Missie. Na het overlij-
den van Petrus hertrouwde zij op 1 mei 1877 te Stavele 
met Dominicus Fredericus Vanhove (° Watou op 23 janu-
ari 1827), weduwnaar van Regina Eusebia Devos (1832-
1875).
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Het te zoeken voorwerp is een oude hoeden-
mal. Een mal is een model waarmee je een 
voorwerp verschillende keren op dezelfde ma-
nier kan maken. Het kan bestaan uit verschil-
lende materies: metaal, kunststof, hout… Deze 
mal staat op een houten onderstuk. Ze zijn ook 
te krijgen op een mooie patina (decoratief on-
derstuk) waardoor ze mooi in je interieur pas-
sen.
Hoeden maken is een tijdrovende bezigheid 
omdat het meestal handwerk is. Een hoed kan 
gemaakt worden uit leer, voile, stof, vilt, ver-
schillende soorten stro… Hij moet via de mal 
op vorm getrokken worden, gegarneerd en af-
gewerkt worden. Naargelang de keuze van de 
klant en de creativiteit van de hoedenmaker is 
een enorme variëteit mogelijk.
Tot de jaren vijftig ging men niet zonder hoed 
de straat op. Door vooral de komst van de 
auto is de hoed uit het straatbeeld verdwenen. 
Vanaf 2010 echter verschenen er weer meer 
hoeden in de modebladen en op de catwalks. 
Vooral de jongere generatie durft weer een 
hoedje opzetten.

Jammer genoeg kon niemand het voorwerp 
raden.

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

OUDE HOEDENMAL
MAART

Sint-Jozef mè zyn hoamer

sloat ’t winterwere weg!

E slag olhier, ê klop oldoar,

ê moartsche-byze blust zyn vier!

’t E’ lukt nie ossan, zeg!

De doagen zyn ol langer,

de poasbloem’n bloeien nu.

Ol is ’t da j’dikkers zunne ziet

resschiert je toch te verre niet

zonder ê pardesus!

Nu stoat ’n Vis in ’n horoskoop

en ’t Ram doe were mei!

Je ziet an ’t vliegen van de duven

dat ’t agliek geën winter koste bluven!

’t Is were biekans mei!

Djoos Utendoale

OKRA BEVEREN-IJZER

UITSLAGEN FEBRUARI 2017

KAARTING - 8 FEBRUARI

7 deelnemers wonnen 3 partijen:

1. Wyckaert André 398 pt.  

2. Antheunis Cecile          391 pt.

3. Lermytte Michel             366 pt.

4. Butaye Johan 348 pt.

5. Denys Jozef                   355 pt.

6. Vandeputte Frans         310 pt.

7. Lanszweert Magda       246 pt.

KAARTING - 22 FEBRUARI

6 deelnemers wonnen 3 partijen:

1. Butaye Roger 452 pt.  

2. Vandewalle Frans      423 pt.

3. Cappoen Henri 422 pt.

4. Vandepitte Paul 416 pt.

5. Pattou Henriette 400 pt. 

6. Muylle Lena             235 pt.

KLASSEMENT

1. Wyckaert André 6 part./784 pt.  

2. Lermytte Michel  5 part./683 pt.

3. De Pyper Anna             5 part./666 pt.

4. Ingelaere Suzanne 4 part./745 pt.

5. Denys Jozef 4 part./721 pt. 

Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij SCHOONAERT

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten

VANAF NU: winternazicht
Alle carrosseriewerken • schilderen

Hartslagen
van Rik Ryon

Een waterdicht
contract,
heeft dat

een regenjas?
Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
rik.ryon@telenet.be



in ’T ROZENHOF

Obterrestraat 73  •  8972 Proven  •  Tel. 057 300 335 • reservatie gewenst • www.rozenhof-proven.be

PAASBUFFET 
PAASZONDAG 16 APRIL om 12 uur
Sprankelend aperitief met hapjes

Waaier van voorgerechtjes en soep

Warm buffet van vlees en vis
Châteaubriand / sla / frietjes • Stoofpotje van kip / fijne groentjes / pasta • Kabeljauw / asperges / puree

Mini-buffet van artisanaal hoeve-ijs met diverse toppings en garnituren

Koffie en zoetigheden

Wijnen en water inbegrepen: € 65 per persoon
Voor de kleinsten kinderbuffet (tot 11 jaar): € 20
Muzikale animatie na de maaltijd 

Let wel: Wij zijn in verlof van maandag 3 april tot en met donderdag 13 april.
Indien je graag reserveert voor het paasbuffet kunt je dit reeds doen voor ons verlof
of via mail op gasthof.rozenhof@telenet.be!
Wij zijn wel telefonisch bereikbaar vanaf dinsdag 11 april (057 30 03 35).
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Binnenkort is het zover …

Zaterdagavond 1 april om 17.30 uur
sluiten we definitief de deuren van Steenvoordestraat 11
en gaan we er eventjes tussenuit …
Gelieve op voorhand te bestellen op 057 38 80 34 of slagerijplancke@telenet.be
WANT OP = OP

… om u dan op vrijdag 21 april
te kunnen verwelkomen
op onze nieuwe locatie … Steenvoordestraat 37

Wij kijken er alvast naar uit!

UITGEBREIDER GAMMA

NIEUWE PRODUCTEN
ZELFDE PRIJZEN

TIJDENS
ONS OPENINGSWEEKEND

KRIJGT ELKE KLANT
EEN WELKOMSTGESCHENK



Terwijl in Stavele de prinsentitel van Johan Van-
de Lanotte nog altijd uitgebreid gevierd werd 
en de Poperingse politiekers in de gemeente-
raad steen en been klaagden omdat ze met de 
fusiedorpen ook een pak schulden binnenhaal-
den, maakte Haringe zich in maart 1977 op 
voor een opmerkelijke vernissage. Want pries-
ter-kunstenaar Joris Declercq, toen al twee jaar 
pastoor in Haringe,  stelde als Djoos Utendoale 
een boek voor. Zijn ‘Karel Velde’ werd een her-
werking van het legendarische ‘Karel de Blau-
wer’, en zowel in Haringe als in Roesbrugge 
gaf dat in die maartmaand aanleiding tot een 
smokkelfeest met een klein ranzig kantje.

Het fusiespook had in 1976 de gemeenteraden 
in de dorpen rond Poperinge voor een opmer-
kelijke  haast gezorgd. In bijna elk dorp werden 
in het jaar vóór de fusies nog snelsnel en met 
de glimlach een aantal grote werken uitgevoerd 
en andere projecten officieel goedgekeurd. Met 
in het achterhoofd de idee dat de rekeningen 
van de uit de hand gelopen begrotingen in het 
volgende jaar gewoon naar de grote fusiege-
meente zouden gestuurd worden. En dat werd 
op de gemeenteraad van maart 1977 vooral 
voor de stedelijke politiekers pijnlijk duidelijk. 
De verkozenen uit de deelgemeenten lieten de 
verwijten op die raad wijselijk over zich heen 
waaien, maar ze konden ook niet verhinderen 
dat de gemeentelijke belastingen plots een 

flink pak stegen.
In de dorpen zelf lag daar waarschijnlijk nie-
mand wakker van, en in Haringe en Roesbrug-
ge werd er zelfs duchtig gefeest. Aanleiding 
was het verschijnen van ‘Karel Velde’, die de 
plaatselijke sagenfiguur Karel de Blauwer op-
nieuw van onder het stof haalde. Die ‘Karel de 
Blauwer’ was al decennialang een begrip in de 
regio. Hij was het geesteskind van Jules Leroy, 
die in 1853 in Haringe werd geboren. Toen hij 
7 werd, verhuisde het gezin naar de landelijke 
boerderij ‘In den Haeghedoorn’ op de grens 
tussen Roesbrugge, Beveren-IJzer en Frankrijk. 
Daar kwam hij voor het eerst echt in contact 
met de wereld van de smokkelaars. Smokkelen 
was in die jaren voor veel gezinnen een soort 
economische noodzaak, en net als in veel an-
dere grenscafeetjes werden ook in de ‘Haeg-
hedoorn’ ongetwijfeld veel plannen gesmeed, 
louche afspraken gemaakt en vooral heel wat 
straffe verhalen verteld.  De jonge Leroy nam ze 
gretig op en toen hij in 1873 naar het Klein Se-
minarie te Roeselare mocht en daar onder meer 
figuren als Gezelle, Verriest en Rodenbach leer-
de kennen, kwam ook bij hem de goesting om 
te schrijven. Hij trok naar het groot Seminarie 
van Brugge, in 1884 werd hij priester gewijd en 
toen hij een jaar later priester-leraar benoemd 
werd aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge 
had hij al zijn eerste schrijfsels gepubliceerd. 
Eerst in de ‘Gazette van Brugge’ en later zelfs 

in de ‘Biekorf’, dat in die jaren opgericht werd 
en later het tijdschrift zou worden dat Guido 
Gezelle groot maakte. Zo’n grote naam is
Leroy nooit geworden, maar toen hij in 1889 
tot pastoor van Staden benoemd werd en hij 
voor de reeks ‘Zeisels en Vertellingen’, ‘Pieter 
de Pensejager’ en ‘Karel de Blauwer’ schreef, 
was niet alleen zijn faam als volksverteller ge-
maakt maar lag hij ook aan de basis van de 
vele smokkelverhalen die het leven in onze re-
gio indertijd kleuren en nu nog altijd tot onze 
streekidentiteit behoren.  

Pater Declercq, die in 1975 in Haringe tot pas-
toor was benoemd en naast kunstschilder ook 
een begenadigd schrijver was, leerde in Harin-
ge de geschiedenis van zielsgenoot Leroy ken-
nen, en een figuur als Karel de Blauwer sprak 
hem direct aan. Bovendien werd hij sterk geïn-
spireerd door de buren van Roesbrugge. Daar 
werden de verhalen van Karel de Blauwer in 
leven gehouden door Romain Depuydt. Hij lag 
mee aan de basis van de eerste Karel de Blau-
werstoet, die daar in 1958 ter gelegenheid van 
de dorpskermis uitging. De stoet verbeeldde 
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… 40 jaar terug in de tijd

Het toneelspel “Karel Velde” werd gespeeld op 6, 7 en 21 november 1976.

