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“Het sanatorium was mijn kind, en ik heb het immer zo aanzien”
Dr. Henri Brutsaert over ‘zijn’ Lovie in 1938

Hoe had het domein De Lovie er vandaag uit gezien zonder de visie en het doorzettingsvermogen van Henri Brutsaert na de Eerste Wereldoorlog? Misschien was het
nu nog steeds een privédomein, mogelijk was het kasteel nu afgebroken en het domein verkaveld? Zo goed als zeker had het MPI zich hier niet gevestigd in 1960. Dr.
Brutsaert speelde een cruciale rol in de zoektocht naar een nieuwe vestigingsplaats
voor een degelijk sanatorium in onze provincie. Na de Eerste Wereldoorlog was dit
ondergebracht te Houtem (Veurne) in schamele barakken, die het oorlogsgeweld amper
overleefd hadden. Na een jarenlange zoektocht vond men een stek in het domein
De Lovie, dankzij Henri Brutsaert die de streek kende als inwoner van Watou en
Poperinge. Hij werd als huisdokter te Watou dagelijks geconfronteerd met de penibele
sociale situatie van de kleine man, de meest kwetsbaren die na de oorlog de moed
en de middelen niet hadden om hun leven weer op te bouwen en die bovendien de
eerste slachtoffers waren van de besmettelijke tering die jaarlijks 13.000 dodelijke
slachtoffers eiste. Die als dokter de medische problemen onderkende en zich
bovendien kon verzekeren van politieke steun en invloed als gemeenteraadslid van
Poperinge, voorzitter van de ‘gouwraad’ of provincieraad en later als volksvertegenwoordiger. Het stond in de sterren geschreven dat een dergelijk man voorbestemd
was om een grote rol te spelen in de beheerraad van het sanatorium St-Idesbald.
Levensloop Henri Brutsaert
Henri werd geboren in Poperinge in 1868 en
overleed er in 1938, maar bracht zowat de helft
van zijn leven door in Watou. De voorouders van
Henri boerden vanaf het begin van de 18e eeuw
generaties lang te Watou. Zijn vader Charel-Louis
(Karel) en moeder Octavie Quaghebeur baatten
echter als pas getrouwd koppel een hoeve uit
op de Helhoek, een wijk van Poperinge, tussen
de Vijfgemetenstraat en het Helleketelbos. In
die periode werd Henri geboren als derde van
acht kinderen. In 1879 had Karel de kans om
in Watou de Korte Wilde over te nemen van
Melanie Delie, weduwe van Jules Boucquey en
Camille Mostaert. Hij maakte er een politieke
blitzcarrière: raadslid voor de katholieke partij
in 1881, schepen vanaf 1885 en burgemeester
vanaf 1888 tot aan zijn overlijden in 1914. Sinds
1906 was hij tevens lid van de provincieraad,
toen nog de Gouwraad genoemd, voor het kanton Roesbrugge-Haringe, waar hij een onopvallende rol speelde. Henri ging na die verhuis op

11-jarige leeftijd naar het college van Poperinge,
waar de voertaal Frans was, zowel in als buiten
de klas. Wanneer hij in de retorica van 1888 als
primus eindigde, was de basis voor zijn vranke
vrijmoedigheid, maar ook van zijn Vlaamsvoelendheid gelegd (op het einde van de 19e eeuw
lieten Henri en zijn vader Charles zich liever
Hendrik en Karel noemen). In 1894 behaalde

Het gezin Brutsaert-Quaghebeur op de Korte Wilde
te Watou circa 1885. Van links naar rechts vooraan:
Hélène, Charles, Octavie, Rachel. Achteraan: Jeroom,
Marie-Louise, Achille, Henri, Emma en Arthur.

hij met grote onderscheiding zijn diploma van
dokter in de genees-, heel- en verloskunde te
Leuven, huwde met Marie De Baets, stiefdochter van de Watouse schepen Ryckebusch en
vestigde zich als huisdokter in de Vijfhoekstraat
en in 1904 in de Steenvoordestraat. Henri was

De woning van dokter Brutsaert in de
Steenvoordestraat 5 te Watou
39

Kasteel De Lovie met de twee nieuwe paviljoenen, begin jaren dertig

tevens aangesteld als dokter van het armenbestuur en ouderlingengesticht en leerde al snel
hoe het was om dokter te zijn op den buiten.
In een onderzoek uit 1907 van de universiteit
Leuven maakte hij een onverbloemd verslag op
van de gezondheidszorg te Watou, zijn aandacht voor longziekten zoals de tering was al
duidelijk te merken. “Weinig huizen hebben
kamers genoeg om de zieke alleen te laten, of
kamers die in de winter voor borstzieken kunnen verwarmd worden, slechte of onvoldoende
verluchting, dikwijls gemis aan vertrouwen in de
geneesheer, afstotelijke ontmoedigende bijgelovigheid, helaas onderhouden en aangekweekt
door kleingeestige dorpspastoors. Het drinkwa-

ter is in het algemeen goed. Ontsmetting is hier
niet gekend, dit is bijzonder noodlottig in geval
van tering. Zonder meer kruipt men in de kamer
en het bed waar een borstlijder is uitgeteerd,
zijn klederen verdeeld of weggegeven. Met
die hoop oude slunsen verspreidt de liefdadige
mens de tering in een gezond werkmansgezin!
Arm én ziek zijn is teveel voor een mens en de
geneesheer zou een hart als een steen moeten
hebben om geen medelijden te hebben met die
ongelukkigen”. Hij was dan ook in 1895, samen
met koster en meester Ernest Vandevelde, medeoprichter van ‘Willen is Kunnen’, de maatschappij van onderlinge bijstand.
Na 19 jaar praktijk als huisdokter te Watou,

TBC-patiënten in hun nieuwe licht- en luchtrijke paviljoenen begin jaren dertig. De kamers waren naar het
zuiden gericht, de valramen stonden dag en nacht open, winter en zomer.

koos Henri in 1913 voor een aanstelling als
geneesheer-psychiater in het krankzinnigengesticht voor mannen langs de Lange Torhoutstraat te Ieper. Zijn praktijk kon hij overlaten aan
schoonbroer Albert Boedts die gehuwd was met
zijn jongste zuster Rachel. Een verhuis naar Ieper
op 45-jarige leeftijd samen met zijn gezin dat
volledig ingeburgerd was in Watou wijst toch
op een grote gedrevenheid om ook de oorzaken
van de gedragsproblemen bij zijn patiënten te
willen kennen. Na amper een jaar in Ieper brak
de grote oorlog uit en dr. Brutsaert vluchtte met
zijn zieken naar het ‘asile’ in Perray-Vaucluse,
net onder Parijs. Toen hij terugkwam, was zijn
gesticht verwoest, net als zijn persoonlijke gave
en goed. Maar ook in die omstandigheid was
hij volop bezig met de gezondheid van de kleine man. In een brief aan de Standaard stelde
Brutsaert dat er overal te lande geld ingezameld
werd voor standbeelden en gedenkplaten om
de gesneuvelden te herdenken, terwijl er absolute prioriteit zou moeten gegeven worden aan
de heropbouw van de verwoeste gewesten en
aan de gezondheidszorg om zo een reeks van
dodelijke ziekten in de nasleep van de oorlog te
stoppen. Door zijn kennis, bekwaamheid, werkkracht en gezond verstand werd hij in 1921 aangesteld als koninklijk adjunct-hoofdcommissaris
van wederopbouw van het gewest.
Intussen had hij op 3 december 1918 de eed
afgelegd als provincieraadslid, een functie verworven in 1914 maar uitgesteld wegens de oorlogsomstandigheden. In die raad hield hij vaak
redevoeringen over de gezondheidszorg en al
snel bleek zijn grote aandacht voor de behandeling van de tering. Er waren twee sanatoria

40

1 VER

ECTO

in Frankrijk, maar “verre van ’t vaderland is
‘t leven verdrietig en nederdrukkend, dit waar
een blijmoedige gemoedsstemming eene eerste
vereischte is voor een deugdelijke en degelijke
sanatoriale behandeling…..de kosten bedragen
7 fr per dag, onbegoede en minder vermogende
familiën kunnen dat niet dragen en ’t zijn juist
deze die ’t meest een sanatoriale kuur van doen
hebben.” In 1926 kreeg Brutsaert de kans om
een levensdroom te realiseren.

Vzw Sint-Idesbald
Begin 1924 dreigde het sanatorium van Houtem
door de minister van volksgezondheid gesloten
te worden, tenzij de provincie het beheer zou
willen overnemen. Zowel de grond, barakken
en inboedel werden gratis afgestaan op voorwaarde dat het sanatorium tien jaar open bleef,
of vervangen door iets beters. De provincieraad,
onder leiding van Henri Brutsaert, besliste om
zowel eigendom als exploitatie onder te brengen in een nieuwe vzw, waarin ze zelf steeds
vertegenwoordigd zouden zijn. Op een vergadering op 12 juni 1926 in het stadhuis te Kortrijk
werd de vzw “Sanatorium St.-Idesbald” opgericht door de beheerraad samengesteld door
Leon Bekaert (nijveraar en voorzitter), Henri
Brutsaert (afgevaardigd beheerder), Jozef De
Ryckere, Dr. Peeters (schatbewaarder), Ernest
Reynaert (volksvertegenwoordiger) en Jozef Van
den Berghe (provinciaal gedeputeerde en ondervoorzitter). Jozef Maertens werd secretaris,
Brutsaert en Peeters waren de enige medici. Al
vlug werd duidelijk dat de oorlogsbarakken in
Houtem hun houdbaarheidsdatum al lang overschreden hadden. Elke frank die er aan besteed
werd, was er eigenlijk één te veel. Toch zou het
nog twee en een half jaar duren vooraleer er
een nieuw sanatorium kwam in West-Vlaanderen. Dat het in De Lovie zou komen, was voornamelijk te danken aan dr. Brutsaert.
Op die vergadering van 2 oktober 1926 werd er
voor het eerst geopperd om uit te kijken naar
een ander definitief onderkomen. De ‘weldadigheidsscholen’ te Beernem en Ruiselede stonden sedert twee jaren gedeeltelijk leeg en zouden door de Belgische Staat verkocht worden.
Indien de verkoop van de barakken te Houtem
niet zouden volstaan, zou de Bestendige Deputatie akkoord gaan om het geschatte tekort van
125.000 fr. bij te passen, mits goedkeuring door
de provincieraad. De beheerraad besliste om de
bevoegde ministers aan te spreken en de gebouwen te bezichtigen op 7 oktober. Op de vergadering van 6 november 1926 werd een eerder
pessimistisch verslag uitgebracht van het bezoek
aan Beernem en Ruiselede. Volgens de dokters
waren de gebouwen slecht georiënteerd en
gaf de streek een verlaten sombere indruk. De
ondervoorzitter Jozef Vandenberghe gaf uitleg

De provincieraad op bezoek op 9 juli 1931. Tweede van rechts dokter Sierens, derde van rechts Henri Brutsaert.

over zijn bezoek aan De Lovie te Poperinge, een
kasteel op 25 ha grond dat te koop aangeboden
werd. Op het eerste gezicht leek dit complex
beter geschikt als sanatorium dan Beernem. Er
werden dan ook verdere inlichtingen gewonnen
van de dokters en van de eigenaars. Op 20 november was er nog geen bijkomende informatie
over De Lovie beschikbaar. Dokter Peeters deed
het voorstel om de sanatoria van Sijsele (vrouwen) en dat van Houtem (mannen en vrouwen)
te laten samensmelten. Sijsele had een geschikt
gebouw maar geen inrichting, Houtem was
volledig ingericht maar had alleen maar barakken. Niettegenstaande moeder-overste stellig
verklaarde dat het samenleven van zieken van
beide geslachten geen problemen van zedelijkheid opleverde, nam de beheerraad toch het initiatief om te overleggen met het sanatorium van
Sijsele voor een versmelting.
18 december 1926: De kans op een samenvoeging met Sijsele maakte weinig of geen kans,
maar werd nog niet opgegeven. Wegens ‘het
veeleisend aanbod’ van de eigenaars werd de
aankoop van De Lovie van de hand gewezen.
7 mei 1927: Sanatorium Elisabeth voor vrouwen
te Sijsele opende in juni en er was onzekerheid
over het aantal vrouwelijke zieken dat in Houtem zou blijven. Er zou gepoogd worden om
de vrije plaatsen aan te vullen met mannelijke
zieken van Oost-Vlaanderen. Intussen werden
geen vrouwelijke zieken meer aanvaard te Houtem. De vrouwen die er al waren, mochten er
blijven indien ze dit verkozen.
Op 13 juni 1927 begaf de beheerraad zich naar
het krankzinnigengesticht te Sint-Anna Kortrijk
waar een gedeelte van de gebouwen te koop
aangeboden werd. Ook de eigenschappen van
dit pand en de afgelegen ligging zorgden voor
een afwijzing… en opnieuw werd er gekeken
naar De Lovie.

