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1 RECTO

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

GEMEENTE BEVEREN-IJZER anno 1952 (5)
Verslag in verband met de wedstrijd tussen
de landelijke gemeenten van de arrondissementen
Veurne en Diksmuide
4. Genomen maatregelen om
het dorp in te richten
Zoals hiervoor reeds gemeld onder de ru-
briek “wegenis” wordt het grondgebied 
in de richting oostwest doorkruist door de 
Staatsbaan nr. 64 om samen te vloeien aan 
het westelijke uiteinde met de Staatsweg nr. 
9 die uitloopt op de Belgisch-Franse grens.
De kalsijde Roesbrugge-Hoogstade, thans 
staatsbaan nr. 64, werd geplaveid in 1845 
en is er nog. Zij verkeert, althans op het 
grondgebied van onze gemeente, in zeer 
erbarmelijke toestand, zodat er dringende 
herstellingswerken noodzakelijk zijn. Her-
haalde keren en zelfs onlangs nog werd de 
aandacht van de Heer minister van Open-
bare Werken hierop gevestigd, die tot nog 
toe geen verandering liet brengen aan deze 
slechte toestand.
Daarnaast zijn er nog 2 steenwegen van 
groot verkeer, nl. De Lostraat (weg nr. 95) 
en de Stavelestraat (weg nr. 96). De Lostraat 
werd bestenigd in 1880 en kostte 235.000 fr., 
voor een lengte van 5 km 800 m alle kosten 
inbegrepen. De Stavelestraat werd gekasseid 
in 1872. Deze laatste werd volledig hersteld 
na de oorlogsschade in 1945-1946. Aange-
zien deze weg van het allergrootste belang 
is voor de gemeente Stavele (kortste uitweg 
naar Veurne en naar Diksmuide) en volledig 
gelegen is op het grondgebeid van Beveren, 
werd er rond 1872 een akkoord gemaakt 
tussen de gemeenten Stavele en Beveren, 
waarbij eerstgenoemde gemeente de ver-
plichting op zich neemt telkens voor ¾ tus-
sen te komen in alle kosten van onderhoud 
en herstel van deze baan. Dit akkoord is 
thans nog van kracht. Verder beschikt de ge-
meente nog over een uitgebreid landbouw-

wegennet van circa 16 km. Op één enkele 
weg na werden sedert 1932 alle kleine we-
gen aangelegd in steenslag. Weliswaar mag 
het wegennet als verouderd betiteld worden 
en niet meer aangepast aan het hedendaags 
verkeer, toch bevindt het zich nog in betrek-
kelijke goede toestand van onderhoud. In 
1952 zal ten titel van proef een deel van een 
kleine weg belegd worden met een tapijt 
van tarmacadam, hetgeen naar het schijnt 
overal voldoening geeft. In bevestigd geval 
zouden dan stelselmatig alle kleine wegen 
aldus verbeterd worden, naargelang de ge-
meentefinanciën dit zullen toelaten.

Op 5 februari 1932 keurde de Bestendige 
Deputatie van West-Vlaanderen het con-
tract goed welke de gemeenteraad afge-
sloten had met de Belgische Maatschappij 
voor Elektrische Uitbating te Brussel, met het 
oog op het elektrificeren van de gemeente. 
Onmiddellijk werden de leidingen geplaatst, 
zodat tijdens de winter van 1932-1933 de 
openbare verlichting in voege kwam. Tot op 
heden is hieraan nog niets veranderd. Deze 
zomer zullen de installaties enigszins her-
steld en aangepast worden aan de omstan-
digheden.
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Sedert 1947 werd er ordening gehouden 
op de Dorpsplaats. Een oud, schier verlaten 
gedeelte van het kerkhof werd volledig ont-
ruimd en aangewend als erepark vóór het 
nieuw gebouwd gemeentehuis. In dit parkje 
werd het in 1937 opgericht monument van 
het H. Hart geplaatst dat er thans heel mooi 
en zinnebeeldig staat tussen de Kerk en het 
Gemeentehuis.
Vlak voor het nog bestaande gedeelte van 
het kerkhof en evenwijdig lopend met de 
baan naar Roesbrugge, staat het in 1922 op-
gerichte monument der gesneuvelden achter 
een smaakvol omheiningsmuurtje en te mid-
den lage struikjes. Deze beide monumenten, 
elk in zijn omheining, vormen samen met de 
monumentale kerk in haar mooi decor van 
groen, bomen en het lieflijk nieuw gemeen-
tehuis, een hokje van stille, indrukwekkende 
schoonheid, dat onmiddellijk in ’t oog valt 
van iedereen die iets voelt voor de natuur.

Zoals reeds gezegd werd het elektrische net 
in de gemeente opgericht in 1932 en volledig 
uitgebreid, zonder toelagen, in 1947. Voort-
aan kan ieder gebouw van aan de openbare 
weg een aansluiting aan het net bekomen. 
Op heden zijn er nog 7 achterblijvers. Sedert 
1945 schommelen de prijzen van de stroom 
tussen 3,75 fr. en 4,25 fr. voor de drijfkracht.
In 1940 waren de prijzen respectievelijk 3,05 
fr. en 1,51 fr., in 1935 tussen 2,15 fr. en 0,96 
fr. En in 1932 tussen 1,96 fr. en 0,92 fr.
Einde februari 1962 zou het oorspronkelijk 
contract vervallen, doch sedert 1952 is de 
gemeente aangesloten bij de Intercommu-
nale Maatschappij Inelgas voor een duur van 
30 jaar.

Waterdistributie onder druk is er in de ge-
meente nog niet voorhanden. Spijts het feit 
dat wij sedert 20.06.1946 toegetreden zijn 
bij de N.M. voor Waterleidingen, kan er nog 
niet vermoed worden wanneer die distributie 
op ons grondgebied in werking zal komen.

In 1950 werd een riolering aangelegd hoofd-
zakelijk bestemd voor de afvoer van het re-
genwater.

Langs de openbare wegen worden er op een 
minimum afstand van 25 m geen mesthopen 
noch pulpkuilen of silo’s toegelaten, ter be-
vordering van de openbare gezondheid.

Voor wat de telefoon en de telegraaf betreft 
ressorteert onze gemeente onder het gebied 
van de centrale van Roesbrugge, dewelke 
nog niet automatisch ingericht is. De lijnen 
zijn bovengronds. Op dit ogenblik zijn er 37 
abonnementen in de gemeente tegen 16 

vóór de jongste oorlog.

Sport, speelpleinen en zwemgelegenheden 
werden er tot nog toe nooit opgericht. Als 
enige sportorganisatie kan gemeld worden 
de nog bestaande handboogschuttersgilde 
Sint-Sebastiaan, opgericht in 1919, die over 
een staande wip beschikt en tegenwoordig 
21 leden telt.

Jongelingskring gesticht. Beide kenden een 
schitterende bloei en waren in de omtrek 
vermaard. Na het heengaan van de stichter 
begonnen beide verenigingen te verslap-
pen en zijn thans volledig weggekwijnd. De 
feestzaal is er nog, doch ze wordt nog wei-
nig of zelden gebruikt.
Benevens vorengenoemde inrichting zijn er 
nog twee feestzalen waarin er regelmatig 
bals ingericht worden, en van tijd tot tijd to-
neelvertoningen plaats hebben, opgevoerd 
door toneelgroepen uit de omliggende ge-
meenten.
Cinemazalen bestaan er niet. Toneel-, mu-
ziek- en zangverenigingen evenmin, tenzij 
de toneelvereniging zoals hiervoor uiteen-
gezet.

Folkloristische feesten hebben er in de ge-
meente nog nooit plaats gehad. Stoeten 
werden voor de eerste maal in 1937 inge-
richt ter gelegenheid van de H. Hartfeesten. 
De tweede in 1944 voor de viering van de 
Bevrijding en de derde op 02.08.1945 ter 
gelegenheid van de installatie van de Heer 
Fernand Feys als burgemeester van de ge-
meente.

Ten opzichte van de verbetering van de ge-
zondheid kan volgende gezegd. Sedert 1941 
worden door het Nationaal Werk voor Kin-
derwelzijn geregelde bezoeken ten huize 
ingericht in verband met de raadpleging 
voor zuigelingen. Deze bezoeken worden 
gedaan door gediplomeerde verpleegsters 
en zijn volledig kosteloos. Dit werk levert 
uitstekende diensten op en is lovenswaardig. 
De statistieken wijzen aan dat kindersterfte 
in de laatste jaren meer en meer afneemt, 
hetgeen grotendeels te danken is aan de tus-
senkomst van het N.W. voor Kinderwelzijn. 
Vroegere jaren stierven er jaarlijks gemid-
deld 3 à 4 kinderen van minder dan 1 jaar en 
thans dagtekent de laatste kinderbegrafenis 
van januari 1948.
Sedert 1941 is de medische schoolinspectie 
opgericht waarvoor de gemeente per jaar 
20 fr. per leerling betaalt aan de medische 
opziener.
Dispensaria, gasthuizen of klinieken hebben 
er nooit bestaan. Sedert 1949 worden van 

alle kinderen boven de 6 jaar door toedoen 
van het N.W. voor Antitering, telkenjare gra-
tis foto’s genomen van de longen door mid-
del van X-stralen. Dit werk levert uitstekende 
resultaten op en verdient alle lof. Steeds mag 
er hierover op de medewerking van het Ge-
meentebestuur gerekend worden.

Sedert 1944 is de gemeente aangesloten 
bij de Brandweerdienst van Roesbrugge-
Haringe, die behoorlijk uitgerust is. Voordien 
en nl. sedert 1935 waren wij aangesloten 
bij Poperinge. Vóór 1935 bestond er in de 
gemeente zelf een vrijwillig pompierkorps, 
hetwelk teveel kosten vergde om behoorlijk 
en zo doelmatig mogelijk uitgerust te zijn. 
Sedert 1945 werd de tussenkomst van de 
brandweer 5 maal ingeroepen ter bestrijding 
van branden, dewelke telkens met goed ge-
volg bestreden werden. Voor aansluiting bij 
de brandweer betaalt de gemeente sedert 
1950 jaarlijks een forfaitaire som van 1,50 
fr. per inwoner. Voordien bedroeg dit tarief 
0,50 fr.