Van links naar rechts zittend: Simonne Meeuws, Roger Lanszweert (Stavele), Romain Depuydt,
Paula Recour, Filip Recour, Raymond Gyssels, Pierre Vandermarliere (Poperinge), Willy Maes.

Tweede rij: Pierre Kestelyn (Poperinge), Maria Vasseur, Cecile Maes, Jozef Wullus, Robert Ceenaeme,
Georges Samyn, Rudi Depuydt, Gisèle Delanote, Willy Neuville, Marc Maes, Rudi Maes.

Derde rij: André Weemeeuw, Ignace Parent, Hendrik Vanstraeseele, Edgard Maes,
Willy Vandermarliere, Jozef Deschuytter.

We zien van links naar rechts: Willy Vandermarliere,
secretaris Jozef Alexander, Michel Christiaen, Roger 

Vanstraceele, Pierre Berquin en Gery Delanote.



de mooiste taferelen uit de vertelling van Jules 
Leroy, en sprak toen zo sterk aan dat er het 
jaar daarop zelfs een vervolg kwam. Depuydt 
bouwde de stoet verder uit, schreef een Karel 
de Blauwerlied en toen de stoet in 1960 nog 
eens uitging had hij het boek al tot een toneel-
stuk verwerkt. Hij bracht een aantal enthousi-
aste Roesbrugse acteertalenten samen in ‘De 
jonge Troostverwachters’, vulde de groep aan 
met enkele ervaren toneelspelers uit de regio 
en in de winter van 1960 ging het stuk in pre-
mière. Het kende zo’n succes dat er meteen 4 
opvoeringen kwamen, en in de jaren die volg-
den kwamen er ook nog opvoeringen in omlig-
gende gemeenten, in enkele dorpen over de 
Schreve en in 1962 zelfs op de Frans-Vlaamse 
Kultuurdagen in Waregem.  

Eind 1962 verdween Karel de Blauwer een 
beetje van het toneel om in 1976 plots weer 
in al zijn grootsheid te verschijnen. In de vorm 
van een reus van 4,55 meter hoog, die ter ge-
legenheid van Roesbruggekermis op de markt 
werd geplaatst en de blikvanger werd in de 
fusiestoet, die toen uitging. Er kwam meteen 
ook een reprise van het toneelstuk van Romain 
Depuydt. 

Deze gebeurtenissen moeten pater Declercq 
ongetwijfeld geïnspireerd hebben om zich nog 
meer in het smokkelverleden van de streek te 
verdiepen, en in de wintermaanden van 1976-
1977 herwerkte hij het originele Karel de Blau-
werverhaal van Jules Leroy tot zijn ‘Karel Velde’. 
Maar in tegenstelling tot de Karel van Leroy, die 

de heldendaden aan elkaar rijgt, maakt Djoos 
Utendoale - het schrijverspseudoniem van pa-
ter Declercq - zijn Karel tot een blauwer van 
vlees en bloed, een Westhoeker met zijn mooie 
maar ook kleine kantjes die met zijn smokkel-
tochten uit de armoede probeerde te geraken 
maar er uiteindelijk aan ten onder gaat. 

Het boek werd begin maart 1977 in Haringe 
officieel voorgesteld. Op initiatief van de toen 
nog jonge Haringse Kultuurgemeenschap en in 
de loods van Roger Donche, die te klein bleek 
voor de zowat duizend aanwezigen. Al kwa-
men de meesten toen waarschijnlijk wel voor 
Willem Vermandere, die enkele jaren daarvoor 
als kleinkunstenaar was doorgebroken met en-
kele liedjes op tekst van Djoos Utendoale. Zijn  
optreden in Haringe was een wederdienst voor 
de pater, en het boek zelf werd een plaatse-
lijke bestseller. Ook Roesbrugge feestte mee, 
want daar werd op 6 maart een soort Karel 
de Blauwerherdenking gehouden, met dia’s en 
een filmpje van de Karel de Blauwerstoeten uit 
het verleden en een extra opvoering van het 
toneelstuk van Romain Depuydt. 

Opmerkelijk was wel dat deze activiteiten de 
oude rivaliteit tussen Roesbrugge en Haringe 
opnieuw aanwakkerde. Want plots claimden 
zowel Roesbrugge als Haringe de geest van 
Karel de Blauwer. In Haringe werden een Karel 
de Blauwerwandel- en autoroute gelanceerd, 
iets wat door de Roesbruggenaars niet in dank 
werd afgenomen omdat ook zij met die idee 
speelden. En toen de Kultuurgemeenschap in 

september 1980 in Haringedorp het stand-
beeld van Karel de Blauwer plaatste en terzelf-
dertijd met een mini-Karel de Blauwerstoet en 
een eigen toneelevocatie uitpakte, kwam er 
ook reactie. Met een gedenksteen van Karel 
de Blauwer in de gevel van het ‘Hof van Com-
merce’ op de markt van Roesbrugge en een 
Pieter de Pensejagerroute. Maar toen enkele 
jaren later in Roesbrugge de plannen voor het 
nieuwe ontmoetingscentrum werden voorge-
steld, vonden Roesbruggenaars en Haringe-
naars elkaar gelukkig terug bij de uitwerking 
ervan en werd Karel de Blauwer plots weer de 
held van Roesbrugge-Haringe. Of hoe de tijd 
historisch gegroeide vetes toch heel langzaam 
blijkt te kunnen helen …  

Nog in maart 1977
• Wielerclub Haringe Sportief van voorzit-

ter Leon Rosselle organiseerde op 13 maart 
1977 zijn eerste wielerwedstrijd van het nieu-
we koersseizoen in Roesbrugge. Het was de 
ereprijs Georges Berquin, genoemd naar de 
gekende cafébaas van ’t Boldershof, die ook 
lid was van Haringe Sportief. 

• In Poperinge werd druk gespeculeerd over de 
aanleg van de nieuwe expressweg naar Ieper. 
Er waren immers twee denkpistes. De aanleg 
van een volledig nieuwe viervaksweg langs 
de spoorweg was een optie, maar daarnaast 
was er ook een plan om het nieuwe traject 
van Ieper even voorbij de Brandhoek via een 
brug over de spoorweg te laten aansluiten 
op de bestaande weg van Vlamertinge naar 
Poperinge. Pas tegen het eind van de maand 
werd duidelijk dat de eerste optie het zou ha-
len. 

• Sommige landbouwers zaten serieus met de 
handen in het haar. Want nadat de aardap-
pelprijs in putje winter tot 10 fr per kilogram 
steeg, raakte die plots in vrije val en ging die 
onder de 3 fr. Wie gespeculeerd had en niet 
verkocht, kreeg dus flinke klappen. 

• In Watou startte op zaterdag 19 maart in café 
’t Kloeftje bij Jacques Neuville de flipperclub 
‘Nooit Tilt’ en startte ook het seizoen van de 
wielertoeristenclub De Grenstrappers.

• In Cine Palace te Poperinge draaiden in de 
maartmaand ‘A clockwork Orange’ van Stan-
ley Kubrick en ‘One flew over the cuchoo’s 
nest’ van Milos Forman. In die tijd al twee 
internationale kaskrakers die heel wat stof 
deden opwaaien en ondertussen algemeen 
erkend werden als tijdloze meesterwerken.        

• En op zowat alle hitparades in Europa haalde 
zangers Julie Covington de top met ‘Don’t 
Cry For Me Argentina’.

 
Wordt vervolgd
Stef Ryon

Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten op www.westhoekverbeeldt.be
- De IJzerbode
- Karel Velde, Djoos Utendoale, 1977

3 VERSO
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De familie Pierre Maes-Gyssels kreeg in maart 1977
de hoofdprijs van de prijskamp met gezinszegels overhandigd.

Staand van links naar rechts: Jacques, Rita en Cecile Maes.
Zittend van links naar rechts: Marie-Louise Gyssels, Pierre Maes en vooraan Filip Maes.

Achteraan de afgevaardigden Gezinsbond: Raymond Gyssels, Apoteker Samyn en Willy Maes.
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Geboorte
Onze geboortecatalogi!
Reserveer ze en
maak thuis rustig uw keuze.

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

Ook:
• doopsuikerdoosjes
• doopsuikerkaartjes
• stickers
• wikkels
• sluitzegels - …

Veel ideeën op
www.drukkerijschoonaert.be

Een Cappoentje om van te snoepen!

Lowie
21 februari 2017 n 13.22 uur n 3,130 kg n 49,5 cm

Mijn papa en mama: Bruno en Aline Cappoen-Debruyne

Mijn knuffelzus: Laura

Mijn suikersponsors: Simon Cappoen en Ellen Debruyne

Materniteit: Jan Ypermanziekenhuis, Briekestraat 12, 8900 Ieper - kamer 608

Thuisbezoek: Aline: 0494 34 58 31 - Bruno: 0496 30 02 43

Cadeautip: Dreambaby Kuurne - www.dreambaby.be (lijstnr. 852281 - paswoord: DMN9016) of *

Een knuffeltje hier en een kusje daar,
op je wang, op je oor, in je nek en in je haar.

Nee wacht, ik ben nog niet klaar,
ik vind je zo lief, op je neusje ook een paar.

Broertje voor Laura!

