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De geschiedenis van de post,
de brief- en prentbriefkaart (3)
De rest van Stavele had nog geen huisnummer 
maar was van in de middeleeuwen onderver-
deeld in tiendenhoeken, zo genoemd omdat 
de pachters-bewoners van die hoeken 1/10 
deel van de opbrengst moesten betalen aan de 
rechthebbenden (16). Na de verovering van onze 
gewesten door de Fransen in 1794 werd binnen 
de kortste tijd komaf gemaakt met de tienden, 
maar die hoeken bleven bestaan.

Buiten de Plaetse en Kerkhofhouck en de Kerk-
hofdreve, weg naar Eversam was er: 
- De Oosthouck
- De Eversamhouck
- De Stavelehouck
- De West-Sluyshouck
- De Middelhouck en de “Staevel Klockslagh 

middelhouck”
- De Stilleganckhouck
- Den Iepenhouck, verdeeld in de “Iepenhouck 

noortsijde” en de “westsijde”
- De Hontspoothouck
- De Boelkenshouck, een 4-tal huizen
- De Grootenmeulenhouck
- De Cleenenmeulenhouck
- De Zuydhouck
- De Abeelhouck
- De Asschenhouck
- De Duyvinnehouck, ook wel de Provenhouck 

of de Gheushouck genoemd.

Om dan nog niet te spreken van de rest,
iedere hofstede had bijna een naam: de hoeve 
“Nooteboom” (17) (1690), het Verbrandhof, het 
Vyverhof, het Kasteel ter Walle (1730), Kleen 
Eversam, Fynschoencken (18), ’t Eikenwalleken, 
het Brouckhof, het Molenhof, ‘t Westhof, den 
Draaiboom, den Voghelacker, ’t Moeselhof, Van 
den Annaert Heerlykhede van Gaesbeke (1665), 
enz… en nog zoveel andere.

Onder het bestuur van Keizer Napoleon in 1806 
werd de benoeming van de veldwachter aan 

strengere eisen onderworpen en werd er een 
eind gesteld aan de dienstbaarheid van de veld-
wachter aan de maire (burgemeester), zodanig 
dat de veldwachter niet langer meer belast werd 
met het ronddragen van brieven voor de burge-
meester. De brieven, die stonden tentoongesteld 
achter het raam van de herberg “De Zwaan” of 
het vergaderlokaal van de gemeente,  moesten 
voortaan afgehaald worden. 
In 1836 werd de post voor de gemeente dage-
lijks, soms om de twee dagen, afgehaald aan 
“De Peerdenposterij” te Roesbrugge en werd 
dan overhandigd aan het gemeentebestuur die 
ervoor zorgde dat de post in de dorpskom aan 
huis werd gebracht en de brieven voor buiten 
de dorpskom werden verder aan het venster van 
de herberg en afspanning “De Zwaan” tentoon-
gesteld om daar afgehaald te worden door hen 
voor wie ze bestemd waren. De dag- en week-
bladen waren zeldzaam en vrij duur en moesten 
ook daar afgehaald worden. Iedere zondag na 
de mis werd door de champetter op de roep-
steen het bijzonderste nieuws van het dorp en 
land voorgelezen. 

Bij slecht weer en in de wintermaanden gebeur-
de dit in de afspanning “De Zwaan”. Brieven 
moesten dan ook daar worden aangeboden ter 
verzending. Vanaf 1874 moesten de brieven ge-
bracht en afgehaald worden aan het gemeen-
tehuis. 

Zoals reeds eerder gezegd verscheen de eerste 
postzegel in 1849. Maar ook dat leverde soms 
problemen op, aangezien de afzenders om wat 
voor reden dan ook te weinig frankeerzegels op 
de brief plakten. Dan kreeg de geadresseerde 
de brief aangeboden met de verplichting “bij te 
betalen” en het bedrag dat op de brief vermeld 
stond moest dan vervolgens geïnd worden. Om 
dat te vergemakkelijken gaf de post strafzegels 
uit waarop de waarde van de strafport stond 
vermeld.

De eerste streekkrant “De Dorpsbode” uitgege-
ven door drukkerij Désiré Allaert te Roesbrugge, 
verscheen op zondag 14 december 1856 en 
werd door welgestelde Stavelenaren gelezen. 

Rond 1892 stonden de brieven (de post) ten-
toongesteld achter het vitrineraam van de win-
kel van de gemeentesecretaris Remi De Carne
(° Stavele, 1856-1932). Daar moest de post 
naartoe gebracht en afgehaald worden. In 1902 
liet Remi er een telefoontoestel plaatsen ten 
dienste van de bevolking. Met deze openbare 
telefoon kon men niet enkel in de zone telefo-
neren, maar naar alle uithoeken van het land.

Een postiljon te paard die zijn komst aankondigt door
het blazen op de hoorn. (tekening Robert Toussaint) 
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Reeds in september 1899 had burgemeester
Jules Lelieur (19) (° Stavele,1851-1931) voor Sta-
vele een postkantoor aangevraagd maar daar 
werd geen gehoor aan gegeven. 

Op 20 oktober 1921 kreeg Stavele dan toch zijn 
officieel postkantoor.   
                                
De kandidaat-postmeester moest zijn aanvraag 
indienen bij de minister van posterijen. 
De jaarwedde werd vastgesteld op 2.150 fr 
+ 100 fr. voor kosten. Het eerste postkan-
toor werd ingericht in het huis van René Ryon
(° Stavele, 1860-1940) en Léonie Dedeurwaer-
der (° Stavele, 1867-1935) in de Krombeke-
straat. Als postkantoorhoudster, in de volks-
mond de postmeester, fungeerde zijn dochter 
Martha  Ryon (° Stavele, 1900) en zij werd op-
gevolgd door een zekere Van Tortelboom, die 
daarna terugkeerde naar Limburg.  

In het begin van de Tweede Wereldoorlog ver-
huisde het postkantoor naar de toenmalige 
Vaartstraat (nu IJzerstraat) 15 in het huis van de 
gezusters Valentine (° Stavele, 1869) en Léon-
tine De Carne (° Stavele, 1872-1946). 

F. Van Kreunkelven werd er benoemd als post-
meester. Toen hij werd overgeplaatst naar Elver-
dinge kwam zijn dochter Jeanne, dagelijks van 
Elverdinge met de tram naar Elzendamme en 
vandaar met de fiets naar Stavele om het post-
kantoor enkele uren per dag open te houden, 
voor de verkoop van postzegels en het verzor-
gen van bepaalde geldelijke verrichtingen. 
Na Jeanne Van Kreunkelven verhuisde het post-
kantoor naar de Krombekestraat 49 in het huis 
Camiel Demuysere (° Wervik,1912-1978) en 
Maria Verbrigghe (° Stavele,1913-1999).
In 1944 kwam, Michel Malbrancke (° Poperin-
ge, 1914-1998) na zijn huwelijk met Madeleine 
Rubben in Stavele wonen. Kort daarop werd 
het postkantoor ondergebracht in zijn woonst 
in de Vaartstraat 13. Vanaf maart 1959 werd er 
een aanvang gemaakt met de motorisering. Het 
uitreiken van de post gebeurde nog slecht één 
keer per dag. Wat een verschil tegenover vroe-
ger, toen de postbode zelfs de zaterdag in het 
dorp bestelde en zelfs nog een ronde maakte op 
zondagmorgen. In 1963 was elk huis verplicht 
een brievenbus te hebben, maar jaren nadien 
waren er in Stavele nog vele huizen die er geen 
hadden. De mensen waren het anders gewoon.

Omstreeks de begin jaren 1970 verhuisde het 
postkantoor terug naar de Krombekestraat 37 
naast herberg “In ’t Paviljoen” van Sidon Bru-
neel en Irène Pouchele. Een tijdlang werd de 
post bediend vanuit het postkantoor Oostvlete-
ren. Nadien verdween de post.

Wordt vervolgd.
 
Robert Toussaint

Noten:

16. De tienden waren aanvankelijk een louter kerkelijk voor-
schrift, dat door Karel de Grote (768-814) een totale ver-
plichting werd voor het onderhoud van de kerk, de gees-
telijken en voor de steun aan de armen. 