11 juli 1927: Het verslag van dokter Vangeertruiden in opdracht van de ‘Association National Contre la Tuberculose’ bevatte geen enkele
afwijzing van het kasteel als sanatorium, wel
werd er voorgesteld om nieuwe gebouwen bij
te plaatsen.
18 augustus 1927: Dokter Valeer Sierens uit
Wingene aangesteld als geneesheer-bestuurder
met een jaarwedde van 30.000 fr; woning ‘licht
en vuur’. Raadplegingen buiten het sanatorium
of bezoeken ten huize werden verboden. Dokter Peeters van de beheerraad werd raadgevend
en leidinggevend geneesheer.
Op 19 september 1927 was het nog steeds onduidelijk welke richting het zou uitgaan, samenwerking met Sijsele, gezamenlijke bouwplannen met provincie Oost-Vlaanderen? Het advies
van de heer Van Coillie, stadsbouwmeester te
Roeselare, werd ingewonnen over de geschiktheid van De Lovie als sanatorium voor een honderdtal zieken. Pas op 14 november kwam een
verslag waarbij voorgesteld wordt om paviljoenen te bouwen zonder verdieping, samen goed
voor 100 zieken, kostenraming 4.000.000 fr.
De bestaande gebouwen zouden kunnen aangepast worden voor bijkomstige diensten.
19 december 1927: opnieuw onderhandelingen
zonder verbintenis over het bouwen van een
nieuw sanatorium voor mannen in de nabijheid
van het sanatorium Sijsele. Dit nieuwe interprovinciaal sanatorium zou open staan voor zieke
mannen van Oost- en West-Vlaanderen onder
leiding van dokter Sierens en de zusters van Kortemark. Indien dit niet zou lukken zou De Lovie
weer in beeld komen. In februari 1928 kwamen
de betrokken partijen daartoe bijeen.
In augustus 1928 lagen er twee voorstellen op
tafel: 1. Sint-Idesbald stelde voor om een bestaand eigendom te kopen en om te vormen
tot een sanatorium voor 100 mannen. Zij zou
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17 juli 1932, plechtige opening door koningin Elisabeth. Van links naar rechts vader abt Bonaventura De Groote
van Westvleteren, E.H. Joye van de O.L.-Vrouwparochie, Henri Brutsaert, koningin Elisabeth, E.H. kanunnik Asseloos, secretaris van het bisdom, E.H. Pil, aalmoezenier, barones Carton de Wiart, graaf de Grunne, grootmeester van het Hof, minister Carton, Dr. Sierens, gouverneur Janssens de Bisthoven, mevr. Janssens de Bisthoven.

alles inbrengen wat ze bezit: 400.000 fr., de
opbrengst van de verkoop van Houtem en de
ganse inrichting van Houtem. De twee provincies zouden een financiële bijdrage doen en de
raad van bestuur zou uitgebreid worden met
een afvaardiging uit Oost-Vlaanderen. 2. De
provincie Oost-Vlaanderen stelde voor om een
nieuw sanatorium te bouwen voor mannen,
naast dit voor vrouwen te Hegensdaele in OostVlaanderen. Na kennisname van deze voorstellen besloot de vergadering om dokter Brutsaert
en de heer Reynaert aan de eigenaars van De
Lovie een bod te doen van 800.000 fr. Een
week later lieten die weten geen bod te willen
aanvaarden beneden het miljoen. Notaris Boucquey uit Poperinge verhoogde de druk door te
melden dat er nog een bod was gedaan op het
goed. Er werd een kostenraming gemaakt om
De Lovie zeker te verwerven. Men voorzag een
bod van 1.100.000 fr. +10% schrijfkosten. De
bouw van 5 paviljoenen voor 120 bedden plus
de aanpassingen aan het kasteel en het domein
werden geraamd op een 800.000 fr., samen
twee miljoen! Na aftrek van allerlei toelagen en
de verkoop van Houtem bleef er nog 1.140.000
fr. zelf te financieren. Dit cijfer leek haalbaar en
de vergadering besliste om alleen verder te gaan
en het ganse eigendom van 56 ha aan te kopen
om te beletten dat er fabrieken of steenbakkerijen in de omgeving zouden opgericht worden.

januari kon dokter Brutsaert melden dat De Lovie voorwaardelijk gekocht was voor 1.250.000
fr. Oost-Vlaanderen werd bedankt voor de getoonde belangstelling en brieven vertrokken
naar ministerie en provincie om vergunningen
en toelagen te bekomen. In 1929 kwam alles
in een stroomversnelling en werd het domein
voorbereid: de boring van een arthesiaanse put
voor drinkwatervoorziening en drainage van een
gedeelte van de grond, herbebossing en nieuwe aanplantingen. Bouwmeesters Coomans
van Ieper en Van Coillie uit Roeselare kregen
opdrachten om de paviljoenen te ontwerpen.
Er kwamen drie nieuwe gebouwen, maar aan
het kasteel werd voorlopig niets gedaan. De

aankoop had tenslotte 1.381.607,50 fr. gekost,
taksen en erelonen inbegrepen. Een gigantisch
bedrag indien we weten dat een doorsneewoning toen verkocht werd voor 25.000 fr.
De plannen van Coomans werden kritisch bekeken, twee of drie verdiepingen, liften of trappen,
kuren op het gelijkvloers of op de derde verdieping, los van of verbonden met het kasteel,
maar voorlopig kwam er maar één paviljoen wegens geldgebrek. De aanbesteding ervan werd
in 1930 toegewezen aan aannemer Maddelein
van Boezinge voor de som van 803.000 fr. De
stad Poperinge (waarvan Brutsaert gemeenteraadslid was) gaf een toelage van 25.000 fr. en
door een meeval in de financiën werd er dan
toch een tweede paviljoen gebouwd. De afstandsakte van Houtem werd goedgekeurd op
21 juni 1930. De verhuizing van materialen,
inboedel en zieken werd voorzien voor oktober
1930. In 1931 werd dan toch beslist om een woning te bouwen voor dr. Sierens, en een woning
voor de zusters van Kortemark die voorheen in
het kasteel verbleven. De vrijgekomen plaatsen
werden ingericht voor zieken. Ook aalmoezenier
Pil vroeg fondsen voor een nieuwe kapel, maar
de raad ging hier niet op in; de fondsen zouden komen van omhalingen in de kerken van de
kuststreek, waarvoor de bisschop toelating gaf.
Na jaren van voorbereiding en bouwactiviteiten was het tijd voor de bekroning van al die
inspanningen. Dr. Brutsaert contacteerde de
grootmeester van het Hof en nodigde Koningin
Elisabeth uit voor de officiële opening op 17 juli
1932. Duizenden Poperingenaars waren getuige van de koninklijke doortocht begeleid door
drie harmonieën, alle burgemeesters van de
streek, minister Carton van Binnenlandse Zaken

Sanatorium De Lovie
Maar in oktober 1928 werd de verkoop van De
Lovie weer ingetrokken en zou de definitieve
prijs bepaald worden tegen 1 januari 1929.
Daarnaast werden er twee gronden te koop
aangeboden in Wortegem en in Vloetemveld te
Zedelgem, eigendom van COO Brugge. Op 12

Op 16 oktober 1935 wijdde bisschop Lamiroy de nieuwe kapel in.
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EXPO: KUREN OP ’T KASTEEL
TUBERCULOSE NA DE EERSTE WERELDOORLOG
25 APRIL TOT 15 OKTOBER

Gedachtenis bij het overlijden van Henri Brutsaert
(1868-1938)

en Volksgezondheid, de gouverneur en deputés
en de bisschop van Brugge.
Eindelijk was er een degelijk sanatorium voor
mannen in West-Vlaanderen. Iets waarvoor
Brutsaert al in 1922 voor gepleit had: “geen monument, geen luxe, maar een betrekkelijk eenvoudig sanatorium met een hoeve bij de hand
van twintig tot vijfentwintig hectaren en bestaande uit afzonderlijke paviljoenen met gaanderijen voor rustkuren… teringlijders hebben
geen prachtgebouw van doen om te genezen,
buiten moeten ze leven en in open lucht.” De
Lovie bleef nog 28 jaar functioneren als sanatorium, maar afgevaardigde-beheerder Brutsaert
overleed zes jaar later op 10 oktober 1938. In de
kapel hangt nog een gedenkplaat voor de ontwerper, medestichter en tweede voorzitter van
het sanatorium – “gezegend hij die leven gaf
om anderen te redden”. Enkele dagen voor zijn
dood vertrouwde hij zijn vriend, deputé Jozef
Vandenberghe toe: “Het sanatorium was mijn
kind, en ik heb het immer zo aanzien”.
Jan Daschot
Bronnen:
Archief de Lovie in Provinciaal archief Brugge
Monografie Henri Brutsaert door
Jan Vandekerckhove, Gent 1999
Historische Kranten
Westhoek Verbeeldt