In de gemeente bestaan er thans 3 scholen 
nl. de jongens- en de meisjesschool en se-
dert 1939 de St.-Jozefschool. Alleen de jon-
gensschool is eigendom van de gemeente. 
De meisjesschool is eigendom van de Zusters 
van de H. Vincentius te Boezinge en de St. 
Jozefschool behoort aan de Zusters van de 
H. Familie te Roesbrugge. Het betreft hier 
voor alle 3 aangenomen scholen. Zij beschik-
ken over schone luchtige lokalen en zijn 
goed ingericht.

De kerk dagtekent van 1451. Herstellings-
werken en verfraaiingswerken dringen zich 
op.

Wordt vervolgd

Verslaggever
Robert Lepee
Gemeentesecretaris
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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

Nee, ’t is geen ‘lichtdrukmaler’ zoals Gezelle 
wel eens dierf zeggen, die had maar één lens, 
de portrettetrekker zelf zat verstopt onder een 
zwart doek en konterfeitte alleen kiekjes in 
zwart-wit.
Het afgebeelde apparaat bezit twee lenzen, 
omdat het een stereoscoop is. Dit optisch in-
strument verenigt voor ons oog twee naast el-
kaar liggende afbeeldingen tot één enkel ruim-
telijk driedimensionaal beeld van het voorwerp.
Stereoscoop: “stereo” komt uit het Grieks en 
betekent “in verband met ruimte”, en “skop-
ein” kijken.

Stereo gebruiken we meestal in de betekenis 
van stereofonie, tweekanaals geluidsopname.

En dat wist Monique Bourrée uit Poperinge. Er 
moet nogal wat in dat kopje zitten, zeg! Prijsje 
verdiend!

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

TWEE IN ÉÉN                             
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Brieven, omslagen, facturen,
bestelbons, BTW-formulieren, ...

Drukkerij SCHOONAERT
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drukkerij SCHOONAERT
Bergenstraat 1  -  8972 Roesbrugge  - 057 30 03 79 - info@drukkerijschoonaert.be  -  www.drukkerijschoonaert.be

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 !

Nog meer ideeën op
www.drukkerijschoonaert.be

25|05|2017 Elias
EERSTE  COMMUN IE   |   PREM IÈRE  COMMUN ION

Elias_315x105.indd   1 15/01/18   09:06

Lucas
23 april 2017

Lucas_100x100.indd   1 15/01/18   09:13

Michele_lentefeest_105x150_OK.indd   1 3/05/17   15:39

QuincyBaert_EC_160x105_02.indd   1 15/01/18   09:22

Evy & Eden_EC_480x80.indd   1 15/01/18   09:06

EERSTE COMMUNIE

Lars
04 juni 2017

Lars_communie_150x150.indd   1 2/05/17   18:31
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Het nieuws in maart 1978 werd in onze re-
gio beheerst door Karel Lodewijk Grimminck. 
Grimminck was eigenlijk een Ieperling en in 
1978 al een tijdje uit beeld verdwenen. De man 
werd immers al in 1676 in Ieper geboren en 
in 1700 priester gewijd. Hij werd onderpastoor 
in Ramskapelle en later pastoor in Zuydcoote  
en Kaaster (Frans-Vlaanderen). Maar in 1714 
al trok hij zich daar als kluizenaar terug. Hij 
bleef wel als een soort volksmissionaris biecht 
horen en contact houden met de bewoners en 
pelgrims, die hem kwamen opzoeken. In 1724 
koos hij voor volledige afzondering in Sint-
Jan-ter-Biezen. Hij bouwde er een kluis met 
lemen muren en vloer in de schaduw van de 
kapel. Zijn schamel meubilair bestond uit en-
kele ‘driepikkelstoelen’, een houten brits, een 
christusbeeld, wat heiligenprenten en een paar 
‘doodskoppen’ en hij beperkte zich tot één so-
bere maaltijd per dag. Volgens de overlevering 
bestond die enkel uit water, droog brood en 
soms een ajuin, rauwe aardappel of  geweekte 
paardenbonen. Op zondag droeg hij de mis op 
in de kapel. 
Hij kreeg al snel het gezelschap van enkele vol-
gelingen, die zich ook als kluizenaar in zijn om-
geving kwamen vestigen, maar de plannen om 
daar een eigen orde of klooster te stichten wer-
den nooit realiteit. Zijn extreem sobere levens-
stijl putte hem immers snel uit en hij overleed er 
op vrijdag 12 november 1728, volgens getui-
gen net als Christus om 3 uur in de namiddag. 
Zijn reputatie was toen al groot en de pelgrims 
hadden de weg naar Sint-Jan-ter Biezen al een 
tijdje gevonden. Zijn eenvoud en omgang met 
de mensen, de manier waarop hij als mysticus 
zijn geloof beleefde en zelfs in armoede nog 

alles met anderen deelde en veel mensen hielp, 
maakten hem nog bij leven tot een soort hei-
lige van de gewone mens.
In de dagen na zijn dood stroomden de pel-
grims dan ook toe. Velen probeerden toen in 
zijn hut of daarrond voorwerpen te vinden die 
hij ooit gebruikt of aangeraakt had en op zijn 
begrafenis in de kerk van Watou - zijn lichaam 
werd toen ongekist op een ‘baar’ naar de kerk 
gebracht - probeerden de vele aanwezigen ook 
nog  stukjes van zijn kleding of lichaam als reli-
kwie te bemachtigen. In de jaren na zijn dood  
werd in opdracht van het bisdom Ieper een 
uitgebreid dossier, met daarin onder meer ge-

tuigenissen van ‘wondere genezingen’ samen-
gesteld met de bedoeling de priester-kluizenaar 
heilig  te laten verklaren. Maar in Rome werd 
alles heel devoot geklasseerd.  
Maar 250 jaar na zijn overlijden, in 1978 dus, 
werd hij in ere hersteld. Er kwam een Grim-
minck-comité en er werden herdenkingen ge-
houden in Ieper, Veurne, Caestre en uiteraard 
Watou en de Kapelle, waar hij de laatste jaren 
van zijn relatief korte leven verbleef. 
In maart van 1978 werd dat Grimminck-jaar 
officieel opgestart met… de opgraving van zijn 
skelet. De oude grafsteen in de kerk van Watou 
was gebarsten en onleesbaar geworden en er 
lag voor dat Grimminck-jaar een nieuwe klaar. 
En terzelfdertijd wilde men vaststellen of Grim-
minck effectief op die plaats begraven was. Bij 
de opgraving waren onder meer pastoor Cools, 
deken Lootens en kanunnik Berquin aanwezig. 
Ongeveer anderhalve meter onder de steen 
werden menselijke resten en een intacte sche-
del gevonden. Directe sporen voor identificatie 
waren er niet, maar er werd wel aangenomen 
dat het inderdaad om overblijfselen van de 
kluizenaar ging. Toch werden beenderen mee-
genomen voor verder labo-onderzoek. Eind 
april 1978 werd dan in de kerk van Watou de 

45

… 40 jaar terug in de tijd

Ontgraving van Karel Lodewijk Grimminck in maart 1978.

Ontgraving van Karel Lodewijk Grimminck in maart 1978.
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nieuwe gedenksteen officieel ingehuldigd. La-
ter dat jaar, op 18 juni 1978, was er ook een 
herdenking in de Kapel van Sint-Jan-ter-Biezen. 
Daar werd een gedenksteen van de Poperingse 
kunstenaar Lucien De Gheus ingehuldigd.
En hij is nog niet vergeten. Want elk jaar start 
op zijn sterfdatum in de kerk van Watou een 
Grimminck-noveen, en er is zelfs een Grimminck 
fiets- en autoroute die door Douai, Ramskapel-
le, Caestre, de Catsberg, Sint-Jan-ter-Biezen en 
Watou loopt.  

Nog in maart 1978
• Tijdens de maartmaand konden de inwoners 

van groot-Poperinge in de verschillende ge-
meentehuizen terecht voor hun taksplaten 
en de ‘vernieuwing van de hondenmedail-
le’. Voor 600 fr. per hond mocht de hond 
toen officieel de straat op. Behoorlijk duur, 
al was dat bedrag gelukkig een combinatie 
van provincie- en gemeentehondenbelasting, 
die door heel wat baasjes stiekem ontdoken 
werd. De ‘hondenmedaille’ werd dan ook 
in 1990 door de provincie afgeschaft. In de 
gemeenten duurde het wat langer voor men 
inzag dat de inning van de belasting meestal 
meer kostte dan wat die in totaal opbracht.

• Een fietstaksplaat kostte in 1978 160 fr., 
die voor een bromfiets 250 fr. en wie met 
de tandem rondreed moest 320 fr. betalen. 
Voor de moto’s was dat, afhankelijk van de 
cilinderinhoud, 311 tot 391 fr. Voor kinder-
fietsen moest geen taks betaald worden. De 
fietsbelasting werd in onze provincie in 1987 
afgeschaft.

• Reningelst pronkte in maart 1978 met een 
echte Memlinck. Het schilderij is eigen-
dom van de kerkfabriek maar hangt in het 
Gruuthuusemuseum van Brugge, en kwam 
voor de officiële opening van het Jaar van het 
Dorp voor een speciale expo heel even terug 
naar Reningelst. Het merkwaardige schilderij, 
dat zowel aan de voor- als aan de rugzijde 
beschilderd is, kreeg heel wat belangstelling.

• In Poperinge liep in de Maeke Blyde een 

autoshow.  En in de marge daarvan kregen 
‘de garden’ officieel nieuwe dienstvoertui-
gen overhandigd. De wagens van het type 
Renault R4 waren niet direct snelle inter-
ventiewagens, maar ze maakten de politie 
wel een stuk mobieler dan vroeger, toen ze 
de meeste verplaatsingen nog met de fiets 
moesten doen.

• De weg van Beveren-Kalsijde naar Beveren-
dorp werd heraangelegd. De oude kasseiweg 
had vroeger al eens een ‘moderne’ asfaltlaag 
gekregen, maar die bleek niet bestand tegen 
het toenemende zware verkeer. Nu werd de 
weg grondig aangepakt, en er kwam niet al-
leen een nieuwe grond- en asfaltlaag, maar 
bovendien werd de weg sterk verbreed. De 
werken zorgden wel voor heel wat verkeers-
hinder.