X

Een kindje zo klein
een wonder vol vuur

vult dagen met warmte
en liefde heel erg puur

Maurice
Maes

3 november 2016

51,5 cm - 3,230 kg

zoontje van Bert en Anneleen Maes - Coene
meter en peter: Sofie Maes en Gert Coene

materniteit: Jan Yperman - Briekestraat 12, Ieper
ook welkom bij ons thuis na een seintje:

Terenburgseweg 13A, Proven
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www.drukkerijschoonaert.be
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KIEKEBOE HELPT
DE VRIJWILLIGERS 
VAN HET RODE KRUIS!
Van donderdag 27 april tot donderdag 11 mei 
zullen de Rode Kruisvrijwilligers opnieuw de Rode 
Kruisstickers te koop aanbieden. De opbrengst 
van de actie gaat dit jaar naar de aankoop van 
software om de vrijwilligers op te roepen bij een 
eventueel alarm of selectief voor andere opdrach-
ten. Ook de leergangen hebben een nieuwe re-
animatiepop en een oefen-AED-toestel nodig.

De familie Kiekeboe siert de sticker
De Kiekeboes zijn ongetwijfeld de bekendste 
stripfamilie van Vlaanderen. Dit jaar bestaan de 
Kiekeboes 40 jaar. Veertig jaar vol verhalen waar-
in tekenaar Merho de actualiteit op de voet volgt 
en ook allerlei sociale thema’s aankaart. De Kie-
keboes zullen het onrecht niet laten passeren en 
hebben het hart op de juiste plaats.
Veertig jaar Kiekeboe is een mooie gelegenheid 
om de handen in elkaar te slaan met het Rode 
Kruis. Ze steken graag hun handen uit de mou-
wen om te helpen, samen met alle vrijwilligers 
van Rode Kruis Vlaanderen.
Wie weet loop je misschien Marcel Kiekeboe of 
één van zijn familieleden tegen het lijf tijdens de 
eerste verkoopdagen!

De werking
In het voorbije jaar stonden de vrijwilligers van de 
hulpdienst klaar op maar liefst 68 manifestaties 
en sportwedstrijden, goed voor 295 verzorgin-
gen.
Bij de leergangen volgden 18 personen een oplei-
ding Eerste Hulp. 
Ook het Jeugd Rode Kruis was weer heel actief. 
De EHBO-lesjes waren een succes. 17 jongeren 
volgden de cursus helpertje en junior-helper.
31 kinderen volgden de lesjes voor de allerklein-
sten.
Ook het zomerkamp in Aalter was een succes met 
maar liefst 56 deelnemers.
Bij de uitleendienst gingen 48 hoog-laag-bedden, 
krukken en dergelijke de deur uit. Enkel bij ons 
kan je ook nog tijdens het weekend terecht.
Met de bloedinzamelingen  te Poperinge, Proven 
en Vleteren hebben bijna 1178 donoren zich aan-
geboden om bloed te geven.
De Cursus hartveilig werd 8 keer gegeven door 
onze lesgevers.
De ziekenwagens werden 102 keer ingezet en re-
den samen ongeveer 19311 km.

www.poperinge.rodekruis.be

OP ZOEK…TOCHT
in het Frans-Vlaamse molenland van 30 maart t.e.m. 25 april

Deze grensoverschrijdende ontdekkingstocht brengt je doorheen een stukje Frans-Vlaamse West-
hoek, op zoek naar het heden en verleden van enkele leuke dorpen en stadjes. Dit jaar verkennen 
we een gedeelte van het uitgestrekte ‘Pays des Moulins de Flandre’ en onze tocht start in Worm-
hout om na een omzwerving van zo’n 40 km te eindigen in Bierne (Bieren). Beide gemeenten zijn 
vlot bereikbaar door hun ligging vlakbij een afrit van de A25 (Duinkerke-Rijsel).
Deze toeristische uitstap wordt verpakt als zoektocht om je een bijkomende prikkel te geven en je 
zo iets meer om je heen te doen kijken dan de doorsneetoerist. Er zijn 25 meerkeuzevragen die je 
kunt oplossen met gegevens die ter plaatse te zien zijn. Enige voorkennis van de streek is absoluut 
niet vereist en naslagwerken, smart- en ander ‘phones’ heb je ook al niet nodig.
Goed rondkijken en vooral een beetje oog hebben voor detail is ruim voldoende.
Het heemkundige en toeristische aspect in deze tocht blijft prioritair en dus is zowat 70% van het 
zoektochtboekje gevuld met informatie over wat onderweg is en/of is geweest of gebeurd. Een 
rustige, ontspannende en leuke tocht blijft onze voornaamste betrachting.
Iedereen mag deelnemen en dat doe je wanneer, zolang en zoveel je maar wilt, voor zover dat 
gebeurt van 30 maart t.e.m. 25 april 2017.
Op zaterdag 29 april volgt om 20 uur een fina-
leronde met aansluitend de prijsuitreiking in de 
Iselandezaal (boven de vismijn) te Nieuwpoort-
stad.

De zoektochtbundel is vanaf 30 maart 2017 
voor € 8 verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme Po-
peringe, Grote Markt 1.

Meer info: patrick.devriendt7@telenet.be.
Org.: vzw Werkgroup Sea Scouts & Sea Guides 
Nieuwpoort i.s.m. het stadsbestuur van Nieuw-
poort.

CUM JUBILO IN ROME EN ASSISI 
De damesschola Cum Jubilo sloot op zondag 5 maart 2017 haar tiendaagse Italiëreis naar Rome en 
Assisi af. Het muzikale programma startte op zondagvoormiddag 26 februari 2017 in Rome met 
het zingen van de mis in de kerk van de orde van de oratorianen Santa Maria in Vallicella Chiesa 
Nova.
Het koor nam deel aan een project, samen uitgebouwd met l’Académie du Chant Grégorien (Brus-
sel-Wallonië), waarbij de diverse monastieke getijden van Aswoensdag werden gezongen in een 
aantal Romeinse basilieken: Sint-Pieters, Santa Maria Maggiore, Santa Prassede, San Clemente, 
Sint-Paulus buiten de muren en Santi Giovanni e Paolo.
Vanaf zondagnamiddag werd er gestart, samen met zestig bevriende zangers uit zeven Europese 
landen, met het instuderen van het officie van aswoensdag onder leiding van Jaan-Eik Tulve uit 
Estland, dirigent van het bekende Estse ensemble Vox Clamantis.
Na het afwerken van dit Romeprogramma reisde Cum Jubilo verder naar Assisi waar we zongen in 
de basiliek van San Francesco en in de kerk Santa Chiara. Daarnaast werd er een concert verzorgd 
in de kerk van Santa Maria Maggiore.
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Communie
Breng uw foto’s
(gewoon of digitaal) binnen.
We maken er een leuk en
origineel communiekaartje van !!!

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

Een geschenkje
voor iedere communicant !

Veel ideeën op
www.drukkerijschoonaert.be

Plechtige communie
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EERSTE COMMUNIE 1 MEI 2016Amélie

VORMSEL

ZONDAG  1  MEI 2016
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Tuincenter AU PETIT JARDIN
Couthoflaan 32 - 8972 PROVEN - Tel. 057 33 39 63 - www.aupetitjardin.be
dinsdag tot zaterdag open van 8.30 - 12.00 u. & 13.00 - 18.30 u.
zondag open van 9.00 - 18.30 u. (maart-april-mei) - gesloten op maandag

LenteweekendLenteweekend
17-18-19 MAART 2017

ACTIE!
GRATIS NARCISvoor elke klant+ dubbele stempelsop klantenkaart

EVENEMENTENKALENDER
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MADE IN CHOCOLATE

-10%

paas
kortingdagen

Waar:  Zokola 
Blasiusstraat 97 
Krombeke 
www.zokola.be

Alle artikelen staan uitgestald in de showroom
Wanneer:  din 04/04 - zat 08/04 

telkens van 13:30 tot 18:30 uur
Hoe:  U ontvangt op al uw aankopen 

en Paasbestellingen 10% korting*. 
* enkel geldig ter plaatse in de showroom.
 niet voor bestellingen per mail of telefonisch

volg ons op facebook.

lekkere prijzen te winnen!

BOEK VOOR “JONGE JEUGD” VAN DE 21STE EEUW

TROUW-VOLKS
LEVENSGETUIGENIS

vanuit de Blauwvoeterie,
de AKVS-jeugdvernieuwing
& de historische PELGRIM-beweging
levenskracht voor onze
verzwakte generaties:

ERNEST VAN DER HALLEN
Begenadigde en Leider
Non-conformist, zoals hij bezielde en zoals ook de auteur: Bonifaas Luykx, abt-archimandriet 
en abdijstichter. Met 10 blz. levensschets: “Van der Hallen-geest tot heden…”.
Volgens auteur Luykx schiep Van der Hallen “een levensstijl waarin het volkse en het gods-
dienstige, het persoonlijke en het sociale tot één levensgeheel zijn vergroeid; de echte levens-
grootheid langs eenvoud en heldhaftigheid.” (blz. 15)

Dit boek is doorspekt met fragmenten uit zijn brieven, boeken en artikels, tal van spreuken, 
het drievuldig hartensprookje uit het trekkersboek “De Wind waait” & zijn “Geestelijk 
Testament”.

Uitgegeven door vzw BERTENNEST
 in Van der Hallen-Gemeenschap 
60 blz. met tekeningen, foto’s, kalligrafie,
handschrift en kleurkaft door Joost Ducatteeuw. 
Prijs: € 15,00 via reknr. BE 89-3850-5291-5785
van vzw BERTENNEST, 
Bergenstraat 29, 8972 Roesbrugge
bertennest@skynet.be - 057 30 02 08

STAD LIER - ZATERDAG 1 APRIL 2017

57ste VAN DER HALLEN-DAG
NAAR VAN DER HALLEN-JAAR 2018 TOE
Drievoudige overweging in de geest van ‘de Nest’ én van ERIK VERSTRAETE †2016
voortrekker in Van der Hallen-Gemeenschap, dichter en essayist-journalist

“Geven 
is ‘t hoogste op deze wereld.