De Lovie vzw wil in het kader van een verdere ontplooiing van haar publiekswerking het domein, het kasteel en de werking verder openstellen voor bezoekers. De sociale organisatie
neemt daarom deel aan het project Feniks 2020 dat de periode van de wederopbouw na 1918
in het daglicht wil zetten. Samen met Westtoer en Toerisme Vlaanderen, het Instituut voor
Sociale Geschiedenis en de Vereniging voor Respiratoire Geneeskunde en Tuberculose tonen
we de veerkracht van de frontregio, de noeste inzet van de getroffen landgenoten om het leven te hervatten op vlak van samenlevingsstructuren en de gezondheidszorg. De situatie in de
frontstreek was er op vlak van volksgezondheid sterk op achteruit gegaan. De regio kende veel
vluchtelingen, weinig reguliere ziekenzorg en werd zwaar geteisterd door besmettelijke ziektes
als de Spaanse Griep, tyfus en tuberculose.
De tentoonstelling brengt verschillende verhaallijnen samen:
1. Volksgezondheid na WOI
Een algemene schets van de toenmalige gewoontes en initiatieven op vlak van volksgezondheid dient de bezoeker een ruimer kader te geven om vervolgens de regionale situatie beter te
kunnen plaatsen. In de casus tbc zal de aandacht ook uitgaan naar een korte duiding van tbc
in België. Eveneens zal de verbinding tussen WOI, de wederopbouw van de gezondheidszorg
en de site zelf worden geduid. En er wordt nader ingegaan op de rol van de overheden en
ziekteverzekering.
2. Sanatorium Sint-Idesbald
Maar hoe zat dat nu net in het Sanatorium? Hoe werden de patiënten er opgevangen, verzorgd, ..
Wat was er specifiek aan het verhaal op het kasteeldomein De Lovie? Vanuit vele verschillende
invalshoeken wordt leerrijke en verrassende informatie aan de bezoeker mee gegeven. Om de
schaal te illustreren van dit verhaal: waar WOI verantwoordelijk was voor het overlijden van jaarlijks
6.000 Belgische burgers, kostte tuberculose elk jaar het leven aan ongeveer 13.000 burgers. En
dit tot in de jaren ’50. Zo vormt het waarschijnlijk een van België’ s grootste seriemoordenaars…
Het is een ziekte waar haast elke familie in België ooit mee te kampen heeft gehad.
Waar: 1e verdieping Kasteel De Lovie, Krombeekseweg 82, 8970 Poperinge
Looptijd: 25 april t.e.m. 15 oktober
Open: donderdag tot zondag van 13 u. tot 18 u.
GRATIS TOEGANG!
Kasteel De Lovie
Een nieuwe frisse wind waait doorheen het kasteel en alles heeft te maken met het traject dat in
De Lovie vzw loopt in het kader van de historische restauratie van het gebouw. Deze restauratie
zou binnen enkele jaren kunnen aanvangen. Een van de opmerkzaamste wijzigingen is dat het
gebouw ondertussen zal worden ingeschakeld in een heuse publiekswerking. Ook projecten
van buitenaf zullen in het kasteel een plaatsje kunnen krijgen. Eveneens wordt het voortaan
voor iedereen mogelijk om een zaal te huren in het kasteel. Alvast komt er deze zomer al een
zomerterras in het kasteel!
Wil je dit monument helpen ontwikkelen of het kasteel ondersteunen en een duwtje in de rug
geven? Kijk dan snel op www.delovie.be/kasteel en laat ons deze toekomst samen bouwen!
Voor meer info kan u terecht bij Dries Vandewoude op 057 34 43 84
of dries.vandewoude@delovie.be.

!!! ONLINE !!!
Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!
www.drukkerijschoonaert.be
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ACTIVITEITEN OP KOMST bij het
Feestcomité Karel De Blauwer
25 april

Erfgoeddag – thema NACHT

Eindelijk komt u te weten wie Karel de
Blauwer is en wat hij zoal uitspookte!

10 mei

Moederdagontbijt

Moeders… dit is jullie DAG! Wij leveren
een leuk ontbijtpakketje bij je thuis.
OPROEP: We zijn op zoek naar een leuke draaimolen voor

het kermisweekend van 4 tot 7 september 2020! Tips welkom
op 0479 662 427.

Schrijnwerken
Dakwerken

Björn
Swartelé

Plaatsen van:
- isolatie		
- laminaat
- gyproc		
- gevelbekleding
- ramen en deuren
- platte daken in EPDM
- ...
0496 33 80 44
bjorn.swartele@hotmail.com
Ondernemingsnummer: 0685.430.011

ambachtelijke
paaschocolade
winkel!

In uw buurt

nu verkrijgbaar bij:
Chris en Nadine van Sako, Obterrestraat 10,
8972 Proven.
Ook verkrijgbaar bij SPAR Derynck, Poperinge en
AD Delhaize, Poperinge.

ook een uitgebreid assortiment chocolade zonder toegevoegde suikers.
ook op bestelling bij de handelaars!
MADE IN CHOCOLATE
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… 40 jaar terug in de tijd

De fietsplaten die het onderwerp werden van een geslaagde maar ook controversiële aprilgrap.

Het meest opvallende streeknieuws in maart
1980 was eigenlijk bedoeld voor … 1 april. Een
wat vroege aprilgrap in Het Wekelijks Nieuws
van 28 maart van dat jaar zorgde toen immers
voor nogal wat kwaad bloed. Het onderwerp
van alle heisa was de fietstaksplaat die indertijd
verplicht was. Alle fietsen die op de openbare
weg kwamen, moesten voorzien zijn van zo’n
fietsplaat. Die werden tegen betaling van de
fietsbelasting op het gemeentehuis of bij de
politie afgeleverd en ze dienden jaarlijks vernieuwd. Om het voor de controleurs gemakkelijk te maken werd er elk jaar een nieuw model
uitgebracht met daarop het jaar van geldigheid, en wie het waagde om zonder plaat of
met een oud model rond te fietsen, riskeerde
een flinke boete. Zelfs wie zijn plaat ‘bijknipte’
– iets wat bijvoorbeeld bij trainingsfietsen voor
wielrenners in die tijd nogal eens gebeurde –
kon geverbaliseerd worden als een agent vond
dat het jaartal of het taksnummer niet meer
volledig of goed leesbaar waren.
In 1980 betaalde een fietseigenaar 160 fr. voor
een fietsplak, en vóór 1 maart van dat jaar
moest elke fietser, ouder dan 14 jaar, met zo’n
plaat aan de fiets rondrijden. Maar één artikel
in Het Wekelijks Nieuws van 28 maart zette alles plots op de helling. Volgens het weekblad
had het Ministerie van Financiën van een fietsplatenverzamelaar klacht binnengekregen over
de vorm van de platen van dat jaar. Die verzamelaar noemde de plaat onwettig omdat ze
zowel qua kleur als vorm identiek was aan de

plaat van 1967. Volgens de journalist werd die
stelling door het gerecht gevolgd en moesten
alle fietsplaten van dat jaar ingeruild worden
tegen een nieuw exemplaar met een andere
vorm en kleur. Dat kon volgens de krant alleen
op maandag 31 maart en dinsdag 1 april van
dat jaar.

Het resultaat van de vroege aprilgrap was verbluffend. De bevoegde diensten kregen op
beide dagen honderden ontevreden fietsers
over de vloer die sterk tegen hun zin de fietsplaat kwamen omruilen. Als die dan nog eens
te horen kregen dat het om een aprilgrap ging,
lachten sommigen wel lichtgroen, maar bij velen kon er helemaal geen lach van af. En ook
de betrokken diensten zelf reageerden veelal
furieus. In de meeste gemeenten waren de
bedienden immers niet op de hoogte van de
stunt van Het Wekelijks Nieuws en ze werden
door de vele mensen voor de deur dan ook totaal verrast. Er werden veel verloren telefoontjes gepleegd naar de nationale belastingdiensten, die ook al uit de lucht kwamen te vallen.
En zoals gebruikelijk bij dergelijke toestanden
namen heel wat gefopten het achteraf sportief
op maar bleven er ook een pak gefrustreerde
ambtenaren en fietsers over. Zodat Het Wekelijks Nieuws zich in april 1980 verplicht voelde

In Haringe won Dirk Willems de ‘ereprijs Elza Braem’ voor amateurs. Elza staat op de foto net achter René
Boone, Fabien Goussey en Gilbert Louf en voor de winnaar en de tweede Martin Deschrijver.
Naast de winnaar herkennen we ook Léon en Leo Rosselle.
45

ook in Watou, hield de politie tijdens de maartmaand van 1980 verschillende weekendrazzia’s. Bedoeling was de overlast van vooral
Franse jongeren in de cafés en dancings in te
dijken. Zo werden in ’t Hommelhof in Watou
op één avond 22 Franse minderjarigen geverbaliseerd en over de grens gezet. De aanleiding
van de actie was het grote aantal nachtelijke
vechtpartijen tussen en met vooral Franse jongeren tijdens de weekends in de dorpen aan
de grens.

De gloednieuwe “generalispurters” van Proven met renners, bestuur en sympathisanten.

om zich te verontschuldigen voor de geslaagde
maar toch wat uit de hand gelopen grap.
Nog in maart
- Ook alle hondeneigenaars moesten naar het
gemeentehuis om hun ‘hondenmedaille’ af te
halen. Die hondenbelasting kostte hen toen
zo’n 250 fr. per hond. De honden van BeverenIJzer bleken een beetje goedkoper, want daar
bedroeg die hondenbelasting slechts 225 fr.
Die hondenbelasting was een provincie- en gemeentebelasting en ze werd pas rond de eeuwwisseling met mondjesmaat afgeschaft. Maar
niet overal even snel. Overijse was de laatste
Vlaamse gemeente die de belasting afvoerde,

en dat gebeurde pas begin dit jaar.
- In Proven werden ‘De Generalispurters’ voorgesteld. De eerste aangesloten renners bij
deze gloednieuwe wielerclub, die financieel
gesteund werd door ‘Generali Belgium’ en
Heny Sport, waren Gino Geldof, Kris Lozie,
Danny D’Hooghe, Jeannot Derycke en Bart Fagoo. Het bestuur bestond uit voorzitter Frans
Notredame, ondervoorzitter Marc Gruwez,
penningmeester Marc Dewitte, secretaris Noëlla Gruwez en de bestuursleden Eddy Parmentier, Jan Desloover en Willy Verhaeghe.
- In de hele grensstreek, maar heel speciaal

- In Haringe werden tijdens een feestnamiddag
met voordracht de prijzen voor de bebloeming
1979 uitgereikt. In de categorie gevels werd
Urbain Regheere laureaat. Er waren ook prijzen
voor Gilbert en Olivia Louf, Martin Muylle, Alice
Neuville, Denis Ryon, Jean Huys en Jozef Gheysens. Bij de hoeven ging de hoofdprijs naar Jozef Vandevoorde. Ook hier waren er speciale
vermeldingen voor Michel Vancaeyzeele, Paul
Vanwildemeersch, André Vanpeteghem en
Max Vandenbussche. En in de reeks voortuinen ging de hoofdprijs naar André Delanote
vóór Jerome Notebaert en Jackie Viaene.
- In Watou werd een heus rallyteam boven
de doopvont gehouden. De piloten Bernard
Cordenier en co Guido Leniere kregen daarbij
steun van een heuse bestuursploeg. Met Robert Parrein als voorzitter, Jacques Delhaeye
als penningmeester en Fernand Vereecke als
secretaris. Bernard Russe moest voor de public
relations zorgen en hij kreeg daarbij hulp van
erevoorzitter Marc Depoorter, Ludo Gantois,
Freddy Sergier, Willy Temperville, Antoon Parret, Dirk Cordenier en Rik Sergier.
- En om de slachtoffers van de januaristorm in
Krombeke te steunen werd in de grote feestzaal van De Lovie een stormbal georganiseerd.
Voor de muziek zorgde het orkest Willy Deru.
Stef Ryon
Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief
Poperinge
- Historische Kranten en foto’s op
www.westhoekverbeeldt.be

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan
3000 huisgezinnen verspreid.
In ‘De peerdevisscher’ in Oostduinkerke stelde Stavelenaar Willem Lanszweert zijn boek ‘Wat IJslandvaarders
vertelden..’ voor. Lanszweert was jarenlang conservator van het Visserijmuseum van Oostduinkerke.

Inlichtingen: 057 30 03 79
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EVENEMENTENKALENDER

Aan alle verenigingen
Maak voor al jullie
evenementen

GRATIS publiciteit

in De IJzerbode
door middel van een artikel.
Mail het door naar
info@drukkerijschoonaert.be
tegen de 1e van de maand voor
verschijning in
De IJzerbode rond de 15 e!!!!

ABELE
n Modeshow:
“Trans Rights are Human Rights”.
Vrijdag 27 maart om 19.30 uur
Lotte Wyffels en Zoë Verhaeghe zijn laatstejaarsstudenten Sociaal Technisch Wetenschappen aan het OLVI Poperinge. Voor hun eindwerk
kozen ze als onderwerp “transgenders”. Als
doe-opdracht organiseren ze een modeshow
met transgenderpersonen. Zo willen ze laten
zien dat iedereen op zijn / haar manier uniek is.
De modeshow gaat door op 27 maart 2020
in het Pensionaat, Abeleplein 8A te Abele. De
deuren gaan open om 19 uur, de modeshow
begint om 19.30 uur.
De toegang is gratis maar reservatie is gewenst
op 057 33 22 08 of via vzw.pensionaat@skynet.be.
Lotte en Zoë hopen jullie er te mogen verwelkomen.