Wordt vervolgd
Stef Ryon

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

- Guido’s historische werken, jaarboeken van Poperinge,
info van Guido Vandermarliere, Poperinge

Fietstaksplaat. Wielerclub De Pedaaltrappers Krombeke voor de start van hun seizoen 1978.

In Poperinge kreeg de politie van het stadsbestuur een hele vloot nieuwe wagens overhandigd.
Op de voorgrond lijkt Roger Seghers, garde van Proven, duidelijk teveden met zijn nieuwe voertuig.

Bij firma Top-Mouton werden
een aantal verdienstelijke werknemers gevierd.

Op de foto vooraan Jozef Top, Lucien Devos, Joël Lobelle en 
Yvan Top en achteraan Joël Deroo, Jozef Declercq,

Gerard Ryon, Felix Taveirne en Willy Elslander.

In maart 1978 stortte een grote hijskraan in elkaar
op de werf van het nieuwe Mariaziekenhuis in Poperinge.

Eén arbeider werd zwaar gewond.
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in ’T ROZENHOF

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

PAASBUFFET 
PAASZONDAG 1 APRIL om 12 uur

Sprankelend aperitief met hapjes

Waaier van voorgerechtjes en soep

Warm buffet van vlees en vis
• Zacht gebraiseerde lamsschouder / gratin / ratatouille
• Zalmmootje / asperges
• Ierse Châteaubriand / béarnaise / frietjes

Tarte tatin van appel met bolletje vanille-ijs

Koffie en zoetigheden

Cava, wijnen en water inbegrepen: € 65 per persoon
Voor de kinderen <12 jaar is er een kinderbuffet: € 30
Reservatie noodzakelijk !!! (057 30 03 35) Muzikale animatie na de maaltijd! 

Senioren-namiddagentelkens van 14 tot 17 uurToegang gratis!
• Maandag 19 maartJOHNNY CLARYSSE• Dinsdag 17 aprilCHRIS CAPOEN

Ruwbouwmaterialen

Gevelstenen & dakpannen

Opritten & terrassen

Vloeren & wandtegels

Opendeurweekend
ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 MAART 2018 doorlopend van 10 tot 17 uur

DE ALLERNIEUWSTE TRENDS IN BINNEN- EN BUITENTEGELS!

• meer dan 45 jaar ervaring
• uitsluitend kwaliteitsproducten
• ruime voorraad
• snelle levering
• garantie op alle producten

Toonzaal:
Maandag tot vrijdag: 8.30 tot 12 uur & 13 tot 18 uur
Zaterdag: 8.30 tot 12 uur

Burelen:
Maandag tot vrijdag: 7.30 tot 12 uur & 13 tot 18 uur
Zaterdag: 7.30 tot 12 uur

Afhalingen:
Maandag tot vrijdag: 7 tot 12 uur & 13 tot 18 uur
Zaterdag: 7 tot 12 uur

Stabilisé en droge beton:
Maandag tot vrijdag: 7 tot 12 uur & 13 tot 17 uur
Zaterdag: 7 tot 11.30 uur

Kom

rondneuzen

in onze loten

tegels!

Waaienburgseweg 80 • B-8972 Poperinge-Krombeke • Tel. 057 40 01 40 • info@verpoort-bouw.be • www.verpoort-bouw.be
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Vele bezoekers van het komende kunsten-
festival deze zomer, waren er ook al bij toen 
Guido Haerynck of Gwy Mandelinck de zomer-
tentoonstelling onder zijn hoede had onder de 
noemer Poëziezomers van Watou. Dit festival 
ontstond uit de succesvolle artiestenmarkt op 
17 augustus 1980. Veel minder mensen weten 
echter nog dat ook het Internationaal Festival 
van het Gregoriaans zijn oorsprong vond in dat 
evenement. 
Die dag presenteerden meer dan honderd dich-
ters, schilders, tekenaars, beeldhouwers, mu-
sici en voordrachtkunstenaars hun werk “op 
de Kleine Markt en onder de linden rondom 
de St-Baafskerk”. Midden die drukte kon het 
publiek genieten van een ‘verstillingsmoment’ 
in diezelfde kerk. Men kon er de kerkschatten 
bewonderen, maar vooral ook luisteren naar de 
‘Hoogtepunten uit het gregoriaans’, gebracht 
door het O.L.-Vrouwkoor van Abele, de voor-
loper van Cum Jubilo. Het was voor hen het 
eerste optreden buiten de liturgie en men had 
zelfs geen pij of uniform. Elza Ghesquière had 
in de weken vooraf nog een reeks zwarte rok-
ken gemaakt zodat de dames deftig voor de 
dag kwamen… 
De artiestenmarkt was een enorm succes, men 
had zonder problemen nog jarenlang dezelfde 
formule kunnen toepassen, maar Guido wist 
dat dit verhaal niet zou blijven duren, dat er 
hoger moest gemikt worden. Samen met het 
Kunst- en Feestcomité werd beslist om een 
volgende editie pas te houden in 1983 en de 
tussenliggende jaren op te vullen met andere 
evenementen. Aangezien het gregoriaans in de 
smaak was gevallen werd reeds in het najaar 
1980 beslist om dit icoon in 1981 alle aandacht 
te geven. Het verhaal gaat dat Guido op een 
dag een ingeving had, op de fiets sprong naar 
Paul D’Hondt en Freddy Wyffels van het feest-
comité, telefoneerde naar Bernard Deheegher 
en enkele dagen later lag het programma in 
grote trekken vast. Hoe dan ook stond op 23 en 

24 mei 1981 het eerste “Festival van het grego-
riaans aan de schreve” op de affiche. Naast het 
eigen O.L.-Vrouwkoor, het Ceciliakoor en de 
Sint-Jansvrienden uit Poperinge, en koren uit 
Grimbergen, Brugge, Kortrijk en Leuven was 
het kinderkoor Sint-Jozef uit Helmond (Nl) te 
gast. De toenmalige BRT maakte een sfeerre-
portage van de beide dagen. Bernard herinnert 
zich nog goed dat het koor van Leuven alvast 
goed ingezongen was omdat loeiende koeien 
herhaaldelijk spelbreker waren bij de opnames 
in de dreef van de Kapelaanstraat. 
Concerten kostten toen € 2,5 en € 3, voor € 11 
kon je de auditie op zondag meemaken, een 
warm middagmaal inbegrepen! Een krachttoer 
als je weet dat er toen in Watou geen restau-
rants waren. Alle zalen op de markt die nor-
maal alleen feest- en rouwmaaltijden verzorg-
den deden een grote inspanning: Henri Loones 
in zaal Tuborg, Jacques en Annette in Het Oud 
Gemeentehuis en Yvonne Huyghe in De Een-
dracht. De koorleden kregen een Breugelmaal 
aangeboden, bereid door Bernards moeder Gi-
sèle. Martha Deheegher, meter van het koor, 
stelde het toen leegstaande Hommelhof ter 
beschikking (Stefaan kwam er pas in 1983). ’s 
Avonds verzorgde Jerome Derycke de BBQ. Alles 
samen werden er ongeveer 1500 aanwezigen 
geteld, een kennerspubliek, toen al uit het bin-
nenland én Nederland. Wie zeven uur gregori-
aans net iets te veel van het goede vond, kon 
met een foldertje in de hand een dorpswan-
deling maken en een lokale pater nuttigen op 
een terras… die waren er toen wel al. Guido 
Haerynck sprak na afloop al van Watou als 
‘het mekka van het gregoriaans’ en vond dat 

er voor dit dorp op artistiek vlak een toekomst 
was weggelegd. Tevens was er al een sterke 
werking van vrijwilligers uit het dorp. Er waren 
veertien werkgroepen met telkens een verant-
woordelijke die alles tot in de details uitwerkte. 
“Het dorp barst van inzet, van kommer om de 
precieze afwerking bij de organisatie. Als de 
Watounaars naar buiten treden zijn ze niet te 
houden”, besloot Guido.
Pas op donderdag 1 mei 1986 kwam er een 
tweede editie van één dag. Het plaatselijk koor 
bestond 10 jaar en deze keer stonden Bernard 
Deheegher en zijn medewerkers in voor de or-
ganisatie. Het secretariaat werd bemand door 
oud-gemeentesecretaris Maurice Demol. Zijn 
enige werkinstrumenten waren de telefoon, 
een pen en een paar fichebakken, geen inter-
net, geen e-mails, geen gsm noch pc, maar 
puur handwerk. Toch stroomden de inschrijvin-

‘Hoogtepunten van het gregoriaans’ tijdens de artiestenmarkt 1980. 1. Agnes Delbaere, 2. Nelly Desmyter, 
3. Chantal Dupont, 4. Yvette Soubry, 5. Christiaen Parrein, 6. Milo Aernout, 7. Pierre Deheegher, 8. Christiaen de 

Grave, 9. Raoul Odul, 10. Jacques Sohier, 11. Bernard Adriaen, 12. Rik Vandenbussche en 13. Hein Lecluyse.

Pastoor Josuë Roets gaat voor in de processie
naar de kerk tijdens het eerste Festival in 1981.

Maurice Demol, Wilfried de Graeve en Godelieve 
Delbaere bemannen de infostand tijdens het tweede 
festival in 1986. Vooraan staan Jerome Derycke en 

Antoinette Kesteman.