En wie schoonheid geeft
met liefde 

geeft als God.”
Ernest van der Hallen (1898-1948)

Ontmoeting rond Grafmonument van de Pelgrim-auteur en
jeugdbezieler Ernest van der Hallen

Op Lierse kerkhof ‘Kloosterheide’ (Kesselsesteenweg 97) vanaf 14 uur:
• Bloemenhulde door stad Lier met burgemeester Frank Boogaerts, vlaggengroet
• Jongerengetuigenis door KVSV-KVHV studenten met Maxim Vanhooren,
 voorzitter KVSV, samenzang
• Pelgrim naar het Licht, gedicht van Erik Verstraete
 met herdenking door Rik Nauwelaerts, Eriks vriend.

Daarna naar Parochiehuis, Sint-Gummarusstraat 21.
Boekentafel en documentatie, animatie of bezoek Begijnhof.

Van der Hallen-Gemeenschap & Europa-Broederschap
BERTENNEST, Bergenstraat 29, 8972 Roesbrugge
bertennest@skynet.be - 057 30 02 08
 
Contact te Lier: vandesseljoris@telenet.be - 03 481 88 15
Davidsfonds-Rodenbachfonds-VVB-VVN A-auteurs

Eindejaarsactie Unizo
De hoofdprijs: waardebon van € 500

werd nog niet afgehaald!

Nr. 37759
bij Schoonheidsinstituut Valerie

Obterrestraat 53 - 8972 Proven - 057 30 08 51

Reservenr. 88339
bij In Septem Caelo

Weggevoerdenstraat 51 - 8972 Roesbrugge - 057 30 11 41

OPROEP - OKRA ROESBRUGGE-HARINGE

Onze vereniging bestaat dit jaar 65 jaar. De eerste voorzitter van 
“Bond der gepensioneerden” van toen was Benoit Samyn.
Wij zijn op zoek wie de volgende voorzitters waren.
Geef een seintje naar Eliane Ryon (tel. 057 30 11 23 - ryon.eliane@
telenet.be) of naar Frans Soetaert (057 30 18 29).
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trade

Oud ijzer en metalen

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

PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS

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

Als je het wenst plaatsen wij  
een container voor metalen Openingsuren:
op je bedrijf of bij je thuis. maandag tot vrijdag van 13.00 tot 18.00 u.
 zaterdag van 8.30 tot 12.00 u.
Contante betaling. en ook op afspraak

IJZER - KOPER - ALUMINIUM - ZINK - LOOD - INOX - GEEL KOPER - ELEKTRISCHE KABELS - EN ANDERE
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Huwelijk
Onze catalogi!
Reserveer ze en
maak thuis rustig uw keuze.

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

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

Veel ideeën op
www.drukkerijschoonaert.be

CHARLIEN & LEX
GAAN TROUWEN

1 juli 2016

Ine en Jille
21 mei 2016

We hebben echt-genoten !  Bedankt !
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ABELE
	
n Brocante- en muntenbeurs
 Zondag 9 april van 7 tot 12.30 uur
Op iedere tweede zondag van de maand gaat 
de verzamelbeurs van Poperingana Numisma-
tica Historia terug door in Het Pensionaat te 
Abele. Iedereen die interesse heeft in oude 
munten, postkaarten, boeken, aardewerk en 
andere verzamelobjecten kan terecht op deze 
gezellige beurs. Toegang is gratis.

n Antiekmarkt
 Zondag 9 april van 7 tot 12.30 uur
Samen met de ruilbeurs wordt in april ook de 
antiekmarkt georganiseerd op de binnenkoer 
van Het Pensionaat te Abele. Toegang is gratis.

n Kaas- en wijnavond
 Zaterdag 15 april vanaf 18 uur
Vzw ’t Pensionaat organiseert voor de 13de 
keer hun kaas- en wijnavond in Het Pensionaat, 
Abeleplein 8A in Abele.
Het kaasbuffet bestaat uit een uitgelezen as-
sortiment 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 even-
eens de fel bejubelde en gesmaakte bieren van 
Brouwerij Sint-Bernardus vergezellen al dit lek-
kers. Uiteraard zijn alle gewone consumpties 
en frisdranken ook te verkrijgen.
Een kaart kost € 14, drank niet inbegrepen. 
Vooraf reserveren is noodzakelijk en kan via te-
lefoon 057 33 22 08 bij Luc Deprez en Annick 
Clabau of via vzw.pensionaat@skynet.be. 

 

BEVEREN A.D.IJZER 

n Bingo-activiteit 
 Donderdag 16 maart om 14.30 uur
Op 16 maart is er een bingo-activiteit in het 
Dorpspunt in Beveren. De activiteit start om 
14.30 uur tot ongeveer 16 uur.
De volgende activiteit vindt plaats op 20 april 
met een volksspelennamiddag. Vanaf heden is 
er tekens een activiteit de 3de donderdag van 
de maand.
Allen welkom in het dorpspunt (Roesbrugge-
straat 20, Beveren aan de IJzer).

HARINGE 

n Haringe binnenste buiten
 Vrijdag 19 mei om 19.30 uur
Thematische wandeling o.l.v. Daniël Delerue op 
vrijdag 19 mei om 19.30 u. te Haringe.
Haringe, een klein dorpje aan de Schreve waar 
het goed is om te wonen. Waar mensen nog 
samen komen.
Het Van Peteghemorgel van Haringe is zo be-
roemd. Karel De Blauwer komt regelmatig 
weer tot leven in Haringe. De vroegere basis-
school werd door de Haringnaars omgebouwd 
tot ‘Het Dorpshuis’. Een witloofkwekerij werd 
door de Haringnaars omgebouwd tot een heu-
se feestzaal. Matinée- en orgelconcerten lok-
ken iedere jaar opnieuw heel wat volk. Van dit 
klein dorpje wordt gezegd dat dit de ‘Tempel 
is van Bluesmuziek voor Vlaanderen’. Hoe kan 
dat toch? Een ‘Levaard’, wat is dat nu weer 
voor iets en wat heeft het te maken met Ha-
ringe?
Archeologische vondsten die aantonen dat het  
dorp 6.000 jaar geleden al bewoond werd. Een 

preromaanse crypte in de kerk? Een mirakelka-
pel in Haringe? De Eerste Wereldoorlog liet hier 
ook zijn sporen na. Drie soldaten die in Haringe 
sneuvelden kregen er postuum de zeldzame 
Albert Medaille (AM). Het dorp waar sommige 
pastoors en paters één of meerdere voetsporen 
hebben nagelaten. Het dorp waar het unieke 
‘Orgelbier’ wordt geschonken.
Dit kunnen we verkennen, ontdekken en be-
leven tijdens een wandeling door het dorp. 
Welkom vanaf 19 uur aan “De Levaard”, de 
feestzaal bij de kerk. Start wandeling stipt om 
19.30 uur. Nadien komen we terug aan in “De 
Levaard” om er bij een Orgelbiertje (misschien) 
of iets anders, wat na te praten.
Deelnameprijs ter plaatse te betalen: € 5 voor 
niet-leden, € 3 voor leden ‘Heemkring Aan de 
Schreve’, 1 persoon gratis voor steunende le-
den en 2 personen gratis voor  ereleden.

KROMBEKE 

n Tuinhier Krombeke
 Vrijdag 14 april om 20 uur
‘Aanleg en onderhoud van de vijver’ door Wim 
Rossey in de kantine van de Hondenschool “Te 
Lande”, Bankelindeweg 39 te Krombeke.

’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

De Suikeruiltjes
Webwinkel voor doopsuiker en attenties.

www.desuikeruiltjes.com
info@desuikeruiltjes.be

057 36 67 68 - 0472 56 43 09

Een geboorte is uniek zo ook uw doopsuiker, 
daarbij helpen wij u graag bij het verzorgen van 

uw doopsuiker. Volledig of gedeeltelijk afgewerkt
maar ook zelfvullers kunnen bij ons terecht.
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POPERINGE 

n Start to Run 
 Maandag 17 maart om 19.30 uur  

Flac Hoppeland, de Poperingse atletiekclub, 
organiseert dit voorjaar opnieuw Start to Run.
Nieuw is dat gekozen kan worden tussen o tot 
vijf of vijf tot tien kilometer.
Het is aangewezen een redelijke basisconditie 
te hebben om te starten aan de 5 tot 10 km.
Op maandag 17 maart start om 19.30 uur een 
nieuwe reeks waarbij onder deskundige bege-
leiding gedurende tien weken zeer geleidelijk 
wordt opgebouwd.
Plaats van gebeuren is op en rond de atletiek-
piste op de Stedelijke Sportzone Reningelstse-
weg in Poperinge.
Iedereen kan het aan om vijf of tien kilometer 
te lopen op eigen tempo mits goede voorberei-
ding. De elfde maandag, op 26 mei, ontvangen 
de deelnemers een brevet met een bewijs van 
hun kunnen.
Deelnameprijs is € 20, verzekering inbegrepen. 
Wie zijn brevet van vijf of tien kilometer kan 
voorleggen, krijgt van zijn mutualiteit een deel 
van de kosten terugbetaald. De eerste 50 in-
schrijvingen kunnen deelnemen.