ALVERINGEM
n Oavergemsche kopn (2)
Zaterdag 21 maart om 19 uur
De succesvolle lancering van het erfgoedproject Oavergemsjche Kopn in september 2019
krijgt een vervolg. Tien bijzondere Alveringemnaars worden aan het publiek voorgesteld,
deze keer in feestzaal De Moote in Stavele.
De nieuwe Oavergemsjche Kopn komen uit
Beveren-aan-de-IJzer, Gijverinkhove, Izenberge, Leisele en Stavele: Alice Loeys, Amand
Nollee, Arlette Debeer, Erik Mahieu, Gaston
Neyrinck, Herman Bonnez, Robert Delanoeye,
Roger Oyaert, Roseline Huys en Trees Fagoo.
Korte filmfragmenten worden afgewisseld met
aangepaste liederen in het dialect, gebracht
door Herman Rombaut en Dries Saelens.
Heel wat boeiende verhalen over het dorps- en
beroepsleven in de Westhoek dreigen definitief
verloren te gaan.

Aan de hand van getuigenissen van 20 markante Oavergemnoars proberen we de beleving en de evolutie van deze dorpen een
stem en een gezicht te geven. Persoonlijke
verhalen zeggen veel meer dan droge feiten en houden de geschiedenis levend.
Bovendien zijn deze getuigen tegelijk ook
ambassadeurs van onze bedreigde streektaal.
Door hun getuigenissen te registreren, kunnen
we ook ons dialect helpen in stand houden.
Voor dit erfgoedproject hebben de dienst Mens
& Vrije Tijd en het dialectgenootschap Bachtn
de Kuupe de handen in elkaar geslagen.De
markante Oavergemnoars zijn uitgebreid geïnterviewd door Frieda Moeneclaey, Herman
Keirsebilck en Leo Bonte. Samen schilderen
deze mensen een kleurrijk pallet van het beroeps- en dorpsleven van weleer, met onder
andere een landbouwer, een ondernemer, een
fruitkweker, een winkelierster, een lerares, een
schilder, een grensarbeider en een bandagiste.
Info: Mens & Vrije Tijd,
Gemeentehuis,Sint-Rijkersstraat 19,
8690 Alveringem
cultuur@alveringem.be - 058 28 88 81

BEVEREN-IJZER
n Dorpspunt Beveren-IJzer
Roesbruggestraat 20, Beveren-IJzer
De activiteiten voor
de maanden maart en april
s Paaskrans maken (€ 8 )
Dinsdag 24 maart van 14 tot 16 uur
s Rummikub (gratis)
Vrijdag 28 maart van 14 tot 16 uur
s Accordeonmuziek met Vilbert (€ 2 )
Dinsdag 31 maart van 14 tot 16 uur
s Bloemschikken thema Pasen (€ 15 )
Dinsdag 7 april van 14 tot 16 uur
s Haak- en breinamiddag (gratis)
Hobbynamiddag handwerken
Dinsdag 14 april van 14 tot 16 uur
s Kaartjes maken voor communie
en Moederdag (€ 5 )
Donderdag 1 april van 14 tot 16 uur

s Gezichtsverzorging met Aloë Vera (€ 7 )
Dinsdag 21 april van 14 tot 16 uur
s Rummikub (gratis)
Vrijdag 24 april van 14 tot 16 uur
Info: dorpspuntinbeveren@delovie.be
057 37 72 73.
n Festibel
Zondag 29 maart om 11 uur
Optreden van de leerlingen van basisschool De
Libel Beveren in de H. Hartzaal. Vanaf 12 u.: Kip
aan ‘t spit. Volwassenen: € 16, kinderen < 12 j:
€ 6. Inschrijven voor 20 maart via mail frank.
boussemaere@skynet.be of 0476 75 64 14.
n Kaarting Rohardushof
Tweede zaterdag van de maand
om 19 uur
Lieve en Eric nodigen jullie graag uit naar de
manillenkaarting van hun kaartersclub. Ze gaat
telkens door op de tweede zaterdag van de
maand om 19 u. in café Rohardushof, Bergenstraat 1, 8691 Beveren aan de IJzer. Kom gerust
een kijkje nemen. Van harte welkom.
Eerstvolgende kaarting zaterdag 11 april 2020.
Aarzel niet en schrijf je in!

KROMBEKE
n OKRA Krombeke
Activiteiten
- Dinsdag 31 maart om 14.00 u.: Frank Poissonnier komt een voordracht geven in verband
met Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO)
- Woensdag 1 april om 14.00 u.: Kaarting en
Rummikub in OC De Bampoele
- Woensdag 15 april om 14.00 u.: Kaarting en
Rummikub in OC De Bampoele
n Tuinhier Krombeke
Vrijdag 3 april om 20 uur
Minder last van bodeminsecten, mieren, slakken,... in de tuin. Door Geert Top.
Bankelindeweg 39, Krombeke. Info:
Rudi: 0477 59 50 16, Willem: 0477 36 22 38
www.volkstuin-krombeke
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POPERINGE
n Van slapen lig je toch niet wakker?
Donderdag 26 maart om 19.30 uur
KWB Poperinge verbetert je slaap. Dat een goede nachtrust van levensbelang is voor een goede gezondheid, hoeven we je niet te vertellen.
Toch is het in de praktijk niet goed gesteld
met onze slaap: zo’n 30 procent van de bevolking ervaart wel eens slaapproblemen.
Bovendien zijn Belgen koplopers in het gebruik
van slaap- en kalmeermiddelen. We grijpen met
zijn allen veel te snel naar medicatie, terwijl er ook
gezonde alternatieven zijn om beter te slapen.
KWB Poperinge organiseert een vormingssessie rond dit brandend actuele thema
waarbij je tal van tips krijgt om de kwaliteit van je slaap te verhogen! De vormingssessie vindt plaats in het cafetaria
van de Bres, Veurnestraat 15 te Poperinge.
Deelname leden: € 2, niet-leden: € 4.
Contactpersoon: Luc Devos 0472 51 44 81
luc.devos6@gmail.com

PROVEN

n Gin-tasting
Maandag 16 maart om 19.30 uur
in OC de Croone, organisatie Gezinsbond Proven
n Weerman Geert Naesens
Vrijdag 27 maart om 19.30 uur
Landelijke Gilde Proven-Krombeke ontvangt
weerman Geert Naessens. Geert Naessens is
vooral bekend van radio 2 waar hij iedere ochtend en middag het weer voorspelt voor WestVlaanderen. Hij komt er meer uitleg geven hoe
een weerbericht nu eigenlijk gevormd wordt.
Hoe komt het dat ze anno 2020 met al die
metingen er toch nog soms zo faliekant naast
zitten? Dat en nog veel meer komt die avond
allemaal ter sprake. Deze avond gaat door in de
Croone in Proven en start om 19.30 u.
Prijs € 5. Iedereen is er van harte welkom.
Organisatie: Gezinsbond Proven
n Paaseierenraap
Paasmaandagochtend 13 april
Organisatie: Gezinsbond Proven
n Movienight
Zaterdag 18 april om 18.30 uur

n Rik Ryon stelt tentoon
tot 30 april
Kom de kopersculpturen van Rik Ryon bewonderen in het Guynemer Paviljoen, Brugseweg
126-128, 8920 Langemark-Poelkapelle.
Open: woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 18.30 uur, op zondag van
10.00 tot 12.30 uur.

en de harmonie o.l.v. Lorenzo Tuytens. Het programma is zó opgevat dat geen enkele film- of
muziekliefhebber op zijn honger blijft zitten:
populaire tunes uit animatiefilms en -series zoals
SpongeBob of The Incredibles, maar ook muziek
uit rampenfilms zoals ‘The Day after Tomorrow’ of uit SF zoals ‘Star Wars’. Verder wordt
muziek uit avonturenfilms, historische prenten
of westerns niet geschuwd. Een programma
om duimen en vingers bij af te likken! Met dit
concert bewijst De Volksvreugd opnieuw dat ze
nog in volle groei en bloei zit, op één jaar van
haar honderdjarig bestaan. Het trommelkorps
is naast de concertstukken bezig met de voorbereiding voor de driejaarlijkse Hoppetaptoe in
september. Dirigent Lorenzo Tuytens ontving
vorig najaar erkenning voor de progressie van
zijn harmonieorkest en bewijst met hen in elk
concert het label ‘uitmuntendheid’! Dit concert
mag je zeker niet missen! Movienight heeft
plaats in zaal OLVi, ingang Boeschepestraat te
Poperinge. De deuren gaan open om 18.30 u.en
de eerste noten weerklinken om 19.00 u.
Kaarten in voorverkoop à € 10 (kids € 5) zijn te
koop bij alle leden van De Volksvreugd en via
tickets@volksvreugd.be.
n So you can dance...
Zaterdag 25 april vanaf 20 uur
Een avond met live muziek en zang door Angelo
Degraeve in OC de Croone. Hij brengt ons een
gevarieerd aanbod gaande van slow, rumba,
swing, jive, rock and roll, trage wals, mambo,
chachacha, square tango, tango, sirtaki, paso
doble, valse, scottisch, salsa, samba, enz…
Er is dus volop variatie. Een avond om kennis te maken en ook je eigen danstalenten te
tonen onder de begeleiding van live muziek.
De dansclub bestaat al 15 jaar. Nieuwe leden
zijn zeker welkom.
Kaarten aan € 5 p.p. zijn vooraf te verkrijgen te Proven bij kapper Ronny , Christine Spenninck, Bokado en leden dansclub.

ROESBRUGGE

n ZUMBA
Elke donderdag van 19.30 tot 20.30 uur
Ook onze zumbareeks loopt nog steeds o.l.v.
lesgeefster Heidi Bintein. Iedereen blijft welkom,
ook nieuwe mensen.
Leden vanaf 12 jaar betalen € 5 voor één les,
jonger dan 12 jaar betalen € 3, niet-leden betalen respectievelijk € 7 en € 5.