 Zo werd Stavele in 1147 toegewezen aan de abdij van 
Sint-Augustinus bij Terwaan terwijl Beveren rechtstreeks 
toebehoorde aan de bisschop van Terwaan. Gezien Stave-
le en Roesbrugge-Haringe een rijk landbouwgebied vorm-
den, in tegenstelling met het meer bosrijke Krombeke en 
Proven, hadden de paters van Terwaan er alle belang bij 
een bijhuis van de abdij ter plaatse te bezitten van waaruit 
zij hun tienden konden beheren. Hun proostdij of neder-
zetting werd gebouwd op de Waaienburg op het grond-
gebied van Proven en kreeg de naam “Beauregard” van 
waaruit de paters een mooi zicht (un beau regard) over 
hun domeinen langsheen de IJzer hadden. Tienden waren 
op Stavele belastingen die werden geheven op gewassen 
wat betekende dat de horigen een tiende van hun op-
brengst van graangewassen (grote tiende = tarwe, gerst, 
rogge, haver en bonen) en zelfs van nieuw geteelde ge-
wassen moesten afstaan aan de proostdij “Beauregard”, 
de abdij van Eversam en de kasteelheer. Zo moesten na 
de oogst, vóór het inhalen, de schoven worden geteld. 
De kleine tienden werden geïnd op vlas, moestuinen, kip-
pen, eenden, ganzen, lammeren en biggen en zelfs op de 
honing van bijen. 

 Het kwam erop neer, hoe meer men produceerde, hoe 
meer tienden er betaald moesten worden. Zo probeerden 
sommigen hun oogst stiekem binnen te halen of haalden 
wederrechtelijk enkele tiendeschoven van hun wagens 
zonder de tienden te betalen.

17. Het Notelaarhof werd op 30 september 1741 door
 Maria Francisca Laevens, weduwe van Jacobus Josephus
 (° Stavele, 1691-1741) verkocht aan Petrus Jacobus
 Butaye (1712-1766) en Isabella Debacket (1699-1770).
18. Eversamstraat, Symphorianus Depeser, 1734.
19. Hij was burgemeester van mei 1892 tot januari 1927.

Eerste poststempel van Stavele in 1921 en
een spoorwegzegel afgestempeld in 1924.

Hartslagen
van Rik Ryon

De eerste prijs
in de

hengelwedstrijd
was een goudvis.

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



2 RECTO

39

Ook al is het juk naar hun maat.
Een paard trek je geen hondenjuk aan.                                                                                                                                 
En een os geen paardenjuk. Te oversized! 
In de oeroude tijden moest de mens met ei-
gen lijf en leden de primitieve ploegbalk                                                                                                                                  
door de plant- en pootgrond trekken.                                                                                                        
Later werd de os als trekdier ingeschakeld, 
daarna het paard en nu heerst alom de tractor.
Blijkbaar is de os als trekdier uit het gezamen-
lijke geheugen verdwenen.                                                                                                

Frans Deblock uit Proven sloeg de os op de kop. 
Proficiat!

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.

VRIJ VAN IEDER JUK                                                                      
EEN KOSTBAAR GELUK!                             

Publiciteit voor de streek ?
De IJzerbode wordt

in meer dan 3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79

LENTE
Frisse winden wekken strelend
bloem en veldgewas.
Een schuchter zonnetje komt reeds schijnen
’s morgens vroeg op mijn terras.

O, wat speels geluid daarbuiten
nu d’eerste merels vechtend fluiten.
’t Is net of ’t leven blij ontwaakt
na een lange winterslaap.

De bomen en het struikgewas
getooid met katjes glanzend zacht.
Alles kleurt in voorjaarspracht
nu de nieuwe lente op mij wacht.

Jozef Vandromme
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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 - 

Onze ouders:

Dhr. en Mevr. Martin Buseyne - Erna Haeghebaert † - Gerda Gavel
Dhr. en Mevr. Gilbert Hayaert - Gerda Faes †

Leen en Arne
trouwen op zaterdag 15 september 2018!

Om 11 uur geven wij ons ja-woord
in het stadhuis van Ieper.

De huwelijksviering vindt plaats om 15 uur
in de kapel van ’t Vogeltje,

Loviestraat, 8970 Poperinge.

Wij zouden het fijn vinden dit bijzondere moment
samen met jullie te beleven.

Leen en Arne
nodigen u vriendelijk uit
op het avondfeest
op zaterdag 15 september 2018
om 19 uur
in Salons Saint-Germain
De Breyne Peellaertstraat 12,
8600 Diksmuide

Graag een seintje vóór 20 augustus
Leen: 0479 44 53 80
Arne: 0472 26 64 38

Cadeautip: *

Steeds welkom

Brugseweg 475
8900 Ieper
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Hanne & Jeroen
geven elkaar hun jawoord

 Op zaterdag 28 juli 2018 om 10.30 uur in het stadhuis te Poperinge
en om 14 uur opgedragen door E.H. Ludo Lepee in de Sint-Bavokerk te Watou.

Ook hun ouders delen in de vreugde:
Dhr. & Mevr. Lieven en Carinne Baes - Stamper Dhr. & Mevr. Marnix en Katrien Pannekoecke - Ghyselen

Altijd welkom
Hanne Baes en Jeroen Pannekoecke
Helleketelweg 12, 8970 Poperinge

Hanne 0470 52 52 49 • Jeroen 0499 19 43 59 H
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Liefde is …

Houden van

En denken aan

Zorgen voor

Vertrouwen op

En samen gaan

receptie
Wij nodigen jullie met plezier uit
op onze receptie van 17 tot 19 uur

in feestzaal Le Plat Pays,
Houtemstraat 43, 8980 Zandvoorde.

Graag een seintje vóór 7 juli.

Wij zeggen

ja!

TOPPERS!

Meerlagig karton

Foliedruk
(goud, zilver,

koper, …)
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Er was in onze regio in de maartmaand van 
1979 voor de journalisten weinig nieuws te ra-
pen. Het leek alsof de Westhoek heel langzaam 
uit een winterslaap ontwaakte en zich in stilte 
opmaakte voor een warme lente. In de plaatse-
lijke media was vooral aandacht voor het Maria-
ziekenhuis. Terwijl er hard gewerkt werd om de 
nieuwbouw langs de Oostlaan in Poperinge te-
gen begin 1980 klaar te krijgen, werd de verhuis 
in het oude ‘gasthuis’ al duchtig voorbereid. Zo 
werd het personeelsbestand sterk uitgebreid en 
kwamen er ook verschillende nieuwe specialis-
ten naar Poperinge. Van eind 1972 tot maart 
1979 steeg in de kliniek het aantal personeels-
leden van 42 naar 116 en ziekenhuisdirecteur 
Manu Claes kon ook de komst melden van een 
klinisch bioloog, een huidarts, een radioloog 
en een anesthesist. Maar de dokter die in die 
maand het meest over de tongen liep was on-
getwijfeld kinderarts dokter Cecile Van Biervliet. 
Als arts deed ze ruime ervaring op in het zie-
kenhuis van Torhout maar ook in het toenmalige 
Zaïre. Dat voedde haar reputatie van arts met 
een af en toe serieus alternatieve aanpak, maar 
ook van een heel betrokken en ervaren dokter. 
En dat niet alleen in het ziekenhuis, maar ook in 
Roesbrugge, waar ze zich samen met haar echt-
genoot Mark Deltour kwam vestigen. Deltour 
was VRT-journalist, beroepshalve notoir Afrika-
kenner en auteur. Het koppel integreerde zich 
vlot in de regio en er groeide een hechte vriend-
schap met pater Declercq. Dat resulteerde onder 
meer in twee boeken over het leven en het mis-
sionariswerk van pater Declercq, maar Mark Del-
tour schreef daarnaast nog verschillende andere 
werken. Zijn ‘Ontmoeting met Phil Bosmans’ 
werd in verschillende talen vertaald, maar ook 
zijn boeken over de toestanden in Afrika kregen 
veel aandacht. En ook de biografieën van onder 
meer priester Omer Tanghe, Haringenaar Renaat 

Lecluyse en Ria Melis van Roesbrugge, die op 21 
juli 2013 overleed, waren van zijn hand. Eens op 
pensioen verhuisde het koppel naar Izenberge, 
waar ze ook al hun stempel op het dorpsleven 
drukten, en later naar Brugge. Daar overleed 
Mark Deltour op 15 april 2017. 
Poperinge beleefde ondertussen één van de 
hoogtepunten van zijn toch al rijke carnaval-
geschiedenis. Want  de jaarlijkse prinsenverkie-
zing  werd een strijd tussen giganten. Met Wally 
‘van de luttertap’ Merlevede als grote favoriet 
en carnavaldier Jean-Pierre D’Haene als meer 
dan waardige uitdager. Na een memorabele en 
heel hoogstaande verkiezingsnacht veroverde 
D’Haentje met één punt meer dan Wally tot ver-
rassing van velen uiteindelijk de prinsentitel, en 
dat bleek de start van een sterke carnavaldynas-
tie die het carnaval in Poperinge in de jaren die 
volgden een nationale uitstraling gaf. 