Vooraf inschrijven is verplicht: Marc Spenninck, 
Ieperstraat 245, 8970 Poperinge of op tel. 057 
33 49 12, 0498 44 92 47 of marc.spenninck@
pandora.be.

n 1(0) jaar LDC De Bres 
 Vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april
 van 11.30 tot 16 uur 
Met de hulp van heel wat vrijwilligers zet het 
Lokaal Dienstencentrum zijn deuren open. 
We vieren niet alleen de verhuis naar de nieu-
we locatie in de Veurnestraat precies één jaar 
terug, maar ook het 10-jarig bestaan van De 
Bres. 
Doorlopend kan je kennis maken met de wer-
king van onze hobbyclubs en is er mogelijkheid 
om informatie te krijgen over de verschillende 
lessen en het uitgebreid dienstverleningspak-
ket. We bieden tevens de mogelijkheid om een 
kijkje te nemen in de verschillende lokalen, de 
aanleunflats en de gezellige bistro ‘Lucien De 
Gheus’. 
’s Middags zorgen onze vrijwilligers voor lek-
kere braadworsten en hamburgers en in de 
namiddag worden er verse pannenkoeken 
geserveerd, dit alles met genietbare muzikale 
deuntjes op de achtergrond. 
Op vrijdag 31 maart van 13.30 tot 16 uur 
brengt Willy Huyghe het beste van zichzelf met 
live gezongen liedjes van o.a. Will Tura, Bobby 
Prins, Edith Piaf, Jan Smit, Eddy Wally, Tino 
Rossi … 
Op zaterdag 1 april gaat “Radio Hoppebel” 
vanaf 13.30 uur terug de ether in. Paula zorgt 
voor de muzikale omlijsting met plaatjes en in-
terviews. 
Heb je nog vragen, neem contact op met Char-
lotte, Hélène of Tine. ( 057 34 66 24 - 057 34 
66 25 - info@dienstencentrumdebres.be).

PROVEN 

n Kerkhof van Proven
 Vrijdag 28 april om 19.30 u. 

Thematische wandeling o.l.v. Ivan Top op vrij-
dag 28 april om 19.30 u. bij de ingang van het 
kerkhof.
Ivan Top, bestuurslid van de ‘Heemkring Aan 
de Schreve’ en notoir kenner van alles wat in 
Proven reilt, zeilt en zeilde, hebben we een 
paar jaar geleden al kunnen volgen toen hij 
bekende maar vooral minder bekende en on-
bekende plaatsen in Proven liet zien.
Als onvermoeid vorser naar het Proven van 
vroeger en nu neemt hij ons op sleeptouw op 
het kerkhof van Proven. Waar anders kun je 
meer vertellen over het verleden en de bewo-
ners van een dorp?
Een greep uit de vele verhalen? Buiten geken-
de, ongekende of vergeten families en mar-
kante personen op het kerkhof te Proven, zal 
hij o.a. vertellen over:
Wie was Stavelenaar Franciscus Domarle 
(°1776), winkelier te Proven tot 1828, en wat 
gebeurde met zijn zoon en dochter? Burge-

Nails & Style

Carla
Manicure: gelpolish en gelnagels
Iedere maand nieuwe kleurtjes binnen!
Medische pedicure

Gesloten op woensdag en zondag
Behandelingen enkel op afspraak

Bergenstraat 9 - Beveren a.d. IJzer
0473 22 25 43

DAKWERKEN

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN

ROOFING - EPDM - LEIEN - ISOLEREN - HERSTELLINGEN
Winnezelestraat 55 - 8978 WATOU - Gsm 0478 74 47 09
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meester van vader op zoon met dezelfde naam 
J.B. Meuninck. Ooit was er een senator in Pro-
ven. Burgemeesters en schepenen schoven aan 
om in dezelfde omgeving begraven te worden. 
Wie moest plaats maken voor wie? Aimé De-
clerck dankte zijn naam ‘Miel Tampouze’ aan 
zijn lekkere taarten. De familie Pareyn ‘De lat-
te’s’, de familie Lermytte, de familie Soenen, al-
lemaal iconen van het vroegere Proven. Wie liet 
een mooi neogotisch grafmonument oprichten 
in 1865? Waarom ligt een Provense oude jonk-
man van 103 jaar begraven bij de zoon van een 
Moldaviër? Hoe belandde Gregori Kubobko op 
het kerkhof van Proven? Betonkruisen zijn iets 
wat men praktisch alleen in Proven vindt, hoe 
komt dat?
Deelnameprijs ter plaatse te betalen:  € 5 voor 
niet-leden, € 3 voor leden ‘Heemkring Aan de 
Schreve’, 1 persoon gratis voor steunende le-
den en 2 personen gratis voor ereleden.

ROESBRUGGE
	
n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Vrijdag 24 maart: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 28 maart om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Donderdag 30 maart om 14.00 u.: Zitdans 

i.s.m. Samana in Kristen Volkshuis
- Vrijdag 7 april om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 14 april: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 18 april: Paasfeest met animatie
- Donderdag 20 april: Dagreis naar Leuze en 

Doornik

- Dinsdag 25 april om 14.00 u.: Kaarting & 
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis

- Vrijdag 28 april: Petanque in OC Karel de 
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.

n Nieuws van verbroederingscomité
 Roesbrugge - St Victor de Buthon
Het comité dankt alle aanwezigen en sympathi-
santen op de filmavond en voor de koekjesver-
koop ten voordele van de uitstap van de leerlin-
gen van 5de en 6de leerjaar van De Krekel naar 
onze Franse zustergemeente. Ook dank aan de 
leerlingen en de leerkrachten die zich hiervoor 
hebben ingezet !
Komende activiteiten:
• Van 2 tot en met 4 april is er terug de reis 

van de leerlingen en begeleiders naar de Per-
chestreek. Naast een bezoek aan Parijs, de 
burcht van Nogent-le-Rotrou is er contact 
met de leeftijdsgenoten in de school van 
Champrond en Gâtine, St Victor de Buthon 
en Coudreceau.

• Op zondag 9 april om 10.45 uur in de Sint-
Martinuskerk te Roesbrugge wordt de hoog-
mis (opgeluisterd door het parochiaal koor) 
opgedragen ter nagedachtenis aan soldaat 
Albert Fettu. Deze Franse soldaat sneuvelde 
nabij Kemmel in 1918 en ligt begraven op 
Lijssenthoek in Poperinge. Hij is afkomstig uit 
Coudreceau, buurgemeente van St Victor de 
Buthon. De mis wordt ook opgedragen voor 
de overleden leden van onze comités. Dit o.a. 
in aanwezigheid met de familie van Albert 
Fettu.

• Tijdens het weekend van de Poperingse Hop-
pefeesten (16-17 september 2017) ontvan-
gen wij de Harmonie uit La Loupe, stadje na-
bij St Victor de Buthon. Wij zoeken hiervoor 

nog enkele personen die logies willen ver-
strekken om enkele leden van de harmonie 
en het comité van St Victor te laten logeren. 
Info bij Roger Benauwt (0474 49 57 79) of 
leden van het comité.

n Gezinsbond Roesbrugge-Haringe-Beveren
 Paas-snoepjes 
 Paaszaterdag 15 april
 om 14 uur
Mmm… Lekker… die 
zure zachte snoep of 
dat gummybeertje… 
Ben je een echte 
snoepjeskenner? Of 
wil je er net eentje wor-
den? 
Kom dan zeker naar het OC Ka-
rel de Blauwer op paaszaterdag 15 
april.
Samen met poppentheater 
Tjiftjaf ontdekken we de snoep-
jesfabriek.
Na de voorstelling knutselen we s a m e n 
paasmandjes voor de paaseieren die overal ver-
stopt zijn.
Alle kinderen tot 10 jaar zijn om 14 uur wel-
kom.

n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Dagreis: Mahymobiles
 in Leuze-en-Hainaut en Doornik
 Donderdag 20 april om 8 uur
Vertrek om 8 uur op de parking van de sport-
hal, Ouderdomseweg te Poperinge. In Leuze-
en-Hainaut volgt na ontvangst met koffie en 2 
ontbijtkoeken een geleid bezoek (Nederlands-
talig) aan Mahymobiles, de grote klassiekers en 
populaire wagens staan er naast elkaar en ver-

Coiffure

dames • heren
kinderen

zonnebank

10 + 1 GRATIS

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

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

nanCy

Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos

Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen

AANPASSEN EN HERSTELLEN
VAN KLEDIJ

Ilse Warmoes
Dodemanstraat 2

8978 Abele-Watou
Tel. 057 38 82 75

Gsm 0475 46 57 96
ilse.warmoes@telenet.be
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tellen de geschiedenis van de automobiel vanaf 
1895 tot nu. Ook nog een deel vrij bezoek. 
Middagmaal in Le Jadis. Menu: soep - hoofd-
schotel: kabeljauw of suprême de volaille (kip) 
(keuze vermelden bij inschrijving) - dessert: trio 
van chocolade. 1 fles wijn voor 4 personen in-
begrepen + water.
In Doornik verkennen we de stad met het 
toeristisch stadstreintje. We komen langs de 
gotische kathedraal, de vroegere abdij (nu 
stadhuis), mooie parken, musea, de romaanse 
gatenbrug boven de Schelde, oude stadswij-
ken, pleintjes… Daarna is er nog tijd voor een 
drankje (verschillende streekbieren) en eventu-
eel een wandelingetje tot aan de kathedraal als 
afsluiter.
Avondstop in ‘De Leiemeers’ te Kuurne voor 
een belegde boterham in buffetvorm (drank 
niet inbegrepen). Terug omstreeks 20.15 uur. 
Leden betalen € 56 - niet-leden € 60. Inbegre-
pen: bus, chauffeur, ontbijt, toegang, bege-
leiding, middagmaal en avondstop. Niet inbe-
grepen: extra dranken bij het middagmaal en 
drank bij het avondmaal.
Inschrijven en betaling bij Eliane (057 30 11 23 
na 18 uur) of bij de bestuursleden. Vermeld ‘vis 
of kip’ + individuele namen. Overschrijven op 
BE68 7380 0820 7434 van Vlaamse Actieve 
Senioren Poperinge. 

n KVLV Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Dinsdag 9 mei om 19.30 u.: bloemschikles 

‘bloemenfakkels’ met Dirk Devlieger in OC 
Karel de blauwer.