Wie de recente concerten van K.H. De Volksvreugd Proven bijwoonde, kan getuigen: de
gebrachte muziek is steeds van de beste kwaliteit. Er is veel variatie, de stukken zijn niet te
zwaar om te beluisteren en toch een hele uitdaging voor de Provense groep muzikanten
om die met de nodige nuances te brengen.
Met ‘Movienight’ brengen alle Volksvreugdgeledingen een gezellige avond met filmmuziek:
het Provens Jeugdorkest o.l.v. Marieke Rabaey,
het trommelkorps o.l.v. Matthias Peperstraete

n Koninklijke Schuttersgilde
St.-Joris Roesbrugge
Activiteiten:
- Dinsdag 31 maart om 18.45 u.
Winterkoning 2020 + blokschieting
- Dinsdag 7 april om 18.45 u.
Blokschieting
- Dinsdag 14 april om 18.45 u.
Blokschieting

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT
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n OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Vrijdag 20 maart: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 24 maart om 14.00 u.: Kaarting en
gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Vrijdag 27 maart om 13.30 u.: Kaarting en
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Donderdag 2 april om 14.00 u.: Crea in
Kristen Volkshuis.
- Vrijdag 10 april: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 17 april om 13.30 u.: Kaarting en
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 21 april: Paasfeest met animatie in
Kristen Volkshuis. - Om 11.00 u: Paasviering.
Op het menu staan: aperitief - aspergeroomsoep - varkenshaasje met groentjes,
kroketten - Sint-Honorétaart met koffie
en 1 consumptie.
Prijs € 30 voor de leden en € 35 voor nietleden. De muzikale animatie wordt verzorgd
door Mimi en Didi.
Inschrijven mits betaling bij Stefaan Storme
(057 30 15 89) of de teamleden en dit vóór
14 april. Tijdens deze activiteit worden onze
70-, 80- en 90-jarige leden in de kijker gezet.
- Vrijdag 24 april: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 28 april om 14.00 u.: Kaarting en

gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Dinsdag 19 mei: Dagreis samen met VLAS
Poperinge (verdere info volgt)
n VBS De Krekel: Feestmaaltijd
Zondag 29 maart vanaf 11.30 uur.
Alle leerkrachten en kinderen van De Krekel nodigen iedereen uit op hun feestmaaltijd in het OC Karel De Blauwer
in Roesbrugge op zondag 29 maart.
Vanaf 11.30 u. kun je er proeven van een
heerlijk aperitiefje. Daarna kan je aanschuiven aan het uitgebreide en verzorgde buffet.
Wij presenteren warme beenhesp met een
groot assortiment groenten, sausen en gebakken krielaardappeltjes. Achteraf is er zeker nog
mogelijkheid tot een lekker kopje koffie en een
gezellige babbel. Prijs kinderen < einde basisonderwijs: € 7. Prijs volwassenen: € 15.
Kaarten dienen echter wel op voorhand besteld te worden. Dat kan op school of bij de
leerkrachten. (057 30 06 26 of vbsdekrekel@
kbrp.be). Bezorg dus vóór dinsdag 24 maart
2020 je bestelstrookje en het geld op school
en wij zorgen voor een overheerlijk feestmaal!
n Tai Chi Dantian
Op woensdag 25 maart en 1, 8 en 15 april 2020
gaat de Tai Chi-reeks telkens door van 19.00 tot
19.30 uur voor nieuwe leden (3 proeflessen gra-

tis) en van 19.30 tot 20.45 uur voor gevorderden
in OC Karel de Blauwer te Roesbrugge. Nadien
sluiten de nieuwe leden aan vanaf 19.30 uur
met de groep gevorderden. Voor inlichtingen:
Greet Leupe via: greet.leupe@gmail.com of
0476 58 91 07.
n Prommen’art
Vanaf zaterdag 4 april van 9 tot 17 uur
Ontdek op deze wandeling (9 km) in de IJzervallei drie ateliers, drie werelden waar de creativiteit stroomt en verbindt. Startdatum: 4
april 2020 van 9 u. tot 17 u. Kalender en route:
www.promenart.be
Organisatie: Stien en Stof, Stefans Pottery, Upstream Studio.
n Paaseierenraap
Zaterdag 11 april van 14 tot 16 uur
Op paaszaterdag nodigen wij alle kinderen van
3 tot 10 jaar uit.
Kom die dag zeker naar OC Karel de Blauwer in
Roesbrugge. We zullen er niet enkel chocolade
zoeken, maar spelen ook verschillende spelletjes, een kinderbingo en de mobiele stokpop
komt langs.
Een leuke namiddag voor klein en groot.
Organisatie: Gezinsbond Roesbrugge-Haringe
Prijs: € 5.

Lenteweekend

20-21-22 MAART 2020

ACTIE!

Dubbele st

empels
op klante
nka
+ attentie art
voor
elke klant

Tuincenter AU PETIT JARDIN
Couthoflaan 32 - 8972 PROVEN - Tel. 057 33 39 63 - www.aupetitjardin.be
dinsdag tot zaterdag open van 8.30 - 12.00 u. & 13.00 - 18.30 u.
zondag open van 9.00 - 18.30 u. (maart-april-mei) - gesloten op maandag
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n Blauwen aan de Franse grens
in de Westhoek.
Zaterdag 25 april vanaf 11.30 uur.
Herinneringen vervagen, grenzen vergaan, maar
straffe verhalen over smokkelen blijven bestaan!
‘Blauwde’ je zelf nog drank? Of heb je nog nooit
gehoord van blauwers en kommiezen? Wil je
eindelijk weten wie Karel de Blauwer was?
Of ben je benieuwd hoe avontuurlijk het nachtelijk smokkelen was?
Dan is deze voordracht door Ronald - zelf ooit
een blauwer - zeker iets voor jou! Organisatie: Feestcomité Karel de Blauwer i.s.m. Samana
Roesbrugge-Haringe. Locatie Sint-Martinuskerk,
Roesbrugge van 20.00 u. tot 22.30 u. Er wordt
een doventolk voorzien.
Reservatie niet nodig.
n Strak in het pak!
Elke donderdag vanaf 20 uur.
Samen met het team van Sammy’s Maison de
vivre werken we aan een totale work-out. Door
verschillende oefeningen worden alle spiergroepen getraind in gevarieerde lessen.
Iedereen is welkom, de oefeningen worden aangepast aan de aanwezigen. Voorzie je van handdoek, matje en flesje water.
De lessen gaan door op 19 maart en 2 april in
OC Karel de Blauwer, Roesbrugge en H. Hartzaal
te Beveren-IJzer telkens vanaf 20 uur stipt, tot
21 uur. Leden betalen € 5 per les, niet-leden
€ 6. Meer info: Stefanie Plovie, 0485 50 28 73
of plovie.stefanie@telenet.be

STAVELE
n FERM Stavele - Activiteiten
-Lessenreeks “Lekker actief”, 10 weken actief
en toch ontspannen. Start maandag 24
februari om 20 uur, (iedere maandag), Zaal
De Moote, inschrijven verplicht
- Maandag 30 maart om 19.45 uur: Kookavond
‘Valvudivis”, Zaal De Moote
- Vrijdag 10 april: Make-up workshop door
Mysent, Zaal De Moote
- Zaterdag 25 april: Bloemenmarkt en
Share-Fair.
Meer info via kvlvstavele@gmail.com.
n Speelpleinwerking De Wip in Stavele
We zijn tijdens de Paasvakantie elke dag
open van 9 tot 17 u. (met uitzondering van
Paasmaandag 13 april).
Opvang vanaf 8 u. en tot 17.30 u. Alle informatie op onze facebook: speelpleindewipstavele
of via speelpleindewipstavele@hotmail.com.
Alle kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar zijn
welkom. Noteer zeker ook 10 april: een heus
paasontbijt voor en door onze kinderen.
Alle ouders zijn welkom om alles te helpen
opeten!

Wat breng je mee? Je goed humeur, je gulle
lach, en een zakje plezier, … tussendoortje,
(lunchpakket voor wie de hele dag blijft) en
herbruikbare drinkfles. Wij zorgen voor de rest!
Vooraf inschrijven niet nodig. We kijken uit
naar jullie massale opkomst en bestellen alvast
het mooie weer!
Ps: deze zomer open van 1/7 t.e.m. 28/8
n Prommen’art
Vanaf zaterdag 4 april van 9 tot 17 uur
Ontdek op deze wandeling (9 km) in de IJzervallei drie ateliers, drie werelden waar de creativiteit stroomt en verbindt. Startdatum: 4 april
2020 van 9 u. tot 17 u.
Kalender en route: www.promenart.be
Organisatie: Stien en Stof, Stefans Pottery,
Upstream Studio.

WATOU

NATUURPUNT
n Degustatie en verkoop op
Bio-wijnavond met BIODYVINO
Vrijdag 20 maart om 19.30 uur
Bio Dyvino selecteert in elke regio van Europa wijnen van lokale producenten uit ecologisch verantwoorde teelt. Gezonde wijnen,
afkomstig van biologische en biodynamische druiventeelt. Je zal er een mooie selectie bio(dynamische) en natuurwijnen
kunnen proeven uit verschillende landen.
De opbrengt uit de verkoop komt ten goede
aan ons team ‘de heelhorzen’ dat deelneemt
aan ‘expeditie Natuurpunt 2020’. Meer info op
www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be.
Deelnameprijs € 10. Inschrijven verplicht bij
Geert Coudijzer 0475 43 87 54, geert@destoverie.be of info@natuurpunt-poperinge-vleteren.be.

n Lenteontbijt VBS De Waaier
Zondag 22 maart van 8 tot 11.30 uur
De ouderraad van VBS De Waaier Watou nodigt je graag uit in OC De Bollaard voor haar
lenteontbijt. Aanschuiven aan het buffet is
mogelijk tussen 8 en 11.30 uur.
Inschrijven kan vóór vrijdag 6 maart telefonisch
op 057 38 83 08 of via mail naar
ouderraad.dewaaierwatou@outlook.com.
Allergieën of intoleranties graag doorgeven bij
inschrijving zodat aangepaste producten voorzien kunnen worden. Volwassenen en kinderen
ouder dan 12 betalen € 12, kinderen tussen 6
en 12 (geboortejaar 2007 tem 2013) € 8. Kinderen jonger dan 6 (geboortejaar 2014-2019)
kunnen gratis aanschuiven.
n Hespenfestijn OC De Bollaard
Zaterdag 18 en zondag 19 april
“De Vrienden van Mézières” pakken opnieuw
uit met hun jaarlijks hespenfestijn. Deze culinaire happening gaat dit jaar door in OC De
Bollaard, Winnezelestraat te Watou. Zaterdag
is de bar open vanaf 18 u. en het buffet van
19.30 u. tot 21.30 u. 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 groenteassortiment en de klassieke
lekkere gebakken patatjes voor de democratische prijs van € 14 (kinderen € 7). Eveneens
is er de gezellige aperobar met onder andere
de stoere Picon Maison en de heerlijk sprankelende Crémant de Bourgogne. Dit evenement
is ten voordele van het verbroederingscomité
Watou – Mézières-en-Brenne.
Reserveer nu reeds je plaats voor het overheerlijke hespenfestijn via de bestuursleden,
057 38 80 15 of
johan.decaesteker@telenet.be.

n Spechten-, reeënwandeling
Couthofbos.
Zondag 29 maart om 8 uur
In het vroege voorjaar komt er leven in het bos.
Denken we maar aan de spechten die hun territorium 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
ontdekken in de prille lente. Kledij en schoeisel
(laarzen kunnen nuttig zijn) aanpassen aan de
weersomstandigheden, verrekijker is een must.
Afspraak: Couthoflaan, ter hoogte van de Gravendreef.
Info: Guido Quaghebeur 057 33 79 78.
Gratis voor leden Natuurpunt, niet leden betalen € 2.
www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be
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Huis-, tuin- en hobbycenter
Hengelsport - Houtpellets - brandhout

D’Abeelestatie
17-18-19 APRIL 2020
van 8.30 tot 12 u. & van 13 tot 19 u.
Leo en Martine
Boeraeve-Busschaert
Abelestationsstraat 34
8970 ABELE-Poperinge
Tel. 057 33 62 49
E-mail: abeelestatie@telenet.be
www.abeelestatie.be
OPENINGSUREN:
van dinsdag t.e.m. vrijdag:
8.30 - 12.00 u. & 13.00 - 19.00 u.
zaterdag:
8.30 - 12.00 u. & 13.00 - 18.30 u.
zondag: 9.00 - 12.00 u.
maandag: 13.00 - 19.00 u.