Welkom op
het internationaal festival

van het Gregoriaans van Watou 

“Het dorp barst van inzet” (Gwy Mandelinck 1981)

48

4 VERSO



5 RECTO

gen weer vlot binnen van Parijs tot Amsterdam, 
zodat de 400 zitplaatsen in de kerk reeds op 
voorhand uitverkocht waren. Hoofdact was 
het Kölner Domchor dat om 11 u. de Latijnse 
hoogmis opluisterde. Het Watou’s koor had 
hen in 1984 leren kennen in Aken toen zij sa-
men de uitreiking van de Karel de Grote-prijs 
opluisterden. Koorleden sliepen o.a. in enkele 
klaslokalen van de basisschool op matrassen 
bijgehaald uit het schooltje van Haringe!
Na de editie 1986 was het duidelijk dat een 
jaarlijks festival onhaalbaar was. Er werd nog 
even getwijfeld of men naar een twee- of drie-
jaarlijks gebeuren wou evolueren. Feit is dat er 
reeds op 10 en 11 september 1988 een derde 
editie aankwam. Bernard was intussen in con-
tact geraakt met Pierre Loiret, de PR-man van 
het Chœur Grégorien de Paris en na een goed 
gesprek, gesmeerd met enkele Kirs,  was de 
deelname beklonken. Dit Parijse koor staat tot 
op vandaag in voor de leerstoel gregoriaans 
aan de Sorbonne en heeft vele dirigenten en 
koorleden wereldwijd opgeleid, zoals o.a. Da-
vid Eben en Jaan-Eik Tulve. Zij zorgden er ook 
voor dat na de val van de muur koren uit het 
voormalig Oostblok zoals Vilnius (Litouwen) en 
Leipzig konden deelnemen aan het festival. We 
herinneren ons nog goed de aftandse busjes, 
waarmee zij hun lange reis hadden onder-
nomen en de gretigheid waarmee zij van de 
vrijheid genoten! De koren werden internati-
onaler, met het knapenkoor van Westminster 
Cathedral Londen en het Chœur Grégorien de 
Paris, alles samen 350 zangers.  Maurice Demol 
beheerde het secretariaat, Robert Parrein nam 
twee weken verlof om de logistiek en tech-
niek te verzorgen. Johan Decaesteker zocht en 
vond logement bij gastgezinnen, terwijl Paul 
D’Hondt met het feestcomité de recepties or-
ganiseerde. André Camerlynck timmerde zijn 

Huldiging Gwy Mandelinck en Bernard Deheegher 
naar aanleiding van hun titel Cultureel Ambassadeur 
van Vlaanderen in 1996; met Paul Hespeel en Henri 

d’Udekem d’Acoz.
Een bomvolle kerk voor het knapenkoor van Westminster Cathedral in 2003.

Yvette Soubry en Bernard Deheegher, pioniers van het 
eerste uur, moe maar voldaan na de editie 2009.

bar en drankdepot in een leegstaand pand op 
de Kleine Markt, Paulette Vanacker bereidde 
zich voor op het zetten van  duizenden kopjes 
koffie. Mieke Depourcq stond in voor de pro-
grammaverkoop en Georges Vandenameele 
voor het onthaal. Toegangskaarten werden 
gecontroleerd door Yvette Soubry en Michella 
Maerten. Toen er op een moment kamers te 
kort bleken, sprong Bernadette Deconinck in 
de bres door vijf leegstaande kamers aan te 
bieden, het was de start van wat later de B&B 
Brouwershuis zou worden. De basis voor de 
werking en een spectaculaire groei in de ko-
mende jaren werd toen gelegd. 
In 1996 ontvangen zowel het Festival van het 
Gregoriaans als de Kunstzomers van Watou de 
prestigieuze titel ‘Cultureel Ambassadeur van 
Vlaanderen’ uit handen van minister-president 
Luc Vandenbrande en Luc Martens, minister 
van cultuur. Een logische bekroning voor de 
twee organisaties die Watou op de kaart gezet 
hebben. Vanaf 1989 gaat het festival om de 
drie jaar door en groeit met elke editie. Part-
nersteden bieden zich aan en blijven trouw 
doorheen de jaren. De ‘pre-ouverturen’ duren 
nu al langer (6 dagen!) dan het kerngebeuren 
in Watou (4 dagen). De komst van de pc, web-
site, e-mail en gsm zorgen voor verdere inter-
nationalisering en professionalisering. Dit jaar 
wordt een gloednieuwe website in gebruik ge-
nomen, het digitale klantenbestand wordt ge-
koppeld aan de automatische verwerking van 
de kaartenverkoop. En hoewel er honderden 
mails verstuurd worden blijft het nog steeds 
belangrijk om nu en dan met de vrijwilligers de 
koppen samen te steken, al dan niet met een 
lekker wijntje of biertje als bindmiddel!
Het festival steekt straks weer van 4 tot 13 mei 
van wal. De Sint-Bavokerk, de school en de 
nieuwe Bollaard zullen weer overspoeld wor-

den door jonge koren en een ietwat minder 
jong publiek. In die bijna 40 jaar zijn er jam-
mer genoeg vele medewerkers van het eerste 
uur achter gebleven, maar steeds worden ze 
opgevolgd door even enthousiaste nieuwe vrij-
willigers, nog steeds steunend op dezelfde suc-
cesformule: een kwalitatief aanbod van koren, 
democratische prijzen, een warme ontvangst, 
een gemoedelijke sfeer en een belangeloze in-
zet van meer dan 120 medewerkers…. en dan 
hebben we het nog niet gehad over de legen-
darische recepties!
• Alle info over het komende festival: www.
festivalwatou.com. Bekijk zeker ook de archief-
pagina’s voor meer beelden, affiches en pers-
artikelen van de voorbije festivals!
• Heb je zin om een handje toe te steken, of 
heb je nog foto- of videomateriaal van vorige 
edities, geef ons een seintje: bernard.deheeg-
her@gmail.com of jan.daschot@telenet.be

Jan Daschot

Bronnen: Bernard Deheegher-archief Cum Jubilo, Het 
Wekelijks Nieuws, Geschiedenis van een grensdorp, 
1830-2015.

4-13 mei 2018 
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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

Schrijnwerkerij
Kristof REGHEERE
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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
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OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN FEBRUARI 2018

KAARTING 14 FEBRUARI ‘18
Wonnen 3 partijen
1 Lermytte Michel 406 pt.

2 Muylle Lena 381 pt.

3 Butaye Pol 353 pt.

KAARTING 28 FEBRUARI ‘18
Wonnen 3 partijen
1 Hauspie Cecile  346 pt.

2 Butaye Roger 339 pt.

3 Coene Paul 335 pt.

4 Wyckaert André 328 pt.

5 Hauspie Maria 301 pt.

KLASSEMENT NA FEBRUARI  ‘18
1 Lermytte Michel  6 part. / 737 pt.

2 Vandewalle Frans    5 part. / 777 pt.

3 Wyckaert André       5 part. / 767 pt.

4 Lanszweert Magda     5 part. / 659 pt.

5 Hauspie Cecile          5 part. / 635 pt.

UITSLAG PETANQUE FEBRUARI
2 FEBRUARI
Niemand won 3 partijen

16 FEBRUARI
Wonnen 3 partijen
Butaye Lucien, Butaye Pol, Lebegge René 

KLASSEMENT
1 Rouseré Christiane       179 pt.

2 Vereecke Lena               167 pt.

3 Elskens Gaby                 166 pt.

4 Mariën Bob                   161 pt.

5 Lebegge René                159 pt.

KAMER VRIJ
op de hoeve van CARPE DIEM

Een kleinschalig seniorenverblijf voor 4 al-
leenstaanden. Er is georganiseerde zorg-
garantie door de thuisverpleging, een 
permanentiedienst, gezinszorg en poets-
dienst. 
Er is dagelijks een contactmomentje met 
de uitbaatster en betrokkenheid met de 
natuur, dieren en open ruimte. Alle com-
fort en een gemoedelijke sfeer die hen 
doet denken aan “thuis” en niet aan een 
“tehuis”. Interesse en inlichtingen op 
0472 67 13 48.
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www.feysbook.be

Feys: met volle kracht vooruit!

Renovatie en herbestemming 
van Brouwerij Feys

Een passie voor geschiedenis en toekomst!
Het behoeft geen betoog: zonder de bezie-
ler en initiatiefnemer van de activiteiten rond 
de voormalige BIERKELDERS en de Mouterij- 
Brouwerij Feys-Callewaert was er geen ge-
bouw meer…

Het begon met de aankoop van belen-
dende gronden en eigendommen die 
ooit tot het patrimonium behoorden van 
de Burgemeester- Brouwersfamilie Feys.
Echter, het bleek al gauw om een huza-
renklus te gaan. Een samenloop van om-
standigheden zijnde opstijgend vocht en 
lekkende daken deden immers jarenlang 
hun werk. Daarnaast werd de Brouwerij ge-
teisterd door verscheidene inbraken. Deze 
maand nog zullen 11 camera’s elke bewe-
ging in en rond de Brouwerij registreren. Een 
bijkomend voordeel hiervan is dat sluikstor-
ten zal worden ontmoedigd. Het tij keert 
en de duurzame wederopbouw is een 
feit!

We hebben zo al onze tegenslagen gekend 
(brand, diefstal, sluikstorten, eigen waarhe-
den…) maar tegen een consequente positie-
ve langetermijnvisie is weinig opgewassen. 
Zeker ook de contacten met de plaatselijke 
overheden evenals Dienst Erfgoed werden 
aangehaald en geoptimaliseerd.
Monumentenzorg kent een aantal wijzigin-

gen die toch tamelijk nieuw zijn.  
Een ‘Visieplan’ voor een perio-
de van 20 jaar zal bij Feys opge-
maakt worden waarin aangege-
ven wordt welke werkzaamheden 
wanneer zullen plaatsvinden. Een 
monnikenwerk waar veel bloed, 
zweet en tranen (en centjes) in-
kruipt. Feitelijk betreft het een 
boek en naslagwerk over de hui-
dige toestand en de toekomstige 
invullingen op technisch, econo-
misch en sociaal vlak.

Dit kon slechts gebeuren nadat het geheel 
weer… een geheel werd. Het Brouwerskas-
teel (Bergenstraat 2) was de laatste verwer-
ving (voorjaar 2017). Enkel het stukje grond 
tussen de Machtige Mouttorens Feys en het 
Kapelletje Feys zijn nog van de gemeente Al-
veringem. We maken daar dankbaar gebruik 
van als eventparking maar daar wil het lokale 
bestuur (misschien?) een andere bestem-
ming aan geven. We hopen dat het ge-
meentebestuur de belangen inziet van 
de activiteiten van de Brouwerij en dit 
vooral voor de buurtbewoners en wijde 
omgeving.