VLETEREN

n Dauwtrip in stilte,
 met daarna een gezellig ontbijt 
 zondag 26 maart van 7 tot 10 uur 
We wandelen in volledige stilte daar waar de 
IJzer en Lovaart samenvloeien, de knotwilgen 
moeizaam de hemel reiken, de schapen nog 
wollig mogen zijn en de watervogels het water-
vlak rimpelen… We ademen de frisse lucht in, 
we luisteren naar de lentegeluiden en zien hoe 
de nevel zachtjes plaats maakt voor het och-
tendgloren. We mogen de stilte ‘ont-moeten’ 
en zo onszelf verrassen met een zalige rust. Na 
de wandeling warmen we ons op in ‘De Sceu-

re’ in Oostvleteren voor een gezellig ontbijt.
Een organisatie van de Stiltegroep Vleteren. 
Zorg voor aangepaste kledij en schoenen.
Prijs: € 7. 
Inschrijven: tel. 058 31 14 94
oostende@vormingplus.be.

n Erfgoeddag 2017
 Zondag 23 april van 13.30 tot 17 uur
Erfgoeddag 2017 staat in het teken van het 
thema ZORG. In Vleteren zet de Walhoeve zijn 
deuren open en dit op zondag 23 april van 
13.30 tot 17 uur.
Om 14 en 16 uur is er een rondleiding onder 
begeleiding van een medewerker van de Wal-
hoeve.
We krijgen meer uitleg omtrent de geschiede-
nis van de gebouwen gecombineerd met een 
blik achter de schermen. Wie niet rechtstreeks 
te maken heeft met de Bijzondere Jeugdzorg 
heeft vaak weinig voeling met de sector. Aan 
de hand van verschillende projecten (400 
BLOWS, cAnnect) krijgen we een beter zicht.
400 BLOWS of Les Quatre Cents Coups is een 
Franse dramafilm uit 1959 onder regie van 
François Truffaut. Het is een van de sleutelfilms 
van de Franse nouvelle vague. Anouk De Clercq 
herwerkte in 2009 de laatste scène van de film 
in opdracht van de Walhoeve. Het werd een 
kunstwerk bestaande uit een video, een reeks 
fotogrammen en een bijhorende publicatie. 
Het werk vormt een middel en katalysator om 
de problematiek en de werking van de Bijzon-
dere Jeugdzorg bespreekbaar te maken en een 
plaats te geven in de maatschappij.
cAnnect is een ervaringsgericht time-out(door) 
project voor kansarme jongeren waarbij de jon-
gere samen met een ervaren begeleider een 
meerdaagse trektocht onderneemt per kano.
In de cafetaria verwelkomen we je graag voor 
een babbel en een knabbel. Je kunt er genieten 
van een kopje koffie, thee of chocolademelk 
van de barista Slowwings uit Ieper. Een stukje 
taart, een pilsje of frisdrank staan natuurlijk 
ook op de kaart.  Jong en oud kunnen zich uit-
leven met de volksspelen op het binnenplein.
Locatie: De Walhoeve, Eikhoekstraat 65, 8640 
Vleteren.
Gratis toegang.

WATOU 

n Jaarlijkse hespenfestijn
 Zaterdag 22 april vanaf 18 uur en
 zondag 23 april vanaf 11.30 uur
Op zaterdag 22 en zondag 23 april pakken 
“De Vrienden van Mézières” opnieuw uit met 
hun jaarlijks hespenfestijn. Deze culinaire hap-
pening gaat dit jaar door in de Parochiezaal, 
Blauwhuisstraat 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. en het buffet van 12.30 u. tot 
14.30 u. Op het menu staat warme beenhesp 
met groentenassortiment en de klassieke lek-
kere gebakken patatjes voor de democratische 
prijs van € 14 (kinderen: € 7). Eveneens is er 
de gezellige apero-bar met onder andere de 
stoere Picon Maison en de heerlijk spranke-
lende crémant.
Dit evenement is ten voordele van het verbroe-
deringscomité Watou & Mézières-en-Brenne.
Reserveer nu reeds je plaats voor het overheer-
lijke hespenfestijn via de bestuursleden, 057 38 
80 15 of  johan.decaesteker@telenet.be.

DE BLANKAART
IJZER & POLDER

n Wereldwaterdaginspiratieavond
 Woensdag 22 maart van 18 tot 21 uur 
De jaarlijkse wereldwaterdag laat De Blankaart 
niet aan zich voorbij gaan. Water, een bijzonder 
boeiend thema en dat zeker in de Westhoek. 
Ben jij iemand die zich engageert of zich ver-
bonden voelt met de problematiek van water 
hier en elders, vandaag en morgen? Dan is 
deze inspiratieavond iets voor jou!
Ben je actief in het gemeentelijk beleid, een 
adviesraad, het verenigingsleven of gewoon 
bekommerd? Iedereen is welkom! Nadat Pro-
tos ons een verhelderend lokaal en mondiaal 
beeld heeft geschetst, wordt ingezoomd en 
interactief nagedacht over hoe we zelf in onze 
dagelijkse organisatie het wateraspect bewus-
ter kunnen meenemen. Hoe organiseer je bij-
voorbeeld een ledenfeest of een dorpskermis, 
een jaarthema of verjaardagsfeest?
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Org: Provincie West-Vlaanderen en RLIJ&P sa-
men met de gemeenten en Protos
Info: blankaart@west-vlaanderen.be (051 54 
59 48 - inschrijven tot 17 maart)
Waar: Prov. Bezoekerscentrum De Blankaart
Prijs: gratis (broodjes zijn voorzien)

n Natuurwandeling in Lampernisse
 Zondag 26 maart, maandag 17 april en 

zondag 7 mei om 9.30 uur 
Met stevige schoenen doorkruisen we het ge-
klasseerde landschap rond Lampernisse. Weet 
dat een verrekijker hier handig is en foto’s ne-
men mag. Ideaal om aan te sluiten met vrien-
den en familie!
Org: Natuurpunt De Bron i.s.m. SOS Kustpolder
Info: info@debron.be (051 54 52 44)
Waar: Dorpsonthaalpunt Kerk Lampernisse

n Blankaarden op zondag:
 Het verhaal van De Blankaart
 Woensdag 22 maart van 18 tot 21 uur 
Natuurpuntconservator Guido Vandenbroucke 
neemt je mee op zijn terrein. Naast de mooie 
hoekjes laat hij ook de andere kant van de me-
daille zien. Het is immers niet evident het be-
heer van meer dan 360 ha Europese topnatuur 
aan te sturen.
Org: Natuurpunt IJzervallei
Info: deblankaart@natuurpunt.be - tel. 051 54 
52 44
Waar: Prov. Bezoekerscentrum De Blankaart

n Een avondje over...
 Door de lens van Rudi Debruyne:
 natuurfotograaf
 Woensdag 22 maart van 18 tot 21 uur 
Rudi Debruyne vertelt over zijn avonturen als 
fotograaf en de making-off van zijn foto’s. Hét 
moment ook, om samen met hem door het 
bezoekerscentrum te struinen langsheen zijn 
dertig tentoongestelde ‘werken’.
Org: Prov. Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: blankaart@west-vlaanderen.be - tel. 051 
54 59 48
Prijs: € 3 (consumptie inbegrepen)
Waar: Prov. Bezoekerscentrum De Blankaart

n Door de lens van Rudi Debruyne
 Donderdag 6 april tot 24 mei
 doorlopend tijdens de openingsuren 
Rudi Debruyne is een man van vele watertjes. 
Naast ornitholoog, sportvisser, jager, reisleider, 
cameraman en redacteur is hij vooral foto-
graaf! Hij kent dan ook ‘onze’ eigenste natuur 
zeer goed. ‘Door de lens van’ is een selectie 
van dertig unieke foto’s waar zijn passie en vak-
manschap van afstralen. Bij het bekijken van 
zijn foto’s borrelt ongetwijfeld de goesting in je 
op om met eigen ogen de kwetsbare schoon-
heid van de IJzervallei te gaan bewonderen.
Org: Prov. Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: blankaart@west-vlaanderen.be of tel. 051 
54 59 48

n Koekeloeren bij de boeren
 Zondag 9 april van 13 tot 18 uur 

De Plattelandskijkroute werd samen met Toe-
risme Kortemark en de Landbouwraad volledig 
herwerkt tot een hernieuwde volwaardige  ets-
route met nieuwe hoeves. Deze route wordt 
dan ook feestelijk geopend en je kan bij een 
3-tal hoeves eens ‘koekeloeren’. Je vindt er 
meer info over de werkzaamheden op de hoe-
ve, kan proeven van een lokale lekkernij en er 
is tal van animatie voor zowel groot als klein. 
Org: Toerisme Kortemark en Landbouwraad
Info: toerisme@kortemark.be - 051 56 61 08.

NATUURPUNT

n Zwerfvuilactie
 Zaterdag 18  maart 
IVVO samen met Poperinge en Vleteren or-
ganiseert een ‘opruimdag’. Alle verenigingen 
worden opgeroepen om de handen in elkaar 
te slaan en het zwerfvuil uit het straatbeeld te 
helpen verwijderen. Zwerfvuil achterlaten ge-
tuigt van een gebrek aan respect voor natuur 
en medemens. Het verstoort het landschap, 
beschadigt het milieu en kan leiden tot gevaar-
lijke situaties. Spelende kinderen kunnen zich 
verwonden aan zwervend vuil en ook dieren 
en fietsers kunnen de nare gevolgen ervan on-
dervinden. Verenigingen die deelnemen aan de 
‘opruimdag’ krijgen het nodige materiaal ter 
beschikking (restafvalzakken, pmd-zakken en 
handschoenen) om een afgesproken deel van 
het buitengebied van Poperinge en Vleteren op 
te ruimen. 
Natuurpunt Poperinge - Vleteren wil ook deel-
nemen aan deze opruimdag. We verzamelen 
om 8.30 uur aan de nieuwe parking nabij de 
Sixtusboscomplexen (hoek: Leeuwerikstraat - 
Canadaweg), Poperinge. Einde voorzien om 
12.30 uur. Kledij en schoeisel aanpassen aan de 
weersomstandigheden, laarzen kunnen nuttig 
zijn. Ook hier zullen vele handen licht werk ma-
ken! Info: Guido Quaghebeur - 057 33 79 78.