VRIJDAG,
ZATERDAG
& ZONDAG
demonstratie
Westhoek
roofvissers

Visser? Kom dan eens bij ons langs
U vindt er een uitgebreid assortiment HENGELSPORT:
Spro, Westin, Arca, Shimano, Drennan, Cormoran, Berkley, Svensen, …
o.a. hengels, molens, foedralen, zitmanden, stoelen, paraplu’s,
rodpods, lokvoer, boillies, meelwormen, vleeswormen, pinkies,
wax, bananenwormen, regenwormen, zeepieren, vers de vase, …

Kom vrijblijvend een bezoekje brengen
en kom zien naar ons ruim aanbod van:
•
•
•
•
•
•

Perkbloemen: geraniums, begonia’s, surfina’s, petunia’s, …
Tuinproducten: Vilmorin, DCM, Bayer, Edialux, Compo …
Sterk in advies voor uw tuinproblemen !
Alles voor uw huisdier
Dierenvoeding: Royal Canin, Versele-Laga, Debaillie, …
NIEUW!!! Assortiment DCM Bio-producten!!!
Nu bestel
len:
Feromonen, afweermiddelen, insectenbestrijding,
l
a
t
e
r leveren
bestuiving, ziektebestrijding

springkasteekl inderen
voor

af te hale

n

of

Houtpellets (din+)

Profiteer van de korting tijdens de opendeurdagen

* enkel geldig op 17-18-19 april 2020

Brandhout

Bestel nu je brandhout, houtpellets en steenkolen
* enkel geldig op 17-18-19 april 2020
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BERTENNEST

Bergenstraat 29 - 8972 Roesbrugge
bertennest@skynet.be













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

Drukkerij SCHOONAERT

IN VAN DER HALLEN-GEMEENSCHAP
& EUROPA-BROEDERSCHAP
- Zondag 22 maart te Steenstraete in Zuidschote-Ieper
Gebroeders Van Raemdonck Herdenking vanaf 15 uur aan hun monument.
Info: gebroeders_van_raemdonckkring.org of via bertennest@skynet.be
- Zondag 29 maart autobusreis naar Antwerpen
Vlaams Nationaal Zangfeest vanaf 14.30 uur.
Op zondag 29 maart heeft voor de 83ste keer het Vlaams nationaal zangfeest
plaats in de Lotto-Arena te Antwerpen. Vanuit de omgeving kunnen liefhebbers
van het Vlaamse Lied zich samen met partner en/of vrienden inschrijven voor dit
geestdriftig Vlaams Volksfeest. Kostprijs: per volwassen deelnemer:15 + 14 = € 29,
jongeren van 12 tot 18 jaar 5 + 14 = € 19.
In deze prijs is begrepen de zitplaats 2de rang en het busvervoer heen en terug.
Info: desmetj@hotmail.com of via bertennest@skynet.be
- Zaterdag 11 april: reis naar
60ste Ernest van der Hallen-dag te Lier vanaf 14 uur.
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BBQ DEGUSTATIE G
ZATERDAG 11 APRIL
samen met bierzytholoog Kristel Logie

DE HELE DAG BBQ-PRODUCTEN PROEVEN
STEENVOORDESTRAAT 37 8978 WATOU 057 38 80 34
WWW.SLAGERIJLEURIDAN.BE INFO@SLAGERIJLEURIDAN.BE
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Oud ijzer en metalen

trade

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
op je bedrijf of bij je thuis.
Contante betaling.

Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 13.00 tot 17.45 u.
zaterdag van 8.30 tot 11.45 u.
en ook op afspraak

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

in ’T ROZENHOF
PAASBUFFET

Paaszondag 12 april om 12 uur
Sprankelend glas met fijne hapjes
Lotte / sausje van witbier / asperges
Warm buffet van vlees en vis
• Vol-au-vent “de luxe” / balletjes van kalfsgehakt / kalfszwezerik
• Châteaubriand “Choron” / salade / frietjes
• Lamskroon / gemengde groenten / gratin
• Waterzooi van Noordzeevis / puree
Paasfantasie “Tiramisu”
Koffie met zoetigheden
Apero, wijnen en water inbegrepen: € 70 p.p.
Voor de kinderen -12 jaar is er een kinderbuffet: € 35
Reservatie noodzakelijk !!! (057 30 03 35)

MUZIKALE ANIMATIE NA DE MAALTIJD !!!

Obterrestraat 73 • 8972 Proven • Tel. 057 30 03 35 • reservatie gewenst • www.rozenhof-proven.be
55

OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN FEBRUARI 2020
KAARTING - 12 FEBRUARI
5 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Vandepitte Paul
2. Lampaert Jozef
3. Candaele Jacqueline
4. Butaye Lucien
5. Vantomme Willem

380 pt.
429 pt.
387 pt.
332 pt.
289 pt.

KAARTING - 26 FEBRUARI
3 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Depyper Anna
2. Vandewalle Frans
3. Butaye roger

406 pt.
353 pt.
338 pt.

GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN
n PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET
LAGE ENERGIEWONINGEN n OPRITTEN EN
TERRASSEN n VLOEREN- EN WANDTEGELS
n KLEINSCHALIGE AFVALWATERZUIVERING

MARIO VANDEWIELE BV
ROESBRUGGESTRAAT 62
8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER
INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

KLASSEMENT NA FEBRUARI 2020
1. Lampaert Jozef
6 part./730 pt.
2. Candaele Jacqueline
5 part./765 pt.
3. Samyn A- Marie
5 part./667 pt.
4. Vantomme Willem
5 part./562 pt.
5. Butaye Rroger
4 part./655 pt.
Prof. O. Rubbrechtstraat 32 - ROESBRUGGE
Tel. 057 30 03 59 - www.garagecappoen.be

PETANQUE - 7 FEBRUARI
Niemand won 3 partijen
PETANQUE - 21 FEBRUARI
Wonnen 3 partijen: Luc Maeyaert, Lebegge
René, Soetaert Frans, Rouseré Christiane, Butaye Lucien, Lams Willy
KLASSEMENT NA FEBRUARI 2020
1. Lebegge René
146 pt.
2. Soetaert Frans
144 pt.
3. Brunet Willy
135 pt.
4. Lams Willy
134 pt.
5. Butaye Pol
129 pt.
6. Coussee Monique
129 pt.
7. Butaye Lucien
129 pt.
8. Maeyaert luc
127 pt.
9. Rouseré Christiane
126 pt.
10. De Turk Pascale
123 pt.

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24
Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten
Alle carrosseriewerken • schilderen

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan
3000 huisgezinnen verspreid.

Inlichtingen: 057 30 03 79

’t Zeugekot
Aanpassen en herstellen van kledij
Maken van gordijnen
Openingsuren
Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos
Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

13.30 - 18.00 u.
9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
9.00 - 12.00 u.
9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 16.00 u.
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

Een belevenis op het platteland
Bezoek- en zorgboerderij
Feestzaal te huur
Vakantiewoning
Hoeveslagerij
Workshops
Sint-Omaarsstraat 4
8691 Beveren aan de IJzer
0478 37 64 36
www.zeugekot.be
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DORPSBEVRAGING: DORPSPUNT
IN STAVELE - DE LOVIE VZW
De Lovie vzw is van plan een Dorpspunt op te
starten in Stavele (in de vroegere winkel T’ en
Lande).
Zo’n project heeft verschillende doelstellingen:
enerzijds om een 6-tal personen begeleid door
De Lovie vzw een dagbesteding aan te bieden
en anderzijds om de inwoners van Stavele een
aantal diensten aan te bieden.
Het idee houdt ook in dat het dorp betrokken
kan worden bij de uitbating van het dorpspunt.
De Lovie vzw beheert zo’n dorpspunt sinds
meer dan drie jaren in Beveren aan de IJzer.
Dit concept werd gepresenteerd en besproken
op 25 februari 2020. Zo’n 25 inwoners waren
aanwezig.
Via deze vragenlijst willen we nu bij zoveel
mogelijk inwoners naar hun behoeften pijlen
en het belang nagaan dat gehecht wordt aan
dergelijk project. Met het dorpspunt willen we
mensen met elkaar verbinden en investeren in
een warme en zorgzame buurt.
Het dorpspunt zou drie pijlers hebben:
1) een vervangende buurtwinkel met dienstverleningsfunctie
2) een knooppunt voor mobiliteit
3) een sociale ontmoetingsplek
Via de link op de website van Alveringem kan
de enquête ingevuld worden. De bevraging
kan ingevuld worden tot eind maart 2020.
Vriendelijke groet, Jolien
Teamcoach Dorpspunt in Beveren

NIEUWE PUBLICATIE OP KOMST
HET ROOD RAS EN ALVERINGEM
Na drie eerder gepubliceerde volumineuze werken over Alveringem, De Canadakoffer, Dorp
in een klerikale houdgreep en Een eeuw in den
Drank is Marc Wackenier, ereburgemeester van
Alveringem en Alveringemnaar in hart en nieren, opzoekingen aan het verrichten naar de
oorsprong en de geschiedenis van de veemarkten, stierenkeuringen en de andere markten op
de gemeente Alveringem (voor de fusie).
Er wordt vooral ingegaan op de Rood Ras
veepopulatie in de regio en in Alveringem in
het bijzonder. Als zoon van een veemakelaar is
hij steeds geïntrigeerd geweest door die massamanifestatie voor de ouderlijke woning in de
jaren 1950-60-70. Het was een hoogdag voor
het dorp waarvan nog weinigen weet hebben.
Dus tijd om alles in geuren en kleuren uiteen
te rafelen.
Wie over interessante documenten, verhalen,
foto’s, …. mocht beschikken kan altijd contact
opnemen met M. Wackenier, Hoogstraat 1b,
8690 Alveringem, 0495 51 00 91.
mwackenier@outlook.com

Brouwerij & mouterij
Feys-Callewaert
De verborgen schat van Feys
De wederopstanding Feys neemt wel wat tijd in beslag, maar wie geeft daar nu om?
Iets wat tientallen jaren verloederde behoeft ook niet op een jaartje (of 3) tiptop te staan.
Meer nog, de organische groei naar wederopstanding zorgt ervoor dat we pareltjes ontdekken. En een pareltje is wat de mens als mooi ondervindt.
3 jaar geleden begonnen we met het inventariseren van de kennis die bij de nog levende
ex-werknemers van Mouterij-Brouwerij Feys-Callewaert nog voorhanden was. Dit deden
we op een unieke wijze: we interviewden en filmden deze personen en legden de verworven kennis vast voor de eeuwigheid. Digitaal dus.
De cameraman Patrick Vanden Bussche zijn we eeuwig dankbaar voor zijn inspanningen op
dit vlak. Ooit zullen we ex-medewerkers een artikel in dit tijdschrift gunnen…
Een ex-werknemer vertelt:
Het begin van de 2de Wereldoorlog was voor velen als een donkerwolk boven onze Westhoek. De 1ste WO zinderde nog na en iedereen trachtte zich voor te bereiden op iets
waarvan niemand wist wat er precies zou komen. Maar je houdt ook rekening met het
ergste natuurlijk.
De Familie Feys maakte gebruik van een donkere kamer met maar 1 raam en 1 deur waarin
5 foeters stonden. Ze werden gevuld met het goede bier FORTE BRUNE dat tal van prijzen
en onderscheidingen ontving in de laatste tientallen jaren.
Ja, men deed dit wel eens vaker, en na 6 maand à anderhalf jaar gaf dit een heerlijk resultaat. De eik van de foeters samen met de vorige inhouden zorgde voor een verregaande
rijping die tegenwoordig ‘oak aged’ wordt genoemd. Men krijgt rondere smaken, vollere
diepgang en een heel andere smaakbeleving dan het standaardbier.
Toen de oorlog na 5 lange jaren eindelijk voorbij was gaf Dhr. Feys 2 werklieden opdracht
om te gaan kijken wat er van het bier geworden was.
Dat was een hele klus want het dichtgemetste raam en deur moesten eerst worden
opengebroken.
Zoals het hoort werd er met een glazen pipet van bovenaan in het vat van
het drankje genomen. De verheerlijking
in de ogen van de werknemer toen ik
vroeg naar wat het smaakte, vertelde
boekdelen.
Er kwam maar 1 woord uit als antwoord op deze vraag. PORTO!
(en ja, deze toer gaan we in de toekomst zeker weer op)
Hendrik Nelde
Bezieler van de heropbouw van de Mouterij- Brouwerij Feys-Callewaert

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.

www.feysbook.be
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HET IS HET MOMENT OM U

COMFORTZON
TE VERGROTEN

COMFORT
DAGEN

TIC VUS WEN

NEW SUV CITROËN C5 AIRCROSS

SUV CITROËN C3 AIRCROSS

EHCSITAMOTUA
M GNIGNAHPO
UC CILUARDYH

AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK EAT8
OPHANGING MET PROGRESSIVE
HYDRAULIC CUSHIONS®

12 RIJHULPSYSTEMEN
GRIP CONTROL
KOFFERVOLUME TOT 520 L

SUV CITROËN C3 AIRCROSS

NEW SUV CITROËN C5 AIRCROSS

AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK
EAT8 HET HELE
SALONCONDITIES
OP

12 RIJHULPSYSTEMEN
GRIP CONTROL
KOFFERVOLUME TOT 520 L

CITROËN GAMMA
OPHANGING MET PROGRESSIVE
HYDRAULIC CUSHIONS®

UITZONDERLIJKE OVERNAMES OP HET HELE
VAN
CITROËNOPENDEURDAGEN
GAMMA
6 TOT 31 JANUARI
7/7 OPEN

IN MAART, GUN UZELF HET
SUV C5 AIRCROSS
COMFORT VAN CITROËN.