Nog in maart 1979 
• Wielerclub Haringe Sportief kreeg voor zijn 

‘Ereprijs Elza Braem’ op de wijk Het Haan-
dekot maar liefst 63 juniores aan de start. 
Een succes, maar de wielerminnende West-
hoek was ook in rouw, want in Beveren-IJzer 
overleed op 22 maart Georges Devrecker. Hij 
stichtte in 1954 samen met Léon Rosselle de 
wielerclub ‘De moedige grensspurters’ en 
was jarenlang uitbater van het sportlokaal 
‘Het paradijs’, op de hoek van de Bergen-
straat en de weg naar Oost-Cappel. Hij was 
ook aan weerskanten van de schreve gekend 
als organisator van hanenkampen. Hij werd 
65 jaar. 

• Niet alleen de prinsenverkiezing maar ook de 
carnavalstoet in Poperinge was een topper. 
Met enkele verenigingen uit de dorpen als 
blikvanger. Want zowel ‘De grijze groenvink’ 

uit Haringe als de KLJ van Watou hoorden bij 
de winnende groepen in de stoet.

• Haringe profileerde zich als bloemendorp. 
Voor het eerst werden de laureaten van de 
bebloemingswedstrijd gehuldigd. De win-
naars waren in de categorie gevels Martin 
Muylle en buren Gilbert en Olivia Louf, het 
gezin Michel en Paula Vancaeyseele won in 
de categorie hoeven en Jerome en Jeanne 
Notebaert hadden het mooiste voortuintje. 
De winnaars kregen van pater Declercq elk 
een origineel aquarel. En nog in de maart-
maand van dat jaar werden in de Moenaar-
destraat vanaf het dorp tot aan het Haande-
kot aan weerskanten van de weg jonge eiken 
aangeplant. 

• In ’t Kristen Volkshuis te Roesbrugge werd 
voor het eerst een quizavond voor vereni-
gingen georganiseerd. Organisator Wilfried 
Decaesteker kreeg met het Davidsfonds IJzer-

41

… 40 jaar terug in de tijd

De prinsenverkiezing in Poperinge: Jean-Pierre D’Haene triomfeert. Mark Deltour

De winnende ploeg van de eerste verenigingenquiz
in Roesbrugge: v.l.n.r. Fabien Goussey, Georges Delanote, 

Milo Aernout, Remi D’Hu en René Boone van
Haringe Sportief en organisator-presentator

Wilfried Decaesteker.
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weelde, de brandweer, het feestcomité en 
de postmannen van Roesbrugge, KLJ Proven, 
de biljartclub van Haringe en een team uit 
Watou zeven teams aan de start en de KLJ 
van Proven zorgde met enkele sketches voor 
extra animatie. Maar het waren de Haringe-
naars die met de hoofdprijs naar huis moch-
ten.   

• Op 28 maart 1979 veroorzaakte een lek in de 
kerncentrale van Three Mile Island in de Ver-
enigde Staten een ongeziene paniekreactie in 
zowat de hele wereld. Het was de eerste keer 
dat de veiligheid in de kerncentrales serieus 
in vraag werd gesteld en meteen werd de 
komst van de  centrale van Gravelines in onze 
regio nog met veel meer scepsis benaderd. 

• In maart 1979 werden ook de jaarlijkse taks-
platen afgeleverd: wie wilde fietsen betaalde 
160 fr. per fiets en 320 fr. voor een tandem. 
Voor een motorfiets tot 150 cc kostte een 
plaat 311 fr. en wie met een zwaarder model 
tot 250 cc wilde rijden moest een plaat van 
391 fr. kopen. Jongeren tot 14 jaar mochten 
vanaf 1979 zonder taksplaat fietsen. De fiets-
belasting werd in onze provincie in 1987 af-
geschaft.

 

Wordt vervolgd

Stef Ryon

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

Junior Geert Buyck won in Haringe de ereprijs Elza Braem.
We herkennen naast de winnaar Elza Braem zelf, haar kleinkind Marleen Bonduelle, en

verder ook nog meester Jozef Gheysens, Léon en Leo Rosselle, René Boone, Fabien Goussey en Gilbert Louf. 

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
21-22-23-24 MAART 2019

ACTIE!
Dubbele stempelsop klantenkaart+ attentie voorelke klant
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www.feysbook.be

Feys: met volle kracht vooruit!

Ondertussen weet iedereen al wel dat er re-
gelmatig rondleidingen worden georganiseerd 
in de Brouwerij, feesten en babyborrels. Maar 
meer en meer lopen er met regelmaat van de 
klok een groepje fotografen rond met maar 
één doel: de unieke, prachtige en oude gebou-
wen op de gevoelige plaat vastleggen. Met als 
hoogste doel de ziel van het gebouw te reflec-
teren op foto.

Of trouwkoppels die die ene speciale dag voor 
eeuwig willen laten vastleggen op een speciale 
locatie.
Of communicantjes: voor hen is het één groot 
avontuur. In hun mooiste kleren gefotogra-
feerd worden in de immens grote gebouwen. 
Oud en nieuw verenigd.

Zelf doen we regelmatig beroep op het talent 
van Sofie Verstraete, Dirk Baelen, Paul Van-
doorne en anderen. Wil je ook graag een eigen 
fotoreportage boeken? Of wil je langskomen 
met je fotoclub? 
 
Geef ons gerust een seintje op 0468 10 20 35. 

ONVERGETELIJKE 
MOMENTEN
VOOR EEUWIG
VASTGELEGD

TEVENS kijken we uit naar een horeca-uitbater of traiteur voor de feestzalen voor 100den personen, een brasserie of restaurant waarbij 
bier een belangrijke plaats inneemt.
Maar ook een geschikt persoon uit de buurt voor de verhuring van kajaks en fietsen, mensen die op basis van vrijwilligheid iets willen 
(bij-)verdienen enz…

© Sofie Verstraete
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NIEUW: DE MOUTAST
Vurig erfgoed in West-Vlaanderen

Misschien minder spectaculair dan windmolens 
in het buitengebied maar toch opvallend in het 
dorps- en stadslandschap zijn de mouttorens die 
boven oude brouwerij- en mouterijgebouwen 
uitsteken. Achterhaald door de tijd en de daar-
mee gepaard gaande industriële ontwikkelingen 
neemt hun aantal de laatste decennia echter 
sterk af. Omdat met hun buitenbedrijfstelling het 
risico op sloop nooit ver weg is, wijdt industrieel 
archeoloog Frank Becuwe de 23ste monografie 
in de reeks Het Vlaams brouwbedrijf in historisch 
perspectief aan dit vurig erfgoed. Als onmisken-
bare symbolen van ons rijk bierverleden hebben 
de moutasten zich in de voorbije twee eeuwen 
van kleine onopvallende bouwsels ontwikkeld tot 
monumentale torens. Bewust zoemt de auteur 
daarbij in op de provincie West-Vlaanderen. Veel-
al wordt daar niet bij stilgestaan, maar nergens 
is het vurig erfgoed immers zo rijk aanwezig als 
in deze perifere provincie. Naast de brouwerijnij-
verheid hebben ook de hop-, tabaks- en cicho-
reinijverheid, die er lange tijd eveneens van grote 
economische betekenis zijn geweest, zich in deze 
regio gematerialiseerd in een diversiteit aan asten. 
Behalve hun achterliggende geneugten hebben 
zij spijtig genoeg echter ook de dreiging gemeen 
geleidelijk uit ons collectief geheugen te worden 
gewist.