Op de nabije planning staan - andermaal - 
een bezoek met de dienst Erfgoed, een Lente-
rondleiding op 4 april (15 u.) en 8 april 
(11 u.) en verder de Machtige Moutto-
rens inrichten met ’s werelds grootste 
Belgische bierglazenverzameling. Daar-
naast het Moutmuseum, een kleine hoek 
voor suikerbakkerij-attributen Dehaeck, …
Terwijl veel mensen de ingerichte ruimtes 
meer en meer beginnen te appreciëren…

In de kijker: Ronald Verstraete

Ronald Verstraete, een begrip in ons dorp. 
Een zeer begeesterde gids die als geen ander 
kan vertellen over de bewuste Blauwersrou-
te. Uit eigen ervaring…  

Feyskalender

APRIL
• Zondag 1 april
 Ontbijtsessie (€ 3 voor een paasontbijt)
 Reservatie via Facebook of telefonisch
 op 056 36 87 31 of 0485 70 00 71

• Woensdag 4 april
 Rondleiding FEYS om 15 uur
 Reservatie via Facebook

• Donderdag 5 april
 Dansnamiddag@theBrewery
 Reservatie via Facebook of telefonisch
 op 056 36 87 31 of 0485 70 00 71

• Zondag 8 april
 Rondleiding FEYS om 11 uur
 Reservatie via Facebook

• Vrijdag 13 april
 Murder@theBrewery
 Reservatie via Facebook of telefonisch
 op 056 36 87 31 of 0485 70 00 71

• Zaterdag 21 april
 Brewery of Dub (op uitnodiging)

Inschrijving via
info@feysbook.be of 
Facebook (Brouwerij Feys)
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trade

Oud ijzer en metalen

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

PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS

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

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

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

KINDERANIMATIE
PAASWEEKEND
ZONDAG 1 APRIL
clown & goochelaar
van 14.30 tot 18.30 uur

PAASMAANDAG 2 APRIL
clown & goochelaar
van 14 tot 18 uur

TWEEDE WEEKEND
ZATERDAG 7 & ZONDAG 8 APRIL
springkasteel

Couthoflaan 32  -  B-8972 Proven  -  Tel. 057 33 39 63  -  info@aupetitjardin.be  -  Openingsuren zie www.aupetitjardin.be

Opendeurdagen
van 31 MAART t.e.m. 8 APRIL 2018

-10 %
KORTING TIJDENS OPENDEURDAGEN

Een geschenk
bij aankoop

vanaf € 15!!!
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EVENEMENTENKALENDER

ABELE 

n Brocante- en muntenbeurs  
 Zondag 8 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 boeken, 
munten, postkaarten, aardewerk en zo veel 
meer verzamelobjecten kan terecht op deze 
gezellige beurs. Gratis toegang.

n Kaas- en wijnvond  
 Zaterdag 21 april vanaf 18 uur
Op zaterdag 21 april 2018 vanaf 18 u. organi-
seert vzw ’t Pensionaat voor de 14de keer haar 
kaas- en wijnavond in Het Pensionaat, Abele-
plein 8A in Abele.
Het kaasbuffet bestaat uit een uitgelezen as-
sortiment van 20 heerlijke kazen en 10 soor-
ten ovenverse broodjes. Een vers slaatje en wat 
fruit maken dit buffet compleet. 
Een kaart kost € 15, drank niet inbegrepen. 
Vooraf reserveren is noodzakelijk en kan via 
057 33 22 08 bij Luc Deprez en Annick Clabau 
of via vzw.pensionaat@skynet.be. 
.

BEVEREN A.D. IJZER 

n Dorpspunt Beveren a.d. IJzer
 Roesbruggestraat 20, Beveren a.d. IJzer
s handwerken
 Donderdag 15 maart van 14 tot 16 uur.
s Tupperware-avond
 Dinsdag 27 maart vanaf 19 uur
s Kidsnamiddag door Emmily
 Woensdag 4 april van 14 tot 16 uur
s Kidsnamiddag : zandkaartjes maken
 Woensdag 11 april van 14 tot 16 uur
s Houtsbloem zalf maken met Violetta
 Donderdag 19 april van 14 tot 16 uur

n Wandelen vanuit het Dorpspunt  
 Dinsdag 27 maart om 14 uur
Afspraak om 14 uur voor een wandeling van 
ongeveer 7 km of om 15 uur voor een wande-
ling van ongeveer 2 km. 
Daarna om de 2 weken, dus 10 april ...

KROMBEKE 

n Gezinsbond Krombeke
 ‘De paarse paaseierenboom’
 met leuke paaseierenraap 
 Paaszaterdag 31 maart van 14 tot 16 uur
Poppentheater Swief brengt “De paarse paas-
eierenboom” met leuke paaseierenraap op 
Paaszaterdag 31 maart van 14 tot 16 uur in 
O.C. de Bampoele te Krombeke. Voor alle kin-

deren tot 12 jaar (of 6de leerjaar).
Prijs: leden € 3,50 en niet-leden € 7,00.
Overschrijven op BE37 8804 5648 0128.
Inschrijven vóór 28 maart (gezinsbondkrom-
beke@gmail.com).

n Tuinhier Krombeke 
 Vrijdag 13 april om 20 uur
‘De teelt van tomaten’ door Joris Naessens in 
de kantine van de Hondenschool “Te Lande”, 
Bankelindeweg 39 te Krombeke.

PROVEN 

n Vijfde Kastanjebarbecue  
 Zondag 25 maart vanaf 12 uur
Vrije Basisschool De Kastanje Proven nodigt 
je uit op de vijfde Kastanjebarbecue. Op zon-
dag 25 maart wordt een ruim assortiment van 
vleessoorten op de rooster bereid en ook de 
keuze aan verse groenten is uitgebreid. Naast 
een volwaardig menu à volonté voor volwas-
senen voor de prijs van € 16, kunnen kinde-
ren kiezen voor een kindermenu à € 9 of een 
broodje met een worst voor € 3.
Uiteraard is er tijd en plaats voor een gezellig 
samenzijn bij een goed gevulde bar. De op-
brengst van deze voorjaarsbarbecue zal dienen 
voor nieuw spelmateriaal. 
Alle Kastanjesympathisanten worden verwel-
komd op zondag 25 maart vanaf 12 uur in 
OC De Croone te Proven. Reserveren vóór 21 
maart is noodzakelijk! Telefonisch (057 30 05 
33) of via mail: nathalie.hoet@kbrp.be. Ieder-
een welkom!

n Movienight  
 Zaterdag 7 april 2018 om 19 uur
‘Movienight’ is het nieuwste project van de 
Koninklijke Harmonie ‘De Volksvreugd’ Proven. 
Op zaterdag 7 april 2018 palmt het Provens 
Jeugdorkest als eerste met de jongste muzi-
kanten het podium in. Ze demonstreren er 
waartoe ze reeds op jonge leeftijd in staat zijn. 
Samenspel, discipline en doorzetting brengen 
hen tot een fris muzikaal geheel. Dirigent Pieter 
Meersseman leidt hen doorheen het muzikaal 
universum.
Matthias Peperstraete brengt daarna het trom-
melkorps in stelling. De trommelaars zorgen 
voor extra uitstraling bij straatoptredens: ze 
marcheren voorop en geven de cadans aan. 
Maar ook op het podium kunnen ze hun man-
netje staan. Wervelende ritmes wisselen elkaar 
af en brengen het publiek in vervoering. Tij-
dens dit filmconcert voert het trommelkorps 
samen met de harmonie enkele stukken uit. En 
de opvolging is verzekerd: onlangs startten een 
tiental nieuwe kandidaten de opleiding van 
trommelaar.
Het harmonieorkest neemt u daarna mee in de 
wereld van de film. Titels als ‘Kung Fu Panda’, 

‘The Notebook’, ‘Highlights from Frozen’ en 
‘Iron Man 3’ roepen ongetwijfeld reeds beel-
den bij je op. En dat is wat dirigent Lorenzo 
Tuytens met z’n muzikanten van plan is: de 
filmmuziek zó brengen dat je jezelf in de film 
waant. ‘The Lone Ranger’, ‘The Last of the Mo-
hicans’, ‘The Mask of Zorro’ en ‘Under the Sea’ 
zijn nog enkele titels die de filmliefhebber zul-
len aanspreken. Komt daarbij dat de harmonie 
bij een aantal werken aangevuld wordt door 
een kinderkoor. Dat kinderkoor wordt gevormd 
door leerlingen van de Poperingse kunstacade-
mie en van enkele basisscholen. Voeg daarbij 
een originele presentatie in bioscoopstijl en een 
professionele belichting en het plaatje is com-
pleet!
Deze muzikale trip in de filmwereld maak je 
mee in zaal OLVI (ingang Boeschepestraat 14) 
te Poperinge op zaterdag 7 april. De deuren 
openen om 18.30 u. en het concert start om 
19 u. 
Tickets kosten in voorverkoop € 10 (kinderen 
< 12: € 5) bij alle muzikanten of via tickets@
volksvreugd.be . Aan de deur betaal je € 12.
Alle infot op : www.volksvreugd.be

ROESBRUGGE
	
n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Vrijdag 16 maart om 13.45 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 23 maart: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 27 maart om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Donderdag 5 april om 14.00 u.: Crea in 

Kristen Volkshuis
- Vrijdag 13 april: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 17 april om 11 uur : Paasfeest met 

animatie
- Vrijdag 20 april om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 24 april om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Vrijdag 27 april: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.

n OKRA Roesbrugge-Haringe 
 Paasfeest met animatie 
 Dinsdag 17 april om 11 uur
Om 11 u. start het Paasfeest met een misvie-
ring. Daarna apero, aspergesoep, kalkoenge-
braad met kroketjes, groentjes en koffie met 
taart. Prijs voor de leden € 27 en € 30 voor 
niet-leden. Inschrijven voor 12 april bij Eliane ( 
057 30 11 23 -  na 18.00 uur) of bij de wijkver-
antwoordelijken. De animatie wordt verzorgd 
door Luc Vermeersch, de winnaar van de prijs 
van de beste Baziel-imitator. 
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n OKRA Roesbrugge-Haringe 
 Dagreis naar Zeeland 
 Donderdag 17 mei
Dagreis naar Zeeland met bezoek aan een 
mooie Zeeuwse tuin, heerlijke lunch, rondvaart 
en bezoek aan Middelburg, hoofdplaats van 
Zeeland. 