4,8 – 8,0L/100 KM

TOT

4.500€

(1)

OVERNAME
126 – 181G CO /KMEXTRA
(WLTP)

9.500€ vo
en tot 100% van
aangeboden op een selectie
(1)

Tot

(2)

SUV C3 AIRCROSS
C3
4,5 – 7,0L/100 KM 118 – 158 G CO2/KM (WLTP)
4,2

2
Citroën verkiest Total. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be. Contacteer uw verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van uw v
bij aankoop van een Citroën SpaceTourer Shine Diesel 2.0 BlueHDi S&S 180 EAT8. Het voordeel houdt in de korting van 8.420€ en de voorwaar
3.000 €. (2) 100 % korting op fabriekopties (behalve op betalende koetswerkkleur ) op de volgende modèllen in stock : CITROËN C3, SUV C3
SpaceTourer. (2 bis) Bij aankoop van een nieuwe CITROËN, 50% korting op alle fabriek opties, alsook op betalende koetswerkkleur, (behalve Ele
2
2
voorwaarden
geldig van 1/1/20 tot 31/1/20 in de deelnemende CITROËN verkooppunten
zolang de voorraad strekt en voorbehouden aan pa
Citroën verkiest Total. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be. Contacteer uw verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. (1) Citroën
zijn
optie naargelang
Meer
bij ons.
biedt u tot 4.500 € voorwaardelijke overnamepremie
vanstandaard
1/3/2020oftotin31/3/2020
bovenopde
deversie.
overname
van info
uw huidige
voertuig: bijvoorbeeld, tot 4.500 € bij

SUV C3 AIRCROSS
4,5 – 7,0 L/100 KM 118 – 158 G CO /KM (WLTP)

SUV C5 AIRCROSS
4,8 – 8,0 L/100 KM 126 – 181 G CO /KM (WLTP)

de aankoop van een CITROËN C4 SpaceTourer. Aanbieding onderworpen aan voorwaarden, voorbehouden voor particulieren en niet cumuleerbaar met de Eco Techpremie. De uitrusting is standaard of optioneel, afhankelijk van de versie. Infos en voorwaarden bij ons of op citroen.be.

DEFEVER

Dehemlaan 18 • 8900 IEPER
T 057 20 46 06
www.citroen-defever.be
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OKRA PROVEN

UITSLAGEN FEBRUARI 2020

UITSLAGEN FEBRUARI 2020

KAARTING - 19 FEBRUARI
36 deelnemers - wonnen 3 partijen:
1. Declerck Agnes
505 pt.
2. Versavel Erna
424 pt.
3. Berten Nicole
325 pt.
4. Dejonckheere Germaine
304 pt.
Klassement:
1. Lampaert Joseph
6 part./746 pt.
2. Vanhoucke Michel
6 part./649 pt.
3. Versavel Erna
5 part./830 pt.
4. Thoré Edgard
5 part./801 pt.
5. Boury Gerarda
5 part./666 pt.

KAARTING - 27 FEBRUARI
40 deelnemers - wonnen 3 partijen:
1. Versaevel Erna
443 pt.
2. Berten Nicole
422 pt.
3. Devos Robert
361 pt.
4. Monkerhey Guido
322 pt.
5. Baes Maria
286 pt.
Klassement:
1. Scharre Clara
6 part./776 pt.
2. Lampaert Joseph
6 part./770 pt.
3. Vandeputte Ghislaine
5 part./707 pt.
4. Devos Robert
5 part./657 pt.
5. Boury Gerarda
4 part./687 pt.

RUMMIKUB:
Won 2 partijen: Pareyn Nicole
Won 1 partij: Coevoet Roza, Dezeure Brigitte
en Devooght Andrea
Klassement:
1. Dezeure Brigitte
5 part.
2. Devooght Andrea
5 part.
3. Coevoet Roza
3 part.
4. Pareyn Nicole
1 part.

RUMMIKUB:
GROEP A : 4 deelnemers
Coevoet Roza won met 4 partijen
GROEP B : 4 deelnemers
Pareyn Nicole en Devooght Andrea wonnen
elk 3 partijen

Het voorwerp is een toestelletje om sigaretten
op te bergen.
Marius Vandenbussche uit Watou is de gelukkige winnaar en mag bij Drukkerij Schoonaert
zijn prijs ophalen. Van harte proficiat!!!!

NIEUW VOORWERP
DANK
Graag wil ik onze Roesbrugse Wilfried
Decaesteker - beter gekend als Fie - en
zijn vrouw Marleen willen bedanken. Hij
richtte zaterdaglaatst 14 maart een junioreskoers in als eerbetoon aan mijn vader,
Marc Deseyne, die overleed op 14 juni
2019. Mijn vader was 14 jaar heel actief in
de wielersport,
en de laatste jaren veel als seingever op de
koers. Dank je wel!
Lydia Deseyne
Waartoe diende dit voorwerp?
Oplossing sturen naar Guido Schoonaert, Bergenstraat 16, 8972 Roesbrugge, tel. 057 30 15 57 of
info@drukkerijschoonaert.be.
Uit de juiste antwoorden wordt een winnaar getrokken die een prijs ontvangt.

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT

… en op 15 september
zijn we 40 jaar getrouwd!

bvba

Leuke communie-ideetjes!
bvba

Daarom nodigen wij

uit om samen met ons mee te vieren

COMMUNIE

bvba

LUCAs

2019
09 juni
6/05/19

0.indd 1

unie_150x15

Lucas_comm

07:20

EERSTE COMMUNIE

www.drukkerijschoonaert.be

EERSTE

bvba

op donderdag 15 augustus 2019
vanaf 12 uur bij ons thuis
in de Lindestraat 16 te Roesbrugge.

9 JUNI 2019

RSO

VOORWERP

OKRA KROMBEKE

Graag een seintje vóór 1 augustus 2019
haghedooren.johan@skynet.be
Johan +32 475 53 74 71
Gerda +32 472 93 66 96

EERSTE COMMUNIE

Drukkerij SCHOONAERT
26|05|19

L12 meiau2019ra

Bergenstraat 1 - 8972 Roesbrugge - 057 30 03 79 - info@drukkerijschoonaert.be - www.drukkerijschoonaert.be
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Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN FEBRUARI 2020
KAARTING - 21 FEBRUARI
OC Karel de Blauwer
40 deelnemers - wonnen 3 partijen:
Van Acker Jozef 376 pt., Vandewalle Frans 414 pt.,
Depyper Anna 337 pt.
Wonnen 0 partijen: Louwagie Maria 253 pt.,
Hauspie Maria 171 pt., Declerck Agnes 218 pt.,
Devos Agnes 230 pt.
Klassement:
1. Pater Van Acker
6 part./540 pt.
2. Bogaert Maria
5 part./624 pt.
3. Depyper Anna
5 part./579 pt.
4. Deloz Jean-Claude
5 part./535 pt.
5. Vandewalle Frans
4 part./616 pt.

Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie
Decoratie & Kunstglazenier

J. LAHOUTTE

Blekerijweg 100 - 8972 PROVEN - Tel. 057 38 88 59
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Graag bevestigen voor Ik ben al wat groter
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Maxime:0472302295- en jij bent nog zo klein.
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Broertje van
Kamiel
X 52 cm

Manon

VICTOR

17 januari 2019
11.22 uur - 3,900 kg - 51,5 cm

Jerom

16 februari 2019

Een broertje! Ook al is hij nu nog klein,
ik weet zeker dat we snel vriendjes zullen zijn.

Babyborrel

Zoontje van
Elise Decavele & Wout Lobeau

thuis is fijn,
Iedereen bij ons
is te klein.
maar ons huisje
t
onze kleine sprui
Daarom nodigt
babyborrel uit.
jullie op zijn
n
een leren kenne
Zo kan hij ieder
verwennen.
en met zoetigheid

Broertje van
Jules

Lieve meter & fiere peter

Zondag
Florien Sögütlü & Danny Lobeau
17 maart 2019

van 14 tot 17u.

est
Domein ’t Eikenn
Klierstraat 1
8600 Beerst

e vóór
zijn
Graag een seintj
Altijd welkom na een seintje
dan niet bij zullen
of jullie er al
10 maart 2019

Westvleterseweg 54
8970 Poperinge
Tel. mama: 0474 71 65 48

21 23
Lore: 0478 61
odt@hotmail.com
E-mail: lore.ig

Babyborrel

Welkom op mijn eerste feestje

op zondag 17 maart 2019
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maar ons huisje
t
onze kleine sprui
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en met zoetigheid
Graag
gen
Eenverwitti
broertje!
Ookof
alje
isal
hijdan
nu nog
nietklein,
komt.
thuis is fijn,

Babyborrel

VICTOR

thuis is fijn,
Iedereen bij ons
is te klein.
maar ons huisje
t
onze kleine sprui
Daarom nodigt
babyborrel uit.
jullie op zijn
n
een leren kenne
Zo kan hij ieder
verwennen.
en met zoetigheid

est
Domein ’t Eikenn
Klierstraat 1
8600 Beerst

Zondag

17 maart 2019
van 14 tot 17u.

2019
e vóór 10 maart
zijn
Graag een seintj
dan niet bij zullen
of jullie er al
21 23
Lore: 0478 61
odt@hotmail.com
E-mail: lore.ig

Babyborrel
thuis is fijn,
Iedereen bij ons
is te klein.
maar ons huisje
t
onze kleine sprui
Daarom nodigt
babyborrel uit.
jullie op zijn
n
een leren kenne
Zo kan hij ieder
verwennen.
en met zoetigheid

ik weet zeker dat we snel vriendjes zullen zijn.

Jerom

Geheel vrijblijvend:

Zondag
17 maart 2019
van 14 tot 17u.