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag, zaterdag inbegrepen

Hartslagen
van Rik Ryon

Ik doe aan sport:
fiscuswerpen.

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

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN FEBRUARI 2017

KAARTING - 17 FEBRUARI
OC Karel de Blauwer
32 deelnemers - wonnen 3 partijen: Decaesteker 
Wilfried 448 pt., Decorte Christiane 362 pt., Ceenaeme 
Maria 274 pt., Demuynck Eugène 268 pt., Vandewalle 
Frans 256 pt., Vandenbroucke Irène 250 pt. en Goussey 
Margriet 215 pt.

Klassement na 6 kaartingen: 
1. Decaesteker Wilfried 6/797 pt.
2. Demuynck Eugène 5/698 pt.
3. Decorte Christiane 5/630 pt.
4. Vandewalle Frans 5/558 pt.
5. Vandenbroucke Irène 5/539 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Timperman Lucienne 14 pt., Decaesteker Maria 11 pt., 
Boury Alice 10 pt. en Vercoutter Marie-Thérèse 7 pt.

KAARTING - 27 FEBRUARI
Kristen Volkshuis
24 deelnemers - Wonnen 0 partijen: Meeuw Eddy 
177 pt., Develter Antoinette 164 pt., Delanote Gilbert 
152 pt., Vandeputte Marie-Ghislaine 121 pt. en Ryon 
Eliane 70 pt.

Klassement na 6 kaartingen: 
1. Depyper Anna 5/562 pt.
2. Vanhoucke Willy 5/515 pt.
3. Ceenaeme Maria 4/567 pt.
4. Bogaert Maria 4/559 pt.
5. Vandeputte Marie-Ghislaine 4/493 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Vercoutter Marie-Thérèse 12 pt., Decaesteker Maria 10 
pt. , Boury Alice 10 pt. en Timperman Lucienne 8 pt.

PETANQUE - 10 FEBRUARI
37 deelnemers - wonnen 3 partijen: Benauwt Roger, 
Bossaert Raf, Deloz Jean-Claude, Demuynck Eugène, De-
queker Romain, Gyssels Raymond, Neyrinck Aimé, Thores 
Maria, Van Acker Jozef, Vandendriessche Alain en Vanste-
chelman Georgette

PETANQUE - 24 FEBRUARI
40 deelnemers - wonnen 3 partijen: Callemeyn Vic-
tor, Decrock Anna, Dequidt Roos, Dessein Johan, Huyghe 
Geert, Soetaert Frans, Vandecasserie Paula en Vander-
haeghe Guido

Klassement na 12 matchen: 
1. Benauwt Roger 11 part./154 pt.
2. Neyrinck Aimé 11 part./152 pt.
3. Callemeyn Victor 10 part./140 pt.
4. Huyghe Geert 10 part./134 pt.
5. Dessein Johan 9 part./139 pt.
6. Butaye Willy 8 part./134 pt.
7. Van Acker Jozef 8 part./133 pt.
8. Vandendriessche Alain 8 part./131 pt.
9. Antheunis Cecile 7 part./140 pt.
10. Bossaert Raf 7 part./135 pt.

FOTOWEDSTRIJD
‘HERBERGEN IN DE WESTHOEK’
De wedstrijd loopt tot 1 mei 2017

Sinds mensenheugenis spelen herbergen een zeer belangrijke rol in het sociale leven in steden en 
dorpen. De laatste decennia verdwijnen ze echter steeds meer uit het straatbeeld en dreigt het 
sociaal weefsel steeds dunner en dunner te worden. ‘Radicaal digitaal’ lijkt ook het persoonlijk 
menselijk contact aan te vreten: praten aan de toog in een gezellig drukke herberg digitaliseert 
tot geïllustreerde facebookberichtjes achter een laptop of tablet in een eenzaam achterkamertje.

Voor het Mout- & Brouwhuis de Snoek is het hoog tijd om de herberg en het herbergleven ma-
nifest in de kijker te plaatsen. De hoofdactiviteit wordt een fotoconcours en -tentoonstelling, die 
geflankeerd zal worden met diverse herbergactiviteiten.  

Esthetische foto’s zijn daarbij zeker welkom, maar de klemtoon van de wedstrijd en bijgevolg ook 
de tentoonstelling ligt op de eerste plaats op het documentaire karakter. Het Mout- & Brouwhuis 
wil op de eerste plaats de rol van de hedendaagse herberg in het maatschappelijke leven van de 
Westhoek in beeld brengen: de herberg als lokaal van verenigingen, als ‘speelhol’ van biljarters, 
vogelpikkers, kaarters en volkssporters, als ‘place for dates’ en andere rendez-vous, de plek die, 
‘hip’ en ‘cool’ of ouderwets, sowieso het uur uit het oog verliest, het oord waar de brouwer 
trakteert, de bazin de plak zwaait, gelachen en geschreid wordt, gefoefeld en bedisseld, de toog 
als biechtstoel dient, de dronkaard niet langer zijn ‘voorlaatste’ krijgt, … en de wereld verbeterd 
wordt… om alles bij het oude te laten, op enkele rebelse uitzonderingen na.

De jacht op herbergen en hun dagdagelijks reilen en zeilen beperkt zich tot de 18 Westhoekge-
meenten: Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Koksijde, 
Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vlete-
ren, Wervik en Zonnebeke. Met deze geografische afbakening beoogt het Mout- & Brouwhuis 
immers een staalkaart te bekomen van de herbergen en het volkse herbergleven in een duidelijk 
omschreven gebied, dat zich leent om binnen 20 jaar aan een nieuwe fotografische registratie 
afgetoetst te worden. 

Dit unieke erfgoedproject kan echter maar lukken met uw medewerking. Een groot fotograaf 
moet je zeker niet zijn. Integendeel, de loper wordt op de eerste plaats voor jou én niet voor die 
Magnum-fotograaf uitgerold. Gewoon één van de vele facetten van het herberggebeuren regis-
treren en je maakt reeds kans als kandidaat-winnaar. Het geeft u meer dan één excuus om in de 
komende maanden op kroegentocht te gaan. Waarop dan nog gewacht? 

De wedstrijd loopt tot 1 mei 2017. 

Meer info: Mout- en Brouwhuis de Snoek, 058 28 96 74 - 0492 31 30 31.
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!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 

op woensdag 19 april 2017.

Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op

maandag 10 april 2017.

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

D.L.Decor bvba
Schilder- & decoratiewerken

gsm 0475 37 08 68
dl.decor@telenet.be

Danny Lahoutte
Blekerijweg 30a
8972 Proven

GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN

n	PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET

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

MARIO VANDEWIELE BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62

8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

OPNIEUW TOEKOMST 
VOOR KUNSTEN-
FESTIVAL WATOU
De stad Poperinge, de provincie West-Vlaan-
deren en de Vlaamse Gemeenschap bereikten 
een akkoord over steun voor een doorstart van 
het kunstenfestival Watou.
De provincie West-Vlaanderen is bereid een 
eenmalige toelage van € 225.000 toe te staan 
aan de stad Poperinge voor het kunstenfestival 
Watou editie 2017. 
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zal in 
de huidige legislatuur een decretaal kader uit-
werken dat de basis moet zijn voor regionale 
initiatieven die tot en met 2017 door de pro-
vincies ondersteund werden. Minister Gatz 
voorziet voor kunstenfestival Watou in 2018 en 
2019 alvast een jaarlijks bedrag van € 135.000. 
De € 135.000 stemt overeen met het hoogste 
bedrag dat de provincie West-Vlaanderen ooit 
voor Watou heeft betoelaagd. 
Dankzij de tussenkomsten van de deputatie 
bij Vlaams minister Sven Gatz en van Vlaams 
Parlementslid Emmily Talpe en federaal Parle-
mentslid Sabien Lahaye-Battheu is er vanuit 
Vlaanderen een oplossing voor de komende 3 
jaar (2017-2019). 
Gedeputeerde van cultuur Vanlerberghe is blij 
met de verzekerde continuïteit.
In het kader van de interne staatshervorming 
en de daarmee verbonden afslanking van de 
provincies wordt een overdracht voorzien van 
bevoegdheden en de daarmee overeenstem-
mende middelen, van het provinciaal naar het 
Vlaams bestuursniveau. Provinciale steun aan 
het kunstenfestival wordt na 1 januari 2018 
bijgevolg niet meer mogelijk.
Daarenboven verliest de organiserende vzw 
Ku(n)st haar werkingssubsidie na de afgewe-
zen subsidieaanvraag in toepassing van het 
nieuw Kunstendecreet.
De provincie zal zich voor 2017 financieel en-
gageren, Vlaanderen engageert zich voor 2018 
en 2019. De stad Poperinge zal voor die drie 
jaar ook een financiële steun voorzien. Zo ko-
men we voor dit mooie kunstproject tot een 
oplossing voor minstens drie jaar.