n VBS De Krekel De Krekeltoer 
 Zaterdag 24 maart vanaf 15 uur
Dit jaar nodigen we jullie allemaal heel graag 
uit op onze Krekeltoer!  Dit is een wandeltocht 
van 7 km of een fietstocht van 19 km die bei-
den vanaf 15 uur op school van start gaan.   
Voor de wandeltocht kan je de weg terug vin-
den via kleine schoolopdrachtjes, voor de fiets-
tocht kan je de krekelwijzers volgen. 
Er is een stopplaats voorzien halverwege de 
toer waar kinderanimatie, volksspelen maar 
ook een fotoreportage van de kinderen te zien 
zal zijn. 
We eindigen deze tochten in het OC Karel De 
Blauwer, waar we vanaf 18 uur lekkere boter-
hammen met kaas of ham en een fris Watou-
biertje of frisdrankje serveren. 
Inschrijven vooraf is wel noodzakelijk. Volwas-
senen: € 7 (4 boterhammen met kaas/ham) - 
kinderen: € 4 (2 boterhammen met kaas/ham) 
of € 2 (2 boterhammen met confituur/choco) 
Indien je gewoon wil komen eten zonder de 
wandel- of fietstocht kan dit ook na 18 uur. 
Ook vragen we om hiervoor in te schrijven.
Praat er alvast over met vrienden en kennissen, 
want we willen een massa volk op de been krij-
gen voor deze NIEUWE KREKELTOER!!!

n Gezinsbond  Roesbrugge - Haringe - 
 Beveren : Vrolijk Pasen
 Paaszaterdag 31 maart om 14 uur
Op paaszaterdag 31 maart 2018 nodigen wij 
alle kinderen van 3 tot 10 jaar uit.
Mmm…. lekker… chocolade... zwarte, bruine, 
witte. Of beter fondant-, melk- en witte choco-
lade. Wat is jouw favoriet? Help je mee zoeken, 
proeven en iets lekkers maken?
Kom die dag dan zeker naar het OC Karel de 
Blauwer in Roesbrugge!
We zullen niet enkel chocolade proeven, maar 
we knutselen ook nog een leuke paascreatie 
om mee te nemen naar huis! De gevonden ei-
tjes verdelen we onder de aanwezige kinderen.
Jullie zijn welkom om 14 uur, einde voorzien 
om 16 uur.
Inschrijven vóór 23 maart bij Sofie Maes - 
maes_sofie@hotmail.com - Liesbeth Lemahieu 
- liesbeth.lemahieu@telenet.be of stefanie Plo-
vie - stefanie.plovie@telenet.be
kostprijs (incl. drankje en beloning speurtocht):
leden:  € 5 per kind - gezinsprijs: € 15
niet-leden: € 6 per kind - gezinsprijs: € 18 

n KVLV Roesbrugge-Haringe
 Infosessie De Zoete Zonde 
 Dinsdag 3 april om 19.30 uur
Op dinsdag 3 april komt diëtiste Lien Ameloot 
ons vertellen over het gebruik van suikers en 
suikervervangers in ons dagelijkse leven. Is sui-
ker ongezond? Er bestaan veel verhalen over 
de negatieve invloed van suiker op onze ge-
zondheid, maar niet alles is ook wetenschap-
pelijk bewezen. Tijdens deze infosessie worden 
de belangrijkste vragen en antwoorden op een 
rijtje gezet.
Welkom om 19.30 u.  in OC Karel de Blauwer 
te Roesbrugge. Leden betalen € 5,00, niet-le-
den € 7,00.

n Gezinsbond Roesbrugge
 Knuffelturnen 
 Zondagvoormiddagen 8 en 15 april en 6 

mei, telkens van 9.45 tot 11.00 uur
Bewegen is belangrijk voor onze gezondheid, 
dat horen we overal. Samen bewegen is nog 
veel leuker! Daarom organiseert Gezinsbond 
Roesbrugge - Beveren - Haringe 3 zondagvoor-
middagen knuffelturnen.
KNUFFELTURNEN... dat is samen met je (klein)
kind ontspannen bezig zijn. Het samen bewe-
gen, voelen, genieten en ontspannen is het 
doel. We organiseren 3 sessies, begeleid door 
Liesbeth Vulsteke. 
Praktische info: OC Karel De Blauwer - Roes-
brugge op zondag 8 april - 15 april en 6 mei 
telkens van 09.45 tot 11.00 uur voor ouders 
en grootouders met hun (klein)kind van 1,5 tot 
3,5 jaar.  Kostprijs: € 5 per sessie - niet leden: 
€ 7 per sessie (incl. drankje). Inschrijven bij ste-
fanie.plovie@telenet.be - liesbeth.lemahieu@
telenet.be of op 057 30 05 94.

n Gezinsbond Roesbrugge
 Jaarlijkse garageverkoop 
 Zaterdag 14 april van 9 tot 16 uur
Op zaterdag 14 april houdt Gezinsbond Ge-
west Poperinge hun jaarlijkse garageverkoop.
Prijs voor standhouders : € 5 voor leden, € 10 
voor niet-leden. Vooraf inschrijven is noodzake-
lijk en mogelijk tot en met 7 april. Voor Roes-
brugge : info@elektrocappoen.be - 057 30 05 
94). Inschrijving is pas definitief na betaling.
Kopers kunnen op 14 april een lijst bekomen 
van de deelnemende adressen vanaf 9 tot 13 u. 
bij Elektro Cappoen, Prof. O. Rubbrechtstraat 
12, Roesbrugge.

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.

Tel. 057 37 51 48
Gesloten op dinsdag en zondagnamiddag
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n Femma Roesbrugge-Haringe
 Wenskaarten voor alle gelegenheden 

zelf maken ! 
 Dinsdag 20 maart om 19.30 uur
Gegeven door Liesje Tant in het O.C. Karel de 
Blauwer, Prof. O. Rubbrechtstraat 97 te Roes-
brugge.
Meebrengen : fijn schaartje, snijmat, snij-
mes, potlood, potloodslijper, lat, vod, fijn 
penseel, gom, stiften, kleurpotloden, Pritt. 
Prijs : niet-leden € 12.00 - leden € 6.00, drankje 
en materiaal om 3 kaarten te maken inbegre-
pen.
Inschrijven bij Alice Tant, 057 30 01 41 of aime.
neyrinck@telenet.be

n Femma Roesbrugge-Haringe
 Zandkaarten maken met kinderen 
 Dinsdag 10 april om 14.00 uur
Gegeven door Liesje Tant in het O.C. Karel de 
Blauwer, Prof.O.Rubbrechtstraat 97 te Roes-
brugge. Meebrengen : Pritt.
Prijs : kinderen en kleinkinderen leden € 6.00, 
drankje en materiaal om 5 kaarten te maken 
inbegrepen.
Inschrijven bij Alice Tant, 057 30 01 41 of 
aime.neyrinck@telenet.be

STAVELE 

n 25 jaar Speelplein De Wip 
 Zaterdag 7 april om 13 uur
Speelplein ‘de Wip’ in Stavele bestaat 25 jaar 
en dat moet gevierd worden! 
De speelpleinwerking startte 25 jaar geleden 
met onze huidige voorzitter Wilfried en vrij-
willigers, die Stavele een meerwaarde wilden 
geven.
In het begin was het speelplein slechts open op 
maandag, woensdag en vrijdagnamiddag.

Gedurende de jaren konden de openingsuren 
zich uitbreiden tot volledige dagen met een 
prachtig team van opgeleide moni’s en vrijwil-
ligers. Het speelplein in Stavele bevindt zich bij 
de gemeentelijke basisschool.
Minister Sven Gatz komt het speelplein fees-
telijk openen en samen met u willen we het 
25-jarig bestaan vieren op zaterdagnamiddag 
7 april, met tal van activiteiten voor groot en 
klein aan democratische prijzen. Hopelijk zal je  
er ook bij zijn.
Info via speelpleindewipstavele@hotmail.com 
of fb speelplein de wip Stavele.

WATOU 

n De Vrienden van Mézières
  Gezellig tafelen onder vrienden ! 
 Zaterdag 21 en zondag 22 april
Op zaterdag 21 en zondag 22 april pakken 
“De Vrienden van Mézières” opnieuw uit met 
hun jaarlijks hespenfestijn. Deze culinaire hap-
pening gaat dit jaar opnieuw door in de Paro-
chiezaal, Blauwhuisstraat te Watou. De zater-
dag 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 lekkere gebakken patatjes voor de 
democratische prijs van € 14 (kinderen € 7). 
Eveneens is er de gezellige apero-bar met on-
der andere de stoere Picon Maison en de heer-
lijk sprankelende 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.
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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

’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

Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos

Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen

Het Wethuys Watou
Restaurant - Tearoom - Boltra - Hotel 

Watouplein 2 - 8978 Watou - 057 20 60 02
www.wethuys.be - www.boltra.be

PAASMENU
à € 38 p.p. (incl. aperitief)

Bubbels Wethuys met amuses

Sudderpotje van Noordzeevis
of Courgettesoep met mascarpone

Blanquette van zalm, broccoli en prei of
Varkenshaasje in notenkorst,

aardpeerblokjes, gestoofde spinazie
met aardappelgratin

Warme mandarijnen,
vlierbessencoulis en mango-ijs

 Graag reservatie
057 20 60 02 of 0497 85 68 38
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NATUURPUNT 

n Couthofboswandeling  
 Zondag  18 maart 2018 om 8 uur
In het vroege voorjaar komt er leven in het bos. 
Denken we maar aan de spechten die hun ter-
ritorium verwerven door hun typisch geroffel. 
Ook reeën snoepen van het nieuwe groen in de 
bossen, en we horen het territoriumgezang van 
vroege vogels. Gids: Guido Quaghebeur. Kledij 
en schoeisel aanpassen aan de weersomstan-
digheden, verrekijker is een must. Info Guido 
Quaghebeur 057 33 79 78. Gratis voor leden 
Natuurpunt, niet-leden betalen € 1.