Pamperrekening BE62 7555 6705
3161 of
X 52 cm

bvba

16 februari 2019

X 3,760 kg

*
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Zondag
17 maart 2019
van 14 tot 17u.

est
Domein ’t Eikenn
Klierstraat 1
8600 Beerst

Van liefde komt niets dan lief

2019
e vóór 10 maart
zijn
Graag een seintj
dan niet bij zullen
of jullie er al
21 23
Lore: 0478 61
odt@hotmail.com
E-mail: lore.ig

Broertje van
Kamiel
Zoontje van
Dries en Lore Stroo-Igodt
Klichthoveweg 2, 8600 Pervijze
Meter en peter
Lore Delanghe en Sander Igodt
Vrijblijvende geschenktip
* of Pamperrekening: BE83 7460 2414 9715

bvba

PETANQUE - 28 FEBRUARI
45 deelnemers
15 deelnemers wonnen 3 partijen
Klassement:
1. Decaesteker Wilfried
11 part./154 pt.
2. Dessein Johan
10 part./150 pt.
3. Mertens Anita
10 part./150 pt.
4. Van Acker Jozef
9 part./140 pt.
5. Huyghe Geert
9 part./138 pt.
6. Butaye Willy
9 part./117 pt.
7. Antheunes Cecile
8 part./147 pt.
8. Laseure Albert
8 part./140 pt.
9. Vercoutter Marie-Thérèse
8 part./135 pt.
10. Temperville Fernand
8 part./134 pt.

Graag bevesti
: 075059
Mieke0494
Maxime:0472302295-

20 augustus 2019

X 3,760 kg

PETANQUE - 14 FEBRUARI
45 deelnemers
11 deelnemers wonnen 3 partijen

gen voor 1 juni 2019

Hoera, onze zoon is geboren!

DOCHTERTJE VAN
e
MiekeVanlerbergh
MaximeSoenen

PETER
TROTSE METER EN FIERE
n
e en Vincent Soe
Elien Vanlerbergh

komen tellen,
Wil je mijn teentjes

2 april 2019
cm
2,910 kg 48,5

Meter en peter
Lore Delanghe en Sander Igodt

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 10 pt., Vercoutter Marie-Thérèse 10 pt.,
Timperman Lucienne 4 pt.

2.55 u.

Zoontje van
Dries en Lore Stroo-Igodt
Klichthoveweg 2, 8600 Pervijze

KAARTING - 25 FEBRUARI
Kristen Volkshuis
28 deelnemers - wonnen 3 partijen:
Dewitte Noël 430 pt., Delanote Gilbert 322 pt.
Wonnen 0 partijen: Samein Anne-Marie 171 UTIPpt.,
VRIJBLIJVENDE CADEA
aby Roeselare,
ambpt.
8041
Lagache Marc 274 pt., Ceenaeme Maria Dre
217
-paswoord:BPS
lijstnr.1095150
of b
Klassement:
1. Hauspie Maria
4 part./1055 pt.
2. Vandecasserie Paula
4 part./945 pt.
3. Soulliaert Michel
4 part./812 pt.
4. Hauspie Cecile
4 part./702 pt.
5. Huyghe Geert
4 part./611 pt.

RUMMIKUB:
Wonnen 2 partijen:
Devooght Andrea en Schoonaert Blanche.

Louise

s,

Korte beentjes,
miniteentjes,
lachend mondje,
pamperkontje.
ukkepuk.
Welkom lieve
Je bent ons
stuk!
eerste meester

ste lijkt?
Op wie zij het mee
evenkijkt!
Hetisbestdatuzelf
vooraf en
Geef een seintje borrelaf!
komnaarLouisesbaby
vanaf17.30uur
Zaterdag22juni2019
ertinge,
in het OC Vlam
teVlamertinge
Poperingseweg483

Vrijblijvende geschenktip
* of Pamperrekening: BE83 7460 2414 9715

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 11 pt., Timperman Lucienne 6 pt.,
Vercoutter Marie-Thérèse 7 pt.

Gordijnen en overgordijnen UNLAND®
Gratis opmeten en plaatsen
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ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN

Hartslagen

HULPDIENSTEN
• Ambulance, medische spoed

ROESBRUGGE

tel. 112

Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 27 maart
vrijdag 17 april
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 24 maart
donderdag 2 april CREA
dinsdag 21 april PAASFEEST
dinsdag 28 april
Petanque OKRA
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 20 maart
vrijdag 10 april
vrijdag 24 april

• Brandweer

van Rik Ryon

tel. 112

• Politie

tel. 101

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan
3000 huisgezinnen verspreid.

BEVEREN-IJZER

• Vrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 19 maart
donderdag 16 april

DE MAAT
VAN HET KLIMAAT
IS OVERVOL .

Inlichtingen: 057 30 03 79

KROMBEKE

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

Stijlvol huwelijksdrukwerk!

Kaartingen / Rummikub OKRA
• OC De Bampoele
woensdag 1 april
woensdag 15 april

MENSEN VAN BIJ ONS

L verschuif mij aub

• Benedict Driegelinck, echtgenoot van
Leentje Hoothoofd, geboren te Roeselare
op 25 mei 1965 en op 18 februari 2020 op
55-jarige leeftijd te Steenvoorde overleden.
De uitvaartliturgie had plaats op 26 februari
2020 in de Sint-Bavokerk te Watou.

Tim&Lore_uitn_105x210mm.indd 1

22/03/19 10:02

Veerle & Bart
31 AUGUSTUS 2019

SINT-AMATUSKERK OOSTVLETEREN
DEKEN DEHONDT MIGUEL

bvba

• Andréa Vanexem, echtgenote van André
Delporte, geboren te Watou op 16 november 1932 en op 1 maart 2020 op 88-jarige
leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis te
Ieper overleden. De plechtige uitvaartdienst
had plaats op 7 maart 2020 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Abele.

bvba

L verschuif mij aub

bvba

• Gerard Rouseré, echtgenoot van Julia Ostyn, geboren te Watou op 19 augustus 1938
en op 27 februari 2020 op 82-jarige leeftijd
in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper overleden. De plechtige uitvaartdienst had plaats
op 29 februari in de Onze-Lieve-Vrouwekerk
te Abele.

De IJzerbode april
verschijnt op donderdag 16 april 2020.
Artikels en publiciteit inleveren
ten laatste op woensdag 1 april 2020
door wijzigingen bij Bpost.

- Uitnodigingen, menu’s, misboekjes, tafelkaarten, bedankingskaarten,...

- Extra als blikvanger: klassevol papier, foliedruk, speciale vorm, aangepaste omslagen,...

We maken voor jullie mooie dag iets exclusiefs!
bvba

!!! BELANGRIJK !!!
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Wij werken het graag voor u af!
Levering in 1 dag!

bvba

Printen van uw digitale bestanden: zwart-wit of kleur - recto of recto/verso
Inbinden gelijmd

Batibouwactie

-15%

SPECIALE SETKORTING

VAN 1 FEBRUARI T.E.M. 31 MEI 2020

U krijgt 15% korting op de set
bij aankoop van 4 AEG inbouwtoestellen
uit 4 verschillende categorieën

Deze actie is geldig voor alle bestellingen vanaf 01/02/2020 tot en met 31/05/2020. Alle toestellen uit de officiële AEG inbouwcatologus 2020 en prijslijst, uitgezonderd toebehoren, komen in aanmerking voor deze promotie. De korting wordt nooit gegeven
op een vrijstaand toestel. Niet cumuleerbaar met andere acties. Enkel geldig bij deelnemende, erkende Belgische AEG verdelers.

Uw klant krijgt 15% korting op de set
bij aankoop van 4 AEG inbouwtoestellen
uit 4 verschillende categorieën.

Wij aanvaarden
ecocheques

Prof. O. Rubbrechtstraat 12
8972 Roesbrugge-Haringe
Deze actie is geldig voor alle bestellingen vanaf 01/02/2020 tot en met 31/05/2020. Alle toestellen uit de officiële AEG inbouwcatalogus
2020 en prijslijst, uitgezonderd toebehoren, komen in aanmerking Tel.
voor deze
promotie.
korting
057
30De05
94wordt nooit gegeven op een vrijstaand
toestel. Niet cumuleerbaar met andere acties. Enkel geldig bij deelnemende, erkende Belgische AEG verdelers.
www.elektrocappoen.be

“Ik,” zei nuzen overgebeur ossan, “ik hen ol van
’t begun ol wreeë oenchanse had: eerst woaren
‘k een stief schóón mannige, toet… toet dan ze
m’in ’t moederhuus… verwisseld hen mi een leeëk
scharmienkel! Moa ja, bewiest da moa!!” ’t Is joamer genoeg woar, nie olleman ku moeders droomkiend zien en preus zien op ze zelven!! Sommigen
viengen nulder neuze te lank of te scherp, of nulder
oren of voeten te groot, of nulder buuk of koente te
roende, of... Hele regimenten wuvers kopen doarom
poederdozen en crêmepotjes bie de voere, regiemen,
verslieten weegschoalen, en lientmeters voe ’t doageliks opmeten van nulder te klene bosten of te bree
heupen. Nint, voe sommigen is ’t nie gemaklik voe
kontent te zien. Lik voe die drie van Stoavel! Nie omdan ze roste zien! Zuk een groot miszit is dat doa nie.
En opvollen doet dat doar oek nie ’t schient. Moa dát
is juuste nulder probleem. Zieder willen wél opvollen,
en doa munte uut sloan.
Jef, ‘t bultegeval an ’n hoek van ’t kerkepling is krom
en scheef lik een koender van een doornhoage. Nog
erger of Quasimodo, de klokkeluder van Paries. “Kosten ‘k erkend roaken as superinvalied”, peist Jef,
“’k zoen doamei nie schonder zien, moa meugliks
een grodder toeloage kriegen!”
Etwod verder, op ’n Hoendspoot, huzeniert Dree,
‘n hottentot. ‘n Dienen is zó klene dat de platslikken
garagist num nie wilt voe knecht, ol is ’t dat ‘n ideoal
van grotte is voe d’olie of te loaten en de chassis van
d’ oto’s te kuschen. “Mosten ‘k in ’t Guinessbook of
records groaken”, zucht ’t vintje, “’k woare bekend
en ‘k zoen misschien ezo beter me brood verdienen.”
Moa ozo lelijk of dan ze zien, de bulte en ’n hottentot, ozo schone is Betty, ‘n beenhouwersdochter.
Toet… miserie… van voader, want Betty is moa bizzig
mi neur uterlik en neur posteure, kopt olle momente
nieuwe kleeërs, zit olle stappe bie de kwaffeur, en
voelt neur te schone voer een strooi van de groend
te roapen. ’t Enigste die neur intrisseert? De schonste
zien! Hoe dan die drie thope vielen, weten ke nie, wel
dan z’olledrie willen in ‘t Guinnessbooek of records
groaken. “On me nuus lucht een keer opstaken bie
een woarzegster!” zei de bulte. En op een oensdag
trokken z’ er noartoe. Betty gieng eerst binnen. Gin
drie menuten loater kwam ze buten, ol dansen, en
kontent lik zot. “’k Hen ‘t ossan gepeisd, moa nu zien
ke ’t zeker!” zoenk ze gedeurig. Achter neur saffelde
‘t hottentotje binnen, en wos lichte were buten. Mi
een oanzichte lik een zunne!! “Twee centimeter klinder of de klinsten dan ze kennen!“ ‘t Vintje miek een
tumelette van bliedschap. Toen wos ’t de bultes toer.
Achter nog gin menute wos ’n doa were, en ’t gat in!
Zoender een woord uutleg! On ze thuuskwamen en
vroegen: “Die woarzegster en dat Guinnessboek, viel
dat ezó tegen?” toen vloekte de bulte: “Miljaar, miljaar!! Wie nondedju is dat… Camilla Parker Bowles?”

SCHREVELYNCK

Nadruk verboden

Opmaak en druk: Drukkerij Schoonaert BV, Roesbrugge

bvba

Uw eindwerk is geschreven?
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