Prijs: € 15,00 (+ € 4,50 verzendingskosten i.p.v. 
2,50).

Mout- & Brouwhuis De Snoek
Publicaties

ANDERE PUBLICATIES:
• Een eeuw in den drank
 De geschiedenis van
 de herbergen in Fortem
 Prijs: € 10,00

• Bier en brouwers bij de vleet
 Het brouwbedrijf in Vleteren en
 Woesten (18de - 21ste eeuw)
 Prijs: € 10,00

• De drijvende kracht van
 de bierbrouwer
 Natuurlijke en mechanische
 krachtbronnen en hun producenten
 in Vlaanderen, Brussel en Wallonië
 Prijs: € 10,00

• BIER! Een vloeibare
 oorlogsgeschiedenis
 Een fietsverkenning achter
 het IJzerfront in de zomer van 1918
 Prijs: € 10,00

• Tussen roerstok en ganzenveer
 De herberg en brouwerij-mouterij
 De Croone in Leffinge (sinds 1504)
 Prijs: € 10,00

• Oud bruin
 De bierlink tussen verleden en
 toekomst in Reninge
 Prijs: € 10,00

• Het gerief van een bierbrouwer
 Producenten van brouwerijmachines
 en -benodigdheden in Vlaanderen, 
 Brussel en Wallonië
 Prijs: € 10,00

• Als drie hanen kraaien in de roerkuip
 De brouwerij Sint-Andries
 (18de-20ste eeuw) in Merkem
 Prijs: € 10,00

• Bier aan het IJzerfront
 Het verhaal van de dorst
 in de Groote Oorlog
 Prijs: € 10,00

• De dolle biertocht van
 Sint-Henricus en zijn Arabier(en)
 De brouwerij St.-Henricus / De Dolle 
 Brouwers in Esen (1835 - heden)
 Prijs: € 10,00

• Cette usine nommé la blanche
 De brouwerij van de abdij Sint-Sixtus en de 

Trappist Westvleteren (1839 - …)
 Prijs: € 10,00

• Brouwer, kan ik geen bier krijgen?
 De familie Lievens en hun brouwerijen 
 in Zedelgem St.-Laurentius en
 in Wingene de Standaard
 (19de - 20ste eeuw)
 Prijs: € 10,00

• De kerels van Nevejan
 De brouwersfamilie Nevejan
 in Diksmuide, Beerst en Krombeke 
 (19de - 20ste eeuw)
 Prijs: € 10,00

• De bierslag van Zannekin
 De mouterij-brouwerij St.-Louis
 in Lo (19de - 20ste eeuw)
 Prijs: € 10,00

• Waar de brouwer proost is
 De bierbrouwerij de Proosdij
 in Leisele (19de - 20ste eeuw)
 Prijs: € 10,00

• Goud van den Tip (Tipsor)
 Een geschiedenis in vogelvlucht van
 de brouwerij aan de “Tip”
 in Wommelgem bij Antwerpen
 (17de - 20ste eeuw)
 Prijs: € 10,00

• De families Comeyne -
 Vande Woude in Pervijze
 Een korte schets van drie
 mout- & brouwbedrijven tijdens
 de 19de en 20ste eeuw
 Prijs: € 10,00

• En de brouwer hij brouwde voort
 Een korte schets van
 de Belgische brouwerij problematiek 
 tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Prijs: € 10,00

• “Nog een ballon, mijnheer?”
 De Veurnse brouwerij de Fabriek
 in de 19de en 20ste eeuw
 Prijs: € 10,00

• De brouwersfamilie Houvenaghel 
 in Veurne-ambacht
 (19de - 20ste eeuw)
 Prijs: € 10,00

• De wijsheid in de kan
 Bier in het Volksleven
 Prijs: € 10,00

• Met Sint-Arnold op stap
 Over brouwen en brouwers in Alveringem
 Prijs: € 10,00

• Het mout- en brouwhuis De Snoek
 Mouten en brouwen in de 19de eeuw
 Prijs: € 10,00

• Koken met Snoek uit de Westhoek
 Prijs: € 5,00

• Mouterij-bouwerij “De Snoek”
 Van een dorstlavend verleden naar
 een museale toekomst
 Prijs: € 5,00

www.desnoek.be/publicaties/
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BERTENNEST
Bergenstraat 29 - 8972 Roesbrugge
bertennest@skynet.be

59ste ERNEST VAN DER HALLEN-DAG
Jeugdbezieler en Pelgrim-auteur
Vanaf 14 uur samenkomst op kerkhof 
“Kloosterheide”, Kesselsesteenweg (bij 
spooroverweg) aan groot kerkhofkruis bij 
graf van August Laporta, waarna oversteek 
naar graven van Felix Timmermans en E. Van 
der Hallen.
Om 14.30 uur bezinning en oproep:
- “Geef nooit het strijdbeginsel op!”
- “… levensvernieuwing minder OM dan IN  

de mens” (E.V.D.H.)
      
Als antwoord op zijn boeken en brieven
i.p.v. uiterlijk eenzijdige of oppervlakkige 
mode-meeloperij:
- “een absolute levenshouding op elk ge-

bied”
 In harmonie: Natuur - Cultuur - Bovenna-

tuur
“De wind waait”, “De aarde roept”, “Kristi-
aan de godsgezant”, “Kroniek der onnozele 
kinderen” (Kinderkruistocht 1212)

Reisboeken: “Tussen atlas en Pyreneeën”, 
“Cheiks, pelgrims en rabbijnen”, “Begena-
digden uit mystiek Vlaanderen”, “Brouwer”, 
e.a.

Programma rond zijn Grafmonument:
- Gebed en Vlaggengroet
- Bloemenhulde door stad Lier, e.a. met bur-

gemeester Frank Boogaerts en schepen Rik 
Verwaest

- Van der Hallen-Boodschap: Dirk Rochtus, 
voorzitter ADVN, Antwerpen

- Studentengetuigenis: Marnik Willems, 
praeses KVHV-Gent

- Afvaardiging Drumband Kempenland, Nij-
len 

- Samenzang met Jef De Haes, leraar accor-
deon, Lier

- Poëzie rond Vlaamse Ultima-cultuurprijs 
aan “Circus Ronaldo”

Coördinatie: Jos Wouters en Guido Van der 
Meersch

Ontmoeting in parochiehuis met boeken-
tafel: Magda Buckinx, Ward Corsmit, Erik 
Verstraete. Pelgrimdagboek “Te voet naar 
Rome”, Rik Spiessens. Brochures en vooral 
boek over Ernest Van der Hallen: “Begena-
digde en Leider” door abt Bonifaas Luykx

I.s.m.: Davidsfonds, Rodenbachfonds, VL@S, 
VVB en KVHV
Bertennest in Van der Hallen-Gemeenschap, 
bertennest@skynet.be

IN VAN DER HALLEN-GEMEENSCHAP
& EUROPA-BROEDERSCHAP

CRÈCHE OP
VBS DE KREKEL
Na de krokusvakantie zijn op VBS De Krekel 
in Roesbrugge de voorbereidingswerken ge-
start voor de crèche op school. Vanaf 1 sep-
tember 2019 is er plaats voor 18 baby’s in 
groepsopvang, begeleid door zelfstandige ge-
kwalificeerde kinderverzorgsters én onder het 
begeleidend oog van Felies, de dienst voor ont-
haalouders in Ieper.
Naast een ruime leefkamer, zijn er ook twee 
slaapruimtes. In de leefkamer is er een keuken-
gedeelte met alle nodige voorzieningen, een 
verzorgingshoek en speelruimte. Tevens is er 
een rechtstreekse toegang tot de schaduwrijke 
en volledig omsloten tuin. Via het bruine poort-
je aan de straatkant in de Prof. O. Rubbrecht-
straat 58 zal deze crèche toegankelijk zijn.
Met deze crèche willen we tegemoet komen 
aan de groeiende vraag naar opvangplaatsen 
voor baby’s. Naargelang de werken vorderen, 
verschijnen er ook foto’s en meer info in de vol-
gende IJzerbodes. Maar ook via Facebook VBS 
De Krekel houden we je graag op de hoogte.
Tevens wordt het dak van het kloostergebouw 
vernieuwd en zorgen we voor nieuwe dakgo-
ten. De ramen op de eerste verdieping worden 
eveneens vervangen in de loop van 2019-2020.
Momenteel zijn er al een zestal gezinnen uit de 
bredere regio, die nieuwsgierig zijn naar een 
plekje in deze nieuwe crèche. Ook interesse? 
Neem contact op met Felies in Ieper (057 21 85 
55 - kinderopvangieper@felies.be) 
Van harte welkom aan alle baby’s uit Roesbrugge-
Haringe en de omliggende regio!