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



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 17 maart
 puntenkaarting “OKRA”
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 21 april
 puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 28 maart
 puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 25 april
 puntenkaarting “OKRA”

Vogelpik
 zaterdag 8 april
 smijting voor de leden

BEVEREN-IJZER
• Vrije kaartavond
 Praatcafé ’t Geheim Spoor
 donderdag 16 maart
 donderdag 20 april

HARINGE
• Vogelpikclub Smokkelsmijters
 Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
 zaterdag 25 maart
 zaterdag 22 april

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

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
Proven
• Jayden Dehollander, geb. 8 februari,
 z.v. Anissa Dehollander

Roesbrugge-Haringe
• Lowie Cappoen, geb. 21 februari,
 z.v. Bruno en Aline Debruyne

OVERLIJDENS
Krombeke
• Valère Gesquiere, overl. 25 februari, 82 j.,
 wedn. v. Monique Boone

Watou
• Georgette Deschodt, overl. 22 februari, 74 j.,
 wed. v. Eric Deprey

MENSEN VAN BIJ ONS
Drie dagen na zijn 94ste verjaardag is gewezen 
brouwer-mouter Jozef Cailliau in wzc Noord-
duin overleden. Hij was sinds 2010 de weduw-
naar van Jacqueline Dehaene.
Tot begin jaren ’70 was hij zaakvoerder van 
brouwerij Dehaene of brouwerij St. Arnoldus 
te Beveren-IJzer.
Jozef was ook een gedreven bestuurslid van 
Familiekunde Vlaanderen, regio Westkust. Het
echtpaar had drie kinderen: Dirk Cailliau (ge-
trouwd met Rita Dhanens), Frank (weduwnaar 
van Denise Devalckenaere en samen met Jen-
ny) en Marleen.
De uitvaartplechtigheid vond plaats op vrijdag 
3 maart om 11 uur in de Sint-Idesbalduskerk, 
Strandlaan in Sint-Idesbald, gevolgd door de 
bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats
van Koksijde-Dorp.
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Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

DE TIJD VAN TOEN
Wie herinnert zich nog de “boksmeeting” te 
Roesbrugge?
De brandweer van Roesbrugge hield op zon-
dag 15 februari 1953 een boksavond in de 
zaal Sportwereld, nu Bergenstraat 18 te Roes-
brugge.
Het was de “Boxing club Leke” die de inrich-
ters waren onder de reglementen van K.B.B.B.
Hoofdkamp was het militair kampioenschap 
van België, Vanhoucke (65 kg) aangesloten bij 
B.C. Leke. Zijn tegenstander was Maeren (64 
kg) aangesloten bij B.C. Veurne. Deze hoofd-
kamp liep over 3 x 3 minuten, handschoenen 
8 ons.
Er werden nog 7 liefhebberskampen betwist. 
De deelnemers waren: Vincke (70 kg) uit Leke 
tegen Pol (71 kg) uit Veurne. De andere waren 
Verknocke (65 kg) - Roger Ghislain (67 kg), Del-
rue (59 kg) - Julot (58 kg), Voet (65 kg) - Myny 
(67 kg), Vermeersch (62 kg) - Defauw (62 kg), 
Serpieter (67 kg) - Mylle (67 kg) en als opsluit 
Vanhevel (58 kg) - Cardy (58 kg).
De match begon om 18.30 uur. De prijs van de 
plaatsen bedroeg: ring 45 fr., 2de rang 35 fr. en 
volksplaatsen 25 fr.
Kaarten konden bij Julien Gunst aangekocht 
worden.
Als veertienjarige beleefde ik deze avond.

Guido Schoonaert

OPROEP - OKRA
ROESBRUGGE-HARINGE
Foto’s en artikels
van vroeger en nu

Graag zouden we in de loop van dit jaar 
een namiddag organiseren waarin we 
foto’s, artikels … in verband met allerlei 
activiteiten van vroeger en nu tentoonstel-
len of projecteren. Wie persoonlijk enkele 
foto’s of artikels bezit in verband met acti-
viteiten, uitstappen … van “ de Katholieke 
Bond van de Gepensioneerden”, de KBG, 
OKRA … gelieve contact op te nemen met 
iemand van onze bestuursleden.
Alvast beste dank voor alle medewerking.

Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij SCHOONAERT

Schrijnwerkerij
Kristof REGHEERE

bvba

Waaienburgseweg 59 B • 8972 Krombeke
Tel. 057 40 03 71 • Gsm 0476 92 79 57 

www.kristofregheere.be • info@kristofregheere.be

Alle nieuwbouw • Renovatie 
Hout • PVC • Aluminium

Eigen fabricatie 
houten schrijnwerk, 
afgelakt in ons atelier

Algemene timmerwerken

Schrijnwerkerij
Kristof REGHEERE

bvba

Waaienburgseweg 59 B • 8972 Krombeke
Tel. 057 40 03 71 • Gsm 0476 92 79 57 

www.kristofregheere.be • info@kristofregheere.be

Alle nieuwbouw • Renovatie 
Hout • PVC • Aluminium

Eigen fabricatie 
houten schrijnwerk, 
afgelakt in ons atelier

Algemene timmerwerken

Schrijnwerkerij
Kristof REGHEERE

bvba

Waaienburgseweg 59 B • 8972 Krombeke
Tel. 057 40 03 71 • Gsm 0476 92 79 57 

www.kristofregheere.be • info@kristofregheere.be

Alle nieuwbouw • Renovatie 
Hout • PVC • Aluminium

Eigen fabricatie 
houten schrijnwerk, 
afgelakt in ons atelier

Algemene timmerwerken

Schrijnwerkerij
Kristof REGHEERE

bvba

Waaienburgseweg 59 B • 8972 Krombeke
Tel. 057 40 03 71 • Gsm 0476 92 79 57 

www.kristofregheere.be • info@kristofregheere.be

Alle nieuwbouw • Renovatie 
Hout • PVC • Aluminium

Eigen fabricatie 
houten schrijnwerk, 
afgelakt in ons atelier

Algemene timmerwerken



AL WEERSKANTEN
VAN DE
SCHREVE

56

O
pm

aa
k 

en
 d

ru
k:

 D
ru

kk
er

ij 
Sc

ho
on

ae
rt

 b
vb

a,
 R

oe
sb

ru
gg

e

1 RECTO

Juste op ’t moment da Cyriel Cerdobbel buten komt, trekt 
Louis Lobbestoal num, rood lik een serretomatte, en ol puf-
fen en bloazen, ’n entreetrap op van de post in Poprieng. 
“Cyriel vint, ‘k zweten d’ervan! Moaken ze ‘t ol moeilik die 
architecten en ingenieurs! Vieng j’ oek nie dan moderne 
gebouwen zovele trappen hen, die doabie nog veel te zere 
omhoge goan?” 
“Doe je d’er last mei, Lowie? Mien ambeteert ‘t meer dan 
ze zovele klinder schrieven dan vroeger. ‘Brillen!’ goa je 
zeggen. Gin avance. Ze moeten me toen nóg de gazette 
vorenlezen. Moar a ’t nog hielpe, want nu klappen z’ol zó 
stille. ‘k Verstoan ze nie. En ezo weten ’k were evenvele of 
van te voren. Buten voe neur rekeniengn zweert Belgacom 
oek bie ‘hoe klinder hoe liëver.’ Overlatst most ‘k holf bu-
ten de tillefongcabine hangen voe ’t gatje te zieën woa da 
‘k geld most insteken.”
Lowie knikt da z’n hoofd biekan ofvolt. “Nieten of nie-
mand die nog deugt, Cyriel. An ze nuze stroate verdein, 
kosten ze z’oek platter gemakt hen! ‘k Zien in velo gekom-
men hé nu, en wel, bing, ‘k zien langer op route gewist of 
vroeger te voete.”
“Ja Lowie, vroeger wos ’t ol vele gemaklikker. In nuze 
joenge joaren olleman hadde tied en je rocht overol 
schone antieden. Moa nu! Wieën hed er nog passensje?
’n Tring? ’n Ottobus? Je lopt de beeëns van je… en 
peist… Moa vergit het: ie wacht nie meer. Ie zet te vroeg 
an en ie trekt lik vele rapper op.”
“Ja,” zucht Cyriel, “en o je joen te vele zoe weren, je zoe 
nog je kleeërs kunnen scheuren, want doavoren gebruken 
z’oek gin stoffe meer lik vroeger. Ol me broeks en vesten 
krempen nu, surtoe roend me buuk en m’n achterbard. 
Kunnen ze doa nie meer toer in steken? “Zie je nie bede-
gen?” grèten sommigen. “Joat…, ’t goa nog mién schuld 
zien!”
“De wereld verandert, Cyriel, en nog gin kleen bitje! D’er 
ol op gelet dat de jeugd vele joenger is dan wieder in nu-
zen tied? ‘k Hen kortelieng noa ’n écol moyen gewist. Nie 
te gloven wuvver joenge snotters dan ze nu toeloaten in 
’t middelboar. Moa … ‘k moeten wel toegeven dan die 
gastjes beleefd zien. Ze staken van ‘menere’ tegen mien, 
en gaven m’ een oarme voe de stroate over te steken. 
Giengen me wieder nie op peizen vroeger.”
“Nu da m’ over vroeger klappen. Wit je wieën da ‘k gister 
tegen ’t lief liep, Lowie? Georges, een troepemoat. Veran-
derd !! Veroederd!! En herkende me nie. “Zie je verdikt?” 
vroegen ‘k. “Joak, deur ol die moderne kost. ‘t Smakt 
miender, j’ it miender en ogliek…!” “Zeg Georges, wit je 
gie wanneer da me mekoar de laste keer gezieën hen?” 
“Tien joar loater.” “Loater of...?” “Of ’n oorloge, tiens!”
Toptjes voruut en hiphoppig danst een joenge poeze in 
minirok en op hoge hielen tusschen nulder tweeën deure 
de post in. “Sorry, opa’s!”
“Snelle puppen, dá moaken ze wel nog!” “Vieng je ‘t, Cy-
riel? Vroeger gaven ze mien een kik! Een bitje bloot en 
‘k stoeg rood. Nu droagen ze biekan nieten van roksje, 
moa… me klepel bluuft hangen bie ‘t kloksje!”  “Ja, Louis 
vint, vroeger…!”
Ol me scheren vannuchtend mosten ‘k op Georges peizen 
die me nie herkende. ‘k Bekeken m’ een keer goed in de 
spegel. En wuk zagen ke? Dan z’ oek gin spegels meer 
moaken lik vroeger!

SCHREVELYNCK Nadruk verboden

bv
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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.

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

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

Wij aanvaarden
ecocheques

Gevraagd: A2/A3 elektricien

zie onze website voor
voordelen Batibouw

www.elektrocappoen.be