PROVEN 

n Benefiet motortreffen t.v.v. De Lovie
    Zondag 22 april 2018
Voor de eerste maal organiseert AMC Hoppe-
land een benefietmotortreffen t.v.v. De Lovie.
Met de winst wordt een elektrische tandem 
aangekocht voor de bewoners van De Lovie.
Start op zondag 22 april tussen 8.30 en 14 uur 
in De Feestzaal van De Lovie voor een rond-
rit van ongeveer 150 km. Deelnameprijs: € 5, 
meer is voor het goede doel. 
Meer info bij Birger op 0476 84 39 26 of Filip 
0476 75 58 74.

MADE IN CHOCOLATE

-10%

paas
kortingdagen

Waar:  Zokola 
Blasiusstraat 97 
Krombeke 
www.zokola.be

Alle artikelen staan uitgestald in de showroom
Wanneer:  din 20/03 - zat 24/03/2018 

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!

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN JANUARI 2018

KAARTING - 16 FEBRUARI
OC Karel de Blauwer
38 deelnemers - wonnen 3 partijen:
Decaesteker Wilfried 361 pt., Van Acker
Jozef 284 pt., Demuynck Eugène 256 pt. en 
Bogaert Maria 161 pt.

Wonnen 0 partijen: Vandecasserie Paula 
169 pt., Vandeputte Marc 148 pt. en Vande-
voorde Maria 52 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 11 pt., Vercoutter Marie-Thérèse 
11 pt., Decaesteker Maria 9 pt. en Timper-
man Lucienne 9 pt.

KAARTING - 27 FEBRUARI
Kristen Volkshuis
25 deelnemers - wonnen 3 partijen: Cee-
naeme Maria 364 pt., Eugène 290 pt. en Ver-
eype Gratienne 286 pt.

Wonnen 0 partijen: Vandecasserie Paula 
135 pt., Bogaert Maria 124 pt. en Vander-
marliere Ignace 105 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 10 pt., Decaesteker Maria 7 pt. 
en Vercoutter Marie-Thérèse 7 pt.

PETANQUE - 9 FEBRUARI
34 deelnemers - wonnen 3 partijen: Ney-
rinck Aimé, Queldry Marc en Van Acker Jozef

PETANQUE - 23 FEBRUARI
40 deelnemers - wonnen 3 partijen: Be-
nauwt Roger, Dequeker Romain, Descamps 
Lucien, Lemahieu Dany, Soetaert Frans, Tem-
perville Fernand, Thery Valère, Thores Maria, 
Vandecasserie Paula, Vandenbroucke Irène, 
Vandeputte Marc, Vandeputte Marie-Ghislai-
ne en Vercoutter Marie-Thérèse

KLASSEMENT: 
1. Benauwt Roger 9 part./136 pt. 
2. Butaye Willy 9 part./132 pt. 
3. Soetaert Frans 8 part./137 pt. 
4. Callemeyn Victor 8 part./127 pt. 
5. Storme Stefaan 8 part./126 pt. 
6. Descamps Lucien 7 part./135 pt. 
7. Thery Valère 7 part./127 pt. 
8. Antheunis Cecile 7 part./125 pt. 
9. Van Acker Jozef  7 part./121 pt. 
10. Vandeputte M.-Ghislaine 7 part./120 pt.

VERLOF VAN ZONDAG 1 APRIL
T.E.M. MAANDAG 16 APRIL

OPENINGSUREN
dinsdag - woensdag - donderdag: 7.30 - 12.30 u. & 13.30 - 19.00 u.
vrijdag: 7.30 - 19.00 u.
zaterdag: 7.30 - 18.30 u.
zondag gesloten (enkel bestellingen af te halen tussen 9 en 11u.)
maandag gesloten

STEENVOORDESTRAAT 37
8978 WATOU
057 38 80 34
WWW.SLAGERIJLEURIDAN.BE 
INFO@SLAGERIJLEURIDAN.BE
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Kiek si, ezo kost j’ antwooërden: 
1. slameur= sleur
2. chaplure = paneermeel 
3. dunderboare = huislook (sempervivum)
4. zimperen = ongezien weggeraken
5. spettern = spatten
6. vernestelen = in de war raken
 (van haar, touwen,…)
7. schoeperen = aanbranden, schroeien
8. kloaterbusse = proppenschieter
 (bv. gemaakt van een uitgeholde vlierbestwijg)
9. voente = doopvont, figuurlijk: afstamming van
 dooppeter/doopmeter
10. scharbiliën = onverbrande assen van kolen
11. neuke = deuk, kwalijke stoot,
 figuurlijk: een stap achteruit
12. klakoards = wentelteefjes
13. kankerbloeme = klaproos
14. kornichekeun = kat
15. attaksje = beroerte
16. loeie = een vlasmijt
17. fasseeël = houtbundeltje om oven aan te maken
18. geeër = schuine kant aan een veld
 (overblijvende driehoek na rechtlijnige
 bewerking ervan)
19. variesen = spatader

En wuk willen ze doamei zeggen?

1. de doagen hen gin broeërs 
2. hoet vasthoeden 
3. etwieeën in ’n zak steken 
4. ze pupe uutkloppen 
5. uut ’t bedde klappen 
6. ’t hooëi lopt achter de vorke 
7. etwieën ze broek vermoaken 
8. je ku gin kei vloaen 
9. je ziet e schooënen gie! 
10. etwoar estoken zien mi e stoksje 
11. e zoedt er ze klakke nie op leggen 
12. ’t hoetwerk e koesje geven 
13. e stok in ze rik hen 
14. voetjelap leggen 
15. etwieën z’n hoofd tusschen twi ooëren zetten 
16. boet steken 
17. pieëre boven Jan zien 
18. gin vetten zien 
19. dat dakt num nieë 
20. dat is er een voe ’n ossebilck

’t Is nieët mi lik vroeger, jankt peepee!
Trappen wierden vroeger op- en of-elopen.
Nu olleeëne nog op- en of-ekropen.

Wim Sohier
Lieve Lagache | Douvieweg 85 | 8978 WATOU | 0474 665 886 | www.misento.be

Verlang jij ook zo naar de lente?
Creëer deze prachtige,

zachte look met de huidige
lente-zomercollectie
WILD ROMANCE !



Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk
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!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 

op woensdag 18 april 2018.

Artikels en publiciteit
inleveren ten laatste op
maandag 9 april 2018.

D.L.Decor bvba
Schilder- & decoratiewerken

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

Danny Lahoutte
Blekerijweg 30a
8972 Proven

Van bij ons

Bray-Dunes 
Dichtbij maar te weinig gekend en bemind! 

Bray-Dunes (Nederlands: Brayduinen) is een 

badplaats aan de Opaalkust van Frans-Vlaan-

deren. Het ligt aan de Noordzee en is de 

meest noordelijke gemeente van Frankrijk, 

tegen de grens tussen Frankrijk en België. 

Bray-Dunes werd in de 19de eeuw gesticht 

door de Duinkerkse reder Alphonse Bray en 

was oorspronkelijk een gehucht van Gijvelde 

tot het in 1883 een zelfstandige gemeente 

werd. 

Tussen Bray-Dunes en de West-Vlaamse 

buurgemeente De Panne bevindt zich een 

mooi ongerept duingebied, het natuurreser-

vaat De Westhoek, of Le Perroquet, van 565 

ha. Het brede zandstrand is een belangrijke 

toeristische trekpleister van het plaatsje. 

Wim Sohier

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

In het hartje van Vleteren vindt u

Resto Bazil
Kom gezellig eten met de familie terwijl de kinderen spelen op het speelplein, springkasteel,

binnenspeelhoek, go-carts, tractors,… Er zijn ook dieren zoals ezels, pony’s, kippen,…
Resto Bazil ligt in een oase van rust,

vlakbij de bekende Sint-Sixtusabdij en een uitgebreid fietsennetwerk.

MENU MAART
Cava met wachtbordje

Minestronesoep 

Zeebaars / mossel / kokkel / prei / jonge ui

Varkensrack “Duke of Burkshire” /
béarnaise van pickels / gratin Dauphinois

Tiramisu 

Koffie met versnaperingen

€ 46,00 p.p. ALL IN
Geldig van 2 t.e.m. 25 maart

Op donderdag- en vrijdagmiddag
serveren wij een lunch

à € 15,00

Soep of voorgerecht

Hoofdgerecht 

Dessert 

Koffie

Kruisstraat 2 - 8640 Westvleteren - 057 40 02 77 - info@restobazil.be - www.restobazil.be - 



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 16 maart
 vrijdag 20 april
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 27 maart 
 dinsdag 24 april

Vogelpik
smijting voor de leden
 zaterdag 14 april

BEVEREN-IJZER
• Vrije kaartavond
 Praatcafé ’t Geheim Spoor
 donderdag 19 april

HARINGE
• Vogelpikclub Smokkelsmijters
 Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
 zaterdag 24 maart

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

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
Watou
• Michélle Reynaert, geb. 4 februari,
 d.v. Niels en Steffi Gekiere
• Marie-Elaine De Baene, geb. 17 februari,
 d.v. Jelle en Jolien Desmet

OVERLIJDENS
Krombeke
• Cyriel Deschrevel, overl. 9 februari, 85 j.,
 echt. v. Ivonne Vanderjeught
• Ludovic Bailleul, overl. 18 februari, 53 j.

Proven
• Roger Pecqueux, overl. 4 februari, 82 j.,
 echt. v. Jacqueline Kenney
• Alice Brion, overl. 12 februari, 94 j.,
 wed. v. André Bouw
• Frans Defever, overl. 12 februari, 66 j.
• Paul Rappelet, overl. 22 februari, 87 j.,
 wedn. v. Emma Boury

Roesbrugge-Haringe
• Depouvre Camille, overl. 10 februari, 91 j.
• Anna Donche, overl. 23 februari, 98 j.,
 wed. v. Paulus Mouton
• Elfrieda Prophète, overl. 9 maart, 91 j.,
 wed. v. Georges Six
• Marc Deroo, overl. 9 maart, 71 j.