Na jaren trouwe dienst heeft Willy Neuville uit Roesbrugge
zijn Primagaz-activiteiten overgelaten aan Petraver in Proven.

Je kan bij ons terecht voor de aankoop van je gasflessen,
ook andere merken kunnen bij ons ingeruild worden.

Grote flessen kunnen wij ook aan huis leveren.
Tot binnenkort.

PETRAVER NV
Petroleumproducten Andy Vermeersch

Blekerijweg 35, 8972 PROVEN
Tel. 057 30 04 13 - Fax 057 30 14 13 - info@petraver.be - www.petraver.be

Coiffure

dames • heren
kinderen

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

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

nanCy



ABELE 

n Brocante- en muntenbeurs  
 Zondag 14 februari van 7 tot 12.30 uur
Op iedere 2de zondag van de maand gaat de 
verzamelbeurs van Poperingana Numismatica 
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 15de Kaas- en wijnavond  
 Zaterdag 20 april vanaf 18 uur
Op zaterdag 20 april vanaf 18 uur organiseert 
vzw ’t Pensionaat voor de 15de 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 € 15, 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-IJZER 

n ‘Café Passé’  
 Dinsdag 19 maart om 14 uur 
Op dinsdag 19 maart om 14 uur opent ‘Café 
Passé’ zijn deuren in Dorpspunt in Beveren. 

‘Cafe Passé’ nodigt mensen uit om aan de hand 
van foto’s en verhalen herinneringen te delen 
over het dagelijkse leven in vervlogen tijden. Ter 
gelegenheid van de officiële opening krijgen de 
bezoekers koffie en taart.  
Dit ‘erfgoedcafé’ is er elke derde dinsdag van 
de maand  (uitgezonderd in juli en augustus) 
en wil alle aspecten van het dagelijkse dorpsle-
ven aan bod laten komen: dorpsfiguren, lokale 
landbouw, beroepen, kerk en geloof, scholen, 
feesten, … Breng je oude foto’s, prentkaarten, 
affiches en andere verborgen parels mee. Inte-
ressante verhalen worden geregistreerd en oude 
foto’s en documenten ter plekke ingescand.  Op 

die manier kunnen we waardevol erfgoed, dat 
dreigt verloren te gaan, bewaren voor de toe-
komst.
Café Passé’ is een initiatief van de dienst Mens 
& Vrije Tijd Alveringem in samenwerking met 
Dorpspunt in Beveren, Westhoek Verbeeldt en 
de plaatselijke erfgoedman Dirk Claerhout. 
- Café Passé start op dinsdag 19 maart om 14 

uur, daarna elke derde dinsdag van de maand 
van 14 tot 16 uur 

- Plaats: Dorpspunt in Beveren, Roesbrugge-
straat 20, 8691 Beveren a.d. IJzer

- Info: Mens & Vrije Tijd Alveringem (058 28 88 
81 - cultuur@alveringem.be)

n Dorpspunt Beveren-IJzer
 Roesbruggestraat 20, Beveren-IJzer
De activiteiten voor de maand april:
s Tablet, computer & gsmles (€ 2)
 Dinsdag 2 april van 14 tot 16 uur
s Hobbynamiddag (€ 2)
 Dinsdag 9 april van 14 tot 16 uur
 Je kan je eigen haak- of breimateriaal mee-

brengen of je kan een potje haken voor Pasen.
s Café Passé (erfgoedcafé)
 Dinsdag 16 april van 14 tot 16 uur
s Bloemschikken (€ 15)
 Donderdag 18 april van 14 tot 16 uur
 Lentebloemstuk of paasstuk.
 Vooraf inschrijven via mail of telefonisch.
s Rummikub (gratis)
 Vrijdag 26 april van 14 tot 16 uur
De activiteiten voor de maand mei:
s Tablet, computer & gsmles (€ 2)
 Dinsdag 7 mei van 14 tot 16 uur
s Hobbynamiddag (€ 2)
 Dinsdag 14 mei van 14 tot 16 uur
 Lampionnetjes haken.
s Creatief werken met kurk (€ 2)
 Donderdag 16 mei van 14 tot 16 uur
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’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

EVENEMENTENKALENDER

Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos

Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen
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s Café Passé (erfgoedcafé)
 Dinsdag 21 mei van 14 tot 16 uur
s Rummikub (gratis)
 Vrijdag 24 mei van 14 tot 16 uur
Info: dorpspuntinbeveren@delovie.be -
057 37 72 73.

KROMBEKE 

n Tuinhier Krombeke 
 Vrijdag 12 april om 20 uur
“Natuurlijke hulpmiddelen in de moestuin” 
door Koenraad Heughebaert in de kantine van 
de Hondenschool “Te Lande”, Bankelindeweg 
39 te Krombeke.

POPERINGE 

n Fietsen in harmonie met het verkeer
 Donderdag 4 april om 19.30 uur
Met het mooie weer in zicht, zullen de fietsen 
de komende maanden ongetwijfeld opnieuw 
boven gehaald worden om gezellige tochtjes 
te maken. Om dit veilig te doen moeten we 
toch wat rekening houden met het verkeer om 
ons heen. Wie heeft er zich ooit al geërgerd 
aan het roekeloos en gevaarlijk gedrag van de 
“andere” weggebruiker? Achteraf komt dan 
wel eens de vraag: wie had nu op dit kruispunt 
voorrang? Hoe moet het nu juist? De prakti-
sche inschatting van het verkeersreglement is 
niet zo evident. Hieraan kunnen we iets doen.
De KWB Poperinge organiseert met de steun 
van de verkeerspolitie Arro Ieper een avond 
over verkeersveiligheid met speciale aandacht 
voor de fietser in het verkeer. Dit is ook een 
gelegenheid om op de hoogte te blijven van 
recente vernieuwde reglementeringen.
Iedereen die veilig wil fietsen is welkom op 

donderdag 4 april om 19.30 uur in zaal De 
Gilde, Rekhof 11 te Poperinge.
Toegang: € 3 (gewone consumptie inbegepen)
Info: Luc De Deyne (0471 93 85 83 -
lucdedeyne107@gmail.com) of Luc Devos 
(0472 51 44 81 - luc.devos6@gmail.com).

ROESBRUGGE
	
n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Dinsdag 26 maart om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Vrijdag 29 maart: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Donderdag 4 april om 14.00 u.: Crea in 

Christen Volkshuis
- Vrijdag 12 april: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 19 april om 14 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 23 april: Paasfeest met viering en 

animatie
- Vrijdag 26 april: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 30 april om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Woensdag 15 mei: Daguitstap i.s.m. VLAS 

Poperinge

n Tai Chi Dantian 
Op woensdagen 20 en 27 maart, 3 en 24 april 
gaat de Tai Chi-reeks telkens door van 19.30 
tot 20.45 uur in OC Karel de Blauwer te Roes-
brugge.
Tai Chi Chuan helpt om lichamelijk en mentaal 
fit en soepel te blijven. De oefeningen vergen 
geen grote krachtinspanning. Door de lang-
zame bewegingen wordt het zenuwstelsel 
gestimuleerd, verbetert de bloedsomloop, ver-

sterken spieren en pezen, vermindert je span-
ning en breng je je lichaam en geest tot rust 
en evenwicht. Tai chi-oefeningen zijn geschikt 
voor jong en oud, man en vrouw. 
Greet Leupe en Daniël Delerue begeleiden je 
graag in deze oosterse vorm van bewegen. 
Info: greet.leupe@gmail.com - 0476 58 91 07.

