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't Vogeltje, een oase tussen twee kasteeldomeinen

met rondom zich zeven engelenhoofdjes boven 
het altaar, het sierlijk beschilderde plafond, de 
beklede muren en versierde pilasters, de prach-
tige brandvensters ter ere van de weldoeners, 
de graftombe van Bruno Van Merris enz. 
Rondom het klooster kocht de familie Van Mer-
ris nog verschillende percelen landbouwgrond. 
Het klooster verwierf hierdoor een inkomen: 

‘Wieder weun in ’t Veugeltje’

Weinig namen van dorpen of gehuchten klinken 
onmiddellijk zo sympathiek als ’t Vogeltje. Ver-
derop ‘in het binnenland’ heeft men er dikwijls 
nog nooit van gehoord; een glimlach is dan ook 
nooit ver weg.
Uit het ei gekomen dank zij de familie Van Mer-
ris en uitgegroeid en genesteld aan de rand van 
uitgestrekte bossen is ‘t Vogeltje na meer dan 
180 jaar nog altijd een oase van rust temidden 
de velden, wat ingedommeld tussen de Pro-
venseweg en Krombeekseweg. 
In de 19de eeuw kwam er wat verandering in 
de aaneengesloten bospartij van Proven tot 
Woesten. Grootgrondbezitters kochten bosper-
celen op en sommige hiervan werden ontbost 
tot landbouwgrond. Zo kocht Joseph Van Merris 
(° Belle 1779 - † Poperinge 1848) verschillende 
bospercelen ter exploitatie en zette er een klein 
buitenverblijf. Na zijn overlijden zou zijn echt-
genote Marie Josèphe Béatrice Cornélie Van 
Renynghe de Voxvrie (° 1804 - † 1875) er met 
haar zoon Jules in 1856 een kasteel bouwen en 
de bossen eromheen werden een park (nu De 
Lovie). Omstreeks 1860 bouwden ze nog enkele 
boerderijen in de buurt.
Ook de familie Mazeman de Couthove liet zich 
niet onbetuigd. Jacques-François-Joseph de 
Sales Mazeman (zoon van Jean-Jacques, griffier 
van de stad Poperinge) bouwde in 1763 het kas-
teel. In 1860 breidde baron Jules Mazeman de 
Couthove de Tonlieu het kasteel uit en ook hier 
werd het omliggende bos een park in Engelse 
landschapsstijl met vijver, doolhof enz. Jules Van 
Merris en Jules Mazeman de Couthove waren 
dus buren met dezelfde plannen voor hun do-
mein en omgeving. Ze bouwden daartoe enkele 
boerderijen en ook herbergen.

E.H. Bruno Van Merris 
(° Belle 17 febr. 1787 -
† Brugge 28 mei 1859, priester-
deken in Poperinge en later ka-
nunnik aan het bisdom Brugge) 
was de broer van Joseph Van 
Merris en dus de oom van Jules 
Van Merris. In 1833 vond hij het 
belangrijk dat ook de lokale ar-
beiders en boerenknechten in 
deze omgeving wat geculti-
veerd werden: lezen, rekenen, 
schrijven, spinnen en ‘spelle-
werken’ en natuurlijk… goe-
de christelijke burgers wor-
den. Hij kocht er ‘een huyseke 
met strooy gedekt’  waar een 
oudere weduwe met helps-
ter wat onderwijs gaf. Hij 
bouwde er een klaslokaaltje 
aan en vond drie meisjes uit 
Elverdinge die haar kwamen 
bijstaan. In 1837 werden zij 
de eerste ‘Zusters Paulinen 
buiten stad’, zo genoemd 
om verwarring met de reeds 
bestaande kloostergemeen-
schap St.-Vincentius à Paulo 
(Paulinen) in de Boeschepe-
straat te Poperinge (nu VTI) 
te vermijden. Jules Van Merris en 
zijn moeder waren het project van Bruno zeer 
genegen en