Watou
• Rita Sergier, overl. 13 februari, 65 j.,
 echt. v. Robert Chocquet
• Elza Raskin, overl. 22 februari, 94 j.,
 wed. v. René Bleus

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten

Alle carrosseriewerken • schilderen
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Taaltap 173
‘Sient Tjiks’ leerden we, is volkstaal. Geen kromtaal. Evenmin 
kromtaal is kindertaal! Vergeten we niet te vaak wat een im-
mense massa woorden een kind moet bijeenharken, door  
welk een wirwar van regels en voorschriften het moet slalom-
men. Maar het doet dit met bravoure en verrast geregeld met 
taalvondsten die volwassenen wel eens laatdunkend ‘fouten’ 
noemen. “Het huis stond in lichte vlaaien”, “Ik slaap in mijn 
bloot”, “Een kindje heeft iets uitgeslikt”.                                                                                                         
Wie vaak met kinderen omgaat, hoort opmerkelijke staaltjes 
van taalcreativiteit. Kinderen die hun moedertaal aan het ver-
werven zijn, trekken alle registers open, en dat levert vaak on-
verwachte, geestige, soms ook ontroerende taalvondsten op. 
Zulke kinderuitspraken zijn niet alleen vermakelijk, ze zeggen 
ook iets over hoe kinderen bij taalverwerving ongeveer te werk 
gaan.
Naast klankovereenkomst kan er iets anders ten grondslag lig-
gen aan het gebruik van opmerkelijke woorden. Soms splitst 
een kind een samenstelling of woordgroep en kiest het voor 
één deel daarvan, een woord dat op zichzelf dezelfde betekenis 
heeft: ‘ochtendham’ voor ‘ontbijtspek’, ‘kapot wit’ voor ‘ge-
broken wit’, ‘Vrouw Rennen’ voor ‘Vrouw Holle’, en ‘een klas 
vogels’ voor ‘een school’.
Soms hebben kinderen een samengesteld woord goed ge-
hoord, en er beide delen van opgeslagen, maar wordt de 
samenstelling uitgesproken in de verkeerde volgorde, zoals 
in ‘openblikker’ voor ‘blikopener’. Op de vraag: “Heb je nog 
pijn?”, antwoordt een kind: “Nee, want ik slik nu stilpijners.” 
Een ander kind zegt: “Ik ga rechtregel naar huis.”
Samenstellingen die kinderen produceren zijn vaak een ver-
menging van twee vormen die het kind al weleens gehoord 
heeft: ‘schierigbenieuwd’ (benieuwd en nieuwsgierig), ‘ondeu-
genietje’ (ondeugenden deugniet) en ‘voorklappen’ (voorzeg-
gen en verklappen), ‘locolaatje’ (chocolaatje).
Kinderen spreken woorden vaak heel anders uit dan volwas-
senen. Jonge kinderen hebben nogal eens moeite met woorden 
die met een ‘k’ beginnen. Zo worden ‘koek’ en ‘kikker’ door 
veel kinderen uitgesproken als ‘toek’ en ‘tikker’.
Als kinderen zich wagen aan woorden met twee medeklinkers 
met verschillende articulatieplaats, kiezen ze doorgaans woor-
den waarvan de eerste medeklinker begint met een klank die 
met de lippen gevormd wordt, zoals de ‘p’, ‘f’ of ‘m’, en de 
tweede met een klank die met de tongpunt gemaakt wordt, 
zoals de ‘t’ of ‘s’. Woorden als ’poes’ en ’paard’ gaan daarom 
zelden fout. Om dezelfde reden kunnen veel kinderen eerder 
‘poes’ dan ‘soep’ zeggen, hoewel ze dezelfde klanken bevatten. 
Een andere moeilijke klank is de ‘r’, een klank waar kinderen 
bovendien nog een tijdje moeite mee hebben. “Ik wil late een 
man zonde snolletje en zonde bil”, zei een driejarig meisje. 
Al die kindertaaluitingen mogen dan misschien de indruk wek-
ken dat kinderen nog niet alle aspecten van hun moedertaal 
machtig zijn, vaak is duidelijk dat ze al een heel aardig inzicht 
hebben in de regels en regelmatigheden van de taal. Zo weten 
ze dat zelfstandige naamwoorden op - ‘e(n)’ vaak een meer-
voud aangeven, alleen gaan ze soms wat te ver in de praktische 
toepassing: “een toor”, “een groent”, “een kleer”, “een gaar”, 
“een kus”, “een vark”, “Ik sla je met mijn deeg”.
Onregelmatige verleden tijden worden bij kinderen heel ge-
makkelijk regelmatig: “Mama heeft gestrijkt”, “Jeroen is daar 
aangekomt”, “Ik heb haar ook een hapje gegeeft”, “Wij heb-
ben papa gezoekt”, “Ik glijdde mij daar uit”, “gesnijd”, “opge-
eet”. Soms worden volwassenen ook verbeterd: “Nee, je moet 
geklímd zeggen.”
Soms gebruiken kinderen zelfs een dubbele, gemengde verle-
dentijdvorm, zowel de regelmatige als de onregelmatige: “Toen 
ik sliepte”, “Ik schrokte in mijn droom”, “Ik vielde.”
We hopen dat deze taaltap je bevielde.

Wim Sohier

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan

3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.

Inlichtingen: 057 30 03 79

Patricia Van Den Berghe

Reeds 20 jaar ervaring
in Harelbeke
en vanaf februari 2019 
doorstart in Poperinge.

Onder toezicht van Kind & Gezin 
& de dienst Reddie Teddy.

Westouterstraat 63
8970 Poperinge
Meer info: 0486 62 60 85



60

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

Achter ze Woatoes hommelbiertje bie Elza in 
café “’n Gloazen Handboom” komt Raf Wel-
voart thuus mi z’n humeur op beau fixe. Oek 
ze Greta is in e goeë schieë, en nog nie winnig: 
sebiet vlieëgt ze roend Rafs nekke en begunt 
ferme te pieëperen.
“Raftje, ’k hen grooët, grooët nieuws: ‘k zien ol 
e moand overtied. Me goan e kiendje kriegen.” 
“Van wieën?” “Van joen, vaneeëgens! Van wiën 
aanrs? ‘k Zien bie ’n dokteur e zwangerschaps-
test goan doeën en bie twi doagen weten me 
’t resultoat. Moar oendertusschen zeggen me 
tegen nieëmand nieët! En gie, nauwers verklap-
pen enni, en zekerlik nie achter je doagliks hom-
melbiertje bie streekgazette Elza!” 
’s Aanrdags ‘s nuchtends e tillefong.
“Bie mevrouw Welvoart ?” 
“Ja.” 
“Mevrouw, je ziet e moand overtied.” 
“Pardong? Hoe wit je gié dat, snuffelhoend?” 
“Deur dan me wieder olles biehoeden in nuze 
computers, en oek gie zit in nuzen gegevens-
bank.” 
“Wablief ? Ineschreven? In ol julder computers ?” 
“Ja, hieër in ’n hoofdbureau noteeëren m’ ólles, 
mit doatoem en ol! Oek de rappels, o ’t nooëdig 
is!”
Die tillefong is ‘t eeëste da van Greta’s herte 
moet o Raf thuuskomt. Vroed van koleire hoast 
’n dieënen  num ’s aanrdags te vieërklauwe noa 
‘n hoofdzetel. 

“Elk zoender goeën dag! Zeg dat kut hieër be-
gunnen goan!  Gieder schrieft zoender vroa-
gen in de computer da me vrouwe overtied is? 
Woamei da gieder julder moeit!”
 
“Meneeëre,” zegt ’n vint an ’t noaste  loket, 
“wiengt joen nie op, wacht, ‘k goan nog e ki 
controleeëren. Joas z’ is overtied je vrouw. Nie 
voldoan!”
 
“Niet voldaan ?? Gie moe joen nuus menoazje 
nie antrekken. Saluu zoender de kost!” 
“O ’t ezo zit mi julder me goan joen moeëten 
ofcoupeeëren.” 
“Mién? Ofcoupeeëren? Heeëlegaans óf? En me 
vrouwe toen?” 
“Da ’s núus probleem nieë! Messchieën da ze 
neur ku verhelpen mi e keise! Of, o t echt nooëd 
doet, dat e gewilligen gebeur neur depaneeërt.”

SCHREVELYNCK Nadruk verboden

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

Wij aanvaarden
ecocheques

Gevraagd: A2/A3 elektricien

GENIET NU VAN
DE STOMENDE PROMOTIE
Koop van 01/03/2018 t.e.m. 31/05/2018 een AEG-oven met stoomfunctie en haal nog meer uit 
uw kookkunsten. Meer inspiratie. Meer kookplezier. Meer smaak. U krijgt alle ingrediënten om 
een unieke totaalbeleving te creëren! Zin in meer? Geniet nu van dit stomende aanbod.

BIJ AANKOOP VAN EEN STEAMPRO OF STEAMBOOST OVEN:
- GRATIS kookboek met meer dan 100 stoomrecepten t.w.v. € 35
- GRATIS Cooking Club-sessie voor 2 personen t.w.v. € 60
- GRATIS telescopische geleider t.w.v. € 80
- GRATIS 7-delige stoomschalen set t.w.v. € 200BIJ AANKOOP VAN EEN STEAMPRO 

OF STEAMBOOST OVEN*:

-  GRATIS kookboek met meer dan 100 stoomrecepten t.w.v. 35 euro

-  GRATIS 
Cooking Club sessie voor 2 personen 

t.w.v. 60 euro

-  GRATIS 
telescopische geleider 

t.w.v. 80 euro

-  GRATIS 7-delige stoomschalen set t.w.v. 200 euro

BIJ AANKOOP VAN EEN STEAMSCRISP OF STEAMBAKE OVEN*:

-  GRATIS patisserieplaat t.w.v. 60 euro

-  GRATIS telescopische geleider t.w.v. 80 euro

TOTALE WAARDE CADEAUSET€140

DEELNEMEN AAN DE PROMOTIE?HEEL EENVOUDIG!Om deel te nemen registreert u uw toestel 

op aeg.be en laadt u er de factuur of 
getekende bestelbon op. Dat mag een 

scan of een foto van het document zijn.

Daarna krijgt u alle verdere 
info over uw geschenken.

BELANGRIJK:De registratie op aeg.be dient te 
gebeuren uiterlijk op 15 juni 2018. 
*De gedetailleerde actievoorwaarden van deze 

promotie en de lijst van alle deelnemende 

toestellen vindt u op aeg.be/promoties

TOTALE WAARDE CADEAUSET€375
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