n VBS De Krekel “Bye bye Britain” 
 Zondag 24 maart om 14.30 uur
Theresa May en de Brexit hebben veel stof 
doen opwaaien en wij, VBS De Krekel, willen 
nog een laatste keer het stof doen zweven en 
afscheid nemen van Groot-Brittannië via het 
thema van ons schoolfeest: “Bye Bye Britain”. 
Daarom nodigen we jullie allemaal uit op zon-
dag 24 maart om 14.30 uur in het Ontmoe-
tingscentrum Karel de Blauwer te Roesbrugge. 
Alle kinderen uit onze school zullen hun beste 
Engels boven halen en je kan intussen genieten 
van een hapje en een drankje. Allen daarheen! 
Wij zullen jullie van harte verwelkomen!

n Gezinsbond 
 Paaszaterdag 20 april vanaf 14 uur
Op paaszaterdag 20 april paaseierenraap voor 
alle kinderen tot en met het 4de leerjaar. Het 
wordt een leuke knutsel- en spelletjesnamid-
dag met grote paaseierenraap in en rond het 

Aanpassen en herstellen van kledij
Maken van gordijnen

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

Ilse Warmoes
Dodemanstraat 2, 8978 Abele-Watou
Tel. 057 38 82 75 - Gsm 0475 46 57 96

ilse.warmoes@telenet.be

DAKWERKEN

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN

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



3 RECTO

48

Karel de Blauwerspeelplein.
Info bij bestuursleden Gezinsbond.

WATOU 

n Gezellig tafelen onder vrienden! 
 Zaterdag 13 en zondag 14 april
Op zaterdag 13 en zondag 14 april pakken “De 
Vrienden van Mézières” opnieuw uit met hun 
jaarlijkse hespenfestijn. Deze culinaire happe-
ning gaat dit jaar opnieuw door in de Parochie-
zaal, Blauwhuisstraat te Watou. De zaterdag is
de bar open vanaf 18 uur en het buffet van 
19.30 tot 21.30 uur. De zondagmiddag is de 
bar open vanaf 11.30 uur en het buffet van 
12.30 tot 14.30 uur.
Op het menu staat warme beenhesp met 
groenteassortiment en de klassieke lekkere 
gebakken patatjes voor de democratische prijs 
van € 14 (kinderen: € 7).
Eveneens is er een 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.

NATUURPUNT 

n Zwerfvuilactie 
 Zaterdag 23 maart 
IVVO organiseert een ‘opruimdag’ in Poperinge 
en Vleteren. Ze roept alle verenigingen op om 
de handen in elkaar te slaan en het zwerfvuil uit 
het straatbeeld te helpen verwijderen. Zwerf-
vuil achterlaten getuigt van een gebrek aan res-
pect voor natuur en medemens. Het verstoort 
het landschap, beschadigt het milieu en kan 
leiden tot gevaarlijke situaties. Spelende kin-
deren kunnen zich verwonden aan zwervend 
vuil en ook dieren en fietsers kunnen de nare 
gevolgen ervan ondervinden. Verenigingen die 
deelnemen aan de ‘opruimdag’, krijgen het no-
dige materiaal ter beschikking (restafvalzakken, 
pmd-zakken en handschoenen) om een afge-
sproken deel van het buitengebied van Pope-
ringe op te ruimen. 
Natuurpunt Poperinge-Vleteren neemt ook 

deel aan deze opruimdag. We verzamelen 
om 8.30 uur aan de nieuwe parking nabij de 
Sixtusboscomplexen (hoek: Leeuwerikstraat - 
Canadaweg) te Poperinge. Einde voorzien om 
12 uur. Kledij en schoeisel aanpassen aan de 
weersomstandigheden, laarzen kunnen nut-
tig zijn. Ook hier zullen vele handen licht werk 
maken!
Info: Guido Quaghebeur (057 33 79 78 - www.
natuurpunt-poperinge-vleteren.be).

n Spechten- en reeënwandeling
 in het Couthofbos 
 Zondag 24 maart 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. Kom mee het Couthofbos in de 
prille lente ontdekken.
Kledij en schoeisel (laarzen kunnen nuttig zijn) 
aanpassen aan de weersomstandigheden, ver-
rekijker is een must.
Gratis voor leden Natuurpunt, niet-leden beta-
len € 2.
Afspraak op zondag 24 maart om 8 uur in de 
Couthoflaan ter hoogte van de Gravendreef.
Info: Guido Quaghebeur (057 33 79 78 - www.
natuurpunt-poperinge-vleteren.be). 

EVENEMENTENKALENDER

MADE IN CHOCOLATE

-10%

paas
kortingdagen

Waar:  Zokola 
Blasiusstraat 97 
Krombeke 
www.zokola.be

Alle artikelen staan uitgestald in de showroom
Wanneer:  din 02/04 - zat 06/04/2019 

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!

WINNENDE NUMMERS
KAARTING WIELERCLUB
HARINGE SPORTIEF
Een onschuldige hand trok de winnende num-
mers van de kaartingtombola die Wielerclub 
Haringe Sportief begin deze maand organi-
seerde. De prijzen kunnen tot uiterlijk zondag 
7 april afgehaald worden in wielerclublokaal 
Sint-Joseph, Moenaardestraat 108 in Haringe.

De winnende nummers zijn:  
004 114 210 300 395 503
012 122 215 308 401 509
023 127 224 311 407 516
034 139 231 323 425 521
042 145 241 333 432 530
052 156 247 340 443 536
061 162 253 344 457 545
070 170 265 358 466 550
078 175 272 368 477 561
088 191 287 376 490 574
096 202 292 389 497 584
105 



 
Me zien hieër  were
mi  e  handsvullige westhoeks
ken je ’t AN? Bewies moa!:         

   1. vies
  2. lieëre
 3. krieëpe
 4. brieëne
 5. lieze
 6. rieze
 7. piëëte
 8. bieters
 9. schieter
 10. fieker
 11. griem
 12. fiete
 13. biele
 14. niestig
 15. sliese
 16. diek
 17. kiezig
 18. zwiemtje
 19. kliete
 20. vieze

“On ’t ol joeëns zien?”   
“Ewè ja, joat en nint,
j’è knechtejoeëns mor ook meesejoeëns!” 

Wim Sohier
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN FEBRUARI 2019

KAARTING - 15 FEBRUARI
OC Karel de Blauwer
31 deelnemers - won 3 partijen: Huyghe Geert 
355 pt., Hauspie Maria 365 pt., Decaesteker Wilfried 
295 pt. en Decorte Christiane 264 pt. 
Wonnen 0 partijen: Vandeputte Marie-Ghislaine  
99 pt. en Veryepe Gratienne 178 pt.
Klassement: 
1. Decaesteker Wilfried 6 part./683 pt.
2. Devos Agnes 5 part./726 pt.
3. Vandewalle Frans 5 part./607 pt.
4. Deblonde Agnes 5 part./531 pt.
5. Soulliaert Michel 5 part./517 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 9 pt., Timperman Lucienne 9 pt. en Ver-
coutter Marie-Thérèse 6 pt.

KAARTING - 26 FEBRUARI
Kristen Volkshuis
28 deelnemers - won 3 partijen: Decaesteker 
Wilfried 330 pt., Lermytte Michel 327 pt., Hauspie 
Cecile 264 pt., Dewitte Noël 263 pt. en Meeuw Eddy 
249 pt.  
Wonnen 0 partijen: Hauspie Maria 195 pt.
Klassement: 
1. Decaesteker Wilfried 5 part./628 pt.
1. Hauspie Cecile 5 part./495 pt.
3. Soulliaert Michel 5 part./469 pt.
4. Meeuw Eddy 5 part./460 pt.
5. Dewitte Noël 5 part./411 pt. 

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 10 pt., Timperman Lucienne 8 pt. en Ver-
coutter Marie-Thérèse 6 pt. 

PETANQUE - 8 FEBRUARI
44 deelnemers - wonnen 3 partijen: Antheunes 
Cecile, Bogaert Maria, Decaesteker Wilfried, Decrock 
Anna, Dequidt Roos, Neyrinck Aimé, Storme Stefaan, 
Théry Valère, Vandendriessche Alain, Vandeputte Marc 
en Vanderhaeghe Guido

PETANQUE - 22 FEBRUARI
42 deelnemers - wonnen 3 partijen: Benauwt 
Roger, Huyghe Geert, Storme Stefaan en Théry Valère

Klassement: 
1. Decaesteker Wilfried 10 part./152 pt.
2. Dequidt Roos 10 part./139 pt.
3. Vandeputte Marc 9 part./140 pt.
4. Théry Valère 9 part./138 pt.
5. Neyrinck Aimé 9 part./137 pt.
6. Vandendriessche Alain 9 part./134 pt.
7. Debuysere Maria 8 part./134 pt.
8. Benauwt Roger 8 part./119 pt.
9. Bogaert Maria 7 part./131 pt.
10. Soetaert Frans 7 part./130 pt.

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE

BOWLEN IN POPERINGE - 12 FEBRUARI
26 deelnemers (12 heren en 14 dames):
Heren: 1. Louwaege Paul 190 pt. - 2. Laseure Albert 
183 pt. - 3. Verbiese Hugo 178 pt. - 4. Huyghe Geert 
177 pt. - 5. Benauwt Roger 172 pt. - 6. Lemahieu 
Dany 169 pt. - 7. Meeuw Eddy 168 pt. - 8. Mahieu 
Marc 162 pt. - 9. Storme Stefaan 155 pt. - 10. Calle-
meyn Victor 152 pt. - 11. Vandeputte Marc 146 pt. 
- 12. Soetaert Frans 119 pt. 
Dames: 1. Decrock Anna 181 pt. - 2. Verlinde Roos 
157 pt. - 3. Ryon Eliane 140 pt. - 4. Rouseré Lieve 134 
pt. - 5. Debuysere Maria 131 pt. - 6. Schoonaert Blan-
che 126 pt. - 7. Gruwez Noëlla 124 pt. - 8. Kesteman
Agnes 112 pt. - 9. Vancayzeele Monique 110 pt. - 10. 
Bogaert Maria 106 pt. - 11. Dequeker Cecile 94 pt. - 
12. Vandermarliere Gerda 89 pt. - 13. Gunst Frieda 
71 pt. - 14. Timperman Lucienne 60 pt.

OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN FEBRUARI 2019

KAARTING - 13 FEBRUARI
Wonnen 3 partijen
1. Lams Willy 499 pt.
2. Butaye Lucien 425 pt.
3. Vandewalle Frans 341 pt.
4. Butaye Johan 341 pt.
5. Lanszweert Magda 307 pt.

KAARTING - 27 FEBRUARI
Wonnen 3 partijen
1. Candaele Jacqueline 406 pt.
2. Vandepitte Paul 406 pt.
3. Vandewalle Frans 372 pt.
4. Vlasselaere Jan 304 pt.

KLASSEMENT: 
1. Butaye Lucien 5 part./715 pt.
2. Luyssen Edmond 5 part./682 pt.
3. Vandewalle Frans 5 part./643 pt.
4. Butaye Johan 5 part./599 pt.
5. Vandepitte Paul 4 part./749 pt.

PETANQUE - 1 FEBRUARI
Wonnen 3 partijen: Butaye Pol, Celis Colette, 
Cokelaere Mariette 

PETANQUE - 15 FEBRUARI
Wonnen 3 partijen: Butaye Lucien, Celis Co-
lette, Coussee Monique, Luyssen Edmond, 
Soetaert Frans, Deturck Pascal 

KLASSEMENT: 
1. Butaye Lucien 148 pt.
2. Luyssen Edmond 146 pt.
3. Cokelaere Mariette 140 pt.
4. Deturck Pascal 137 pt.
5. Lebegge René         135 pt.

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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!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 

op woensdag 17 april 2019.

Artikels en publiciteit
inleveren ten laatste op
maandag 8 april 2019.

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

Van bij ons

De blauwvoet 
“Ze zijn zo lief, meneer!”
Schreef Chris De Stoop dit ook over onder-
havig opdringerig gezelschap? 
Wellicht niet. Vliegt de blauwvoet bete-
kent gesakker aan kust en dijk. 
  
Aan welke wandaden kustbewoners zich 
blauw ergeren? 
Wat bedenk je tegen stukas die de vuil-
niszakken kapot prikken? De doeltref-
fendste oplossingen? Afgesloten vuilnis-
bakken, mensen zoeken zich krankjorum 
naar plaatsen waar ze hun vuilniszakken 
in kunnen steken. Een rubberen vuilniszak 
gebruiken en geen plastieken. Verzonken 
vuilnis installeren. Dat zijn haken om vuil-
niszakken aan te hangen, zodat meeuwen 
er zogezegd niet bij kunnen. Mensen zijn 
creatief, maar meeuwen (te) vindingrijk!
“No passeran” blijft een wensdroom. 

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

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

D’ABEELESTATIE
HENGELSPORT
ALLES VOOR TUIN EN DIER

HOUTPELLETS, BRANDHOUT EN KOLEN

Abelestationsstraat 34
8970 ABELE-Poperinge
Tel. 057 33 62 49
abeelestatie@telenet.be
www.abeelestatie.be

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 15 maart
 vrijdag 19 april
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst 
 dinsdag 26 maart
 dinsdag 30 april

Vogelpik
smijting voor de leden
 zaterdag 13 april

Koninklijke Schuttersgilde St.-Joris
Winterkoning 2019 + blokschieting
 woensdag 3 april

BEVEREN-IJZER
• Vrije kaartavond
 Praatcafé ’t Geheim Spoor
 donderdag 21 maart
 donderdag 18 april

HARINGE
• Vogelpikclub Smokkelsmijters
 Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
 zaterdag 23 maart

IJZERBODE
NIET ONTVANGEN?
Heb je een editie van De IJzerbode niet
ontvangen, dan kun je die nog afhalen bij
’t Spendiege, Prof. Rubbrechtstraat 21 (voor 
de laatste editie) of bij Drukkerij Schoonaert,
Bergenstraat 1, allebei te Roesbrugge.
De volgende IJzerbodes worden met Bpost ver-
deeld op 19 april, 17 mei, 14 juni, 19 juli, …

BURGERLIJKE STAND
Door de nieuwe wet op de privacy is het voor 
de redactie niet meer mogelijk om aan de 
maandelijkse gegevens van de geboorten, hu-
welijken, overlijdens en jubilea te geraken.
Indien je toch het overlijden van een dierbare 
wenst te vermelden in De IJzerbode, kan dit 
zeker.

MENSEN VAN BIJ ONS
• Rogette Devos, echtgenote van Maurice 

Dewickere, geboren op 19 maart 1935 en op 
12 februari 2019 op 84-jarige leeftijd overle-
den. Zij werd op maandag 18 februari 2019 
om 10.30 uur in de Sint-Victorkerk te Proven 
begraven.

• Odiel Delporte, zoon van wijlen Robert Del-
porte en Angèle Dewickere, op 21 februari 
2019 op 92-jarige leeftijd in Huize Proventier 
overleden. Hij werd op maandag 25 februari 
om 10 uur in de Sint-Victorkerk te Proven be-
graven.

• Joseph Vanstraeseele, weduwnaar van Su-
zanne Parent en levensgezel van Christiana 
Vansteenkiste. Geboren te Roesbrugge-Ha-
ringe op 20 mei 1925 en plots overleden te 

Kuurne op 25 februari 2019.
 Joseph verloor vroeg zijn ouders (Hector? 

Vanstraeseele en Zoë Vanlerberghe). Hij komt 
uit een gezin van 6 kinderen † Marie-Jeanne, 
† Marie-Matilde, † Godelieve, † Hendrik en 
Antoon.

 Hij werd op zaterdag 2 maart 2019 om 11 
uur in de Sint-Michielskerk te Kuurne begra-
ven.

• Ludovina Eerdekens, weduwe van Frans 
Van Wymeersch, geboren te Neerpelt op 
13 mei 1924 en op 27 februari 2019 op 95-

 jarige leeftijd in het WZC Gasthuis te Poperin-
ge overleden. De afscheidsviering had plaats 
in de aula van het uitvaartcentrum Demuys te 
Poperinge op vrijdag 8 maart 2019 om 10.30 
uur.

ROMMELMARKTEN
• 16 MAART
 - Wervik, garageverkoop
  Barrièrestraat, Hansbekestraat, Westmo-

lenstraat, Draperiestraat, Wallestraat en 
Komenwegelke

• 2 APRIL
 - Wervik, Mesenstraat, Dr. Dumontstaat en 

Christuslaan
• 6 APRIL
 - Nieuwpoort-Stad, Indoor rommelmarkt 

vismijn (6.30 - 17 u.)
• 14 APRIL
 - De Panne, Koningsplein 1 (7 - 17 u.)
• 21 APRIL
 - Sint-Idesbald, parking Kerkepannezaal
• 28 APRIL
 - Mesen

• 1 MEI
 - Poperinge, Grote Markt en centrumstra-

ten
• 5 MEI
 - De Panne, Sint-Pieterswijk (8 - 18 u.)
 - Ieper, Capucienenstraat
• 18 MEI
 - Beauvoorde, Wulveringemstraat en Gou-

den Hoofdstraat
• 19 MEI
 - Houthulst, Eugène De Grootelaan
• 26 MEI
 - Westrozebeke, Ommegang Noord-Dorps-

straat, Vijfwegenstraat en Sint-Elooistraat
• 30 MEI
 - Houtem (6 - 18 u.)
 - Houthulst, jaarmarkt & meifoor
• 31 MEI
 - Ieper, Ligywijk

• 2 JUNI
 - Poperinge, ’t Vogeltje
 - Reninge, Zwartestraat (5 - 18 u.)
 - Veurne, wijk ’t Zwaantje (6 - 18 u.)
  met boeken-en muziekbeurs
 - Wervik, Oud Park

• 9 JUNI
 - Abele
 - Adinkerke, Garzebekeveldstr. (6 - 18 u.)
 - Gits, Kafthoek
 - Koksijde-dorp, Zeelaan
 - Proven
 - Vleteren, Woestendorp, Steenstraat en 

Wulvestraat
• 10 JUNI
 - Diksmuide
• 16 JUNI
 - De Klijte (Heuvelland)
• 17 JUNI
 - Hooglede
• 22 & 23 JUNI
 - Houthulst, Vijverstraat (6 - 18 u.)
• 23 JUNI
 - Houthulst, Sint-Kristoffel
 - Poperinge, Casselstraat
 - Staden, Het SWOK, Ooststraat 4a
• 30 JUNI
 - Keiem
 - Gijverinkhove, kruispunt Weegschede

Wordt vervolgd.
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HET DORPSHUIS HARINGE
VRAAGT

HULP VOOR DE POETSDIENST
4 dagen per week
± 24 uur per week

FLEXI JOB KOMT IN AANMERKING

Kandidaatstelling:
info@haringe.be

Zuster Agnes Cogghe 057 300 309
Paul Recour 0475 66 57 03

Goedele Cappoen
Manicure, gel, gelish,

lakken van vinger- en teennagels

Prof. O. Rubbrechtstraat 3
8972 Roesbrugge

0478 60 99 79
goedelecappoen@hotmail.com
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1 RECTO

Overtied wunde tegen Hoariengplatse een meesje 
die dikkers een rooë kaptje droeg. Zó dikkers da 
jan en olleman neur Rooëkaptje noemde. 
Op een oensdagachternoene zond neur moeder 
neur mei een doze lukken noa mémé an ’t Hoan-
dekot. Omda ’t oedige vergeten hadde van ze te 
bestellen in de collishop van de Colruyt.
Rooëkaptje gienk. Mei een lank gat! “’t Is een keer 
ossan ’t zelfste liedje. Dat oed kroam mi neur luk-
ken! Neur memorie ’t is ook lik een gruyèrekoas!”
Eerst gienk Rooëkaptje noa Roesbrugge en zag 
doa bie ‘t schole een wolf op z’n hielen droaien. 
“Zoe ‘k ik nu een jointje te vele gesmoord hen?” 
peisde ze. Moa nins, ’t wos... een echten wolf. 
“Woa goa je noartoe, Rooëkaptje?” “Moeit je mei 
j’n eigen zoaken, oeden zak!” zei Rooëkaptje. 
“Amai”, peisde de wolf, “de jeugd is oek nie van 
gisteren de dag van vandoage! Ol de schuld van 
Dutroux en Janssen, die vorte pedofielen!”
Rooëkaptje reed deure noa de wienkel van Maria 
Pyfferoens bie de Krombeekstroate. En de wolf 
d’rachter. An de voordeure horkte de luuszak olles 
of. “Ha, noa ’t Hoandekot? Mi lukken voe ‘t oed 
geneuk? ‘k Moeten trachten voren te zien!” 
De wolf wilde ol achter binnenschieten, moa 
mémé zat neur teennoagels te snieën op de zulle 
van d’achterdeure. In één sproenk vloog de wolf 
boven op neur en slokte ze binnen. Toen trok ie 
mémés slapkleed en hoarnetje an en schoof te 
wege oender de saarzen, ot ie ze zelven zag in 
de spegel. Ie verschoot num een bulte. “Miljard! 
Wuk een ofgeleefde wolvemule. Woar is mémés 
make up? O z’ er nog hed! Moa joas, zeker. ‘t Is 
’t latste dan de wuven nulder oentzeggen!” De 
wolf kallefoaterde num een bitje op, liet de vollees 
een ende nere zodat ’t doenkerder wos binnen en 
kroop tusschen de loakens. En wachtte, wachtte. 
Een kart, twientig minuten, en holf heure. 
“Woa zit dat stroatevendel? ‘k Verliezen hier ol me 
schonen tied. Teur goa leek van ze neuze moa-
ken on ke te loate kommen voe de koartieng toe 
Gunstens!”
Nateurlik wiste de wolf nie da Rooëkaptje neur 
vriend tegengekommen wos en een ende hadde 
stoan pieperen en paluffen in ’t kerkeportoal in 
Hoarieng. “Mémé moe moar een bitje wachten!” 
voenk ze!
“Shit, zo loat ol?” verschoot Rooëkaptje omme-
keer. “Mémé goa were neur zoage spannen omda 
ke zolange weggebleven zien. Kurtje, goa je zere 
mei, over en ’t were? Voe z’ een bitje t’ helpen 
kalmeren! Tegen joen durft ze ezo nie van neur 
tetter moaken.” 
De wolf begoste juste in te dommelen o ’t er et-
wien klopte. “Trek moar an ’t korrige Rooëkaptje”, 
riep de volschoard, greed voe toe te spriengen. 
Moa wien kwam er binnen? ’n Associé van ‘n dok-
teur Doise! “En nu?” peisde de wolf.
(De noaste keer ‘t vervolg)
 
SCHREVELYNCK Nadruk verboden

ADVIES • KWALITEIT • SERVICE • FLEXIBILITEIT

Bergenstraat 1 - 8972 Roesbrugge  - Tel. 057 30 03 79

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

Wij aanvaarden
ecocheques

Batibouw actie AEG
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Oud ijzer en metalen

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

PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS

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

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

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

in ’T ROZENHOF

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

PAASBUFFET 
Paaszondag 21 april om 12 uur
Cava met fijne hapjes

Waaier van voorgerechtjes en soep

Warm buffet van vlees en vis
• Rib-eye van Belgisch wit-blauw / verse béarnaise / slaatje / verse frietjes
• Pasta met zalm en kabeljauw / dillesaus
• Médaillons van kip / asperges / gebakken krieltjes

Mousse van mascarpone / amaretto-ijs / speculoos

Koffie en zoetigheden

Cava, wijnen en water inbegrepen: € 65 p.p.
Voor de kinderen -12 jaar is er een kinderbuffet: € 30
Reservatie noodzakelijk !!! (057 30 03 35)  MUZIKALE ANIMATIE NA DE MAALTIJD !!!

Seniorennamiddagentelkens van 14 tot 17 uurMogelijkheid om deel te nemenaan het dagschotelbuffet voor € 14• Dinsdag 19 maartDJ DIETER
• Dinsdag 23 aprilCHRIS CAPOEN

Voor meer info:www.gasthof-rozenhof@telenet.be
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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
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PLECHTIGE COMMUNIE 22.04.2018Charlotte
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Luna
6 MEI 2018

Vormsel

Luna_communie_140x140mm.indd   1 25/04/18   09:46

Jens
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Linde
EERSTE COMMUNIE - 10 MEI 2018

Imani
19 mei 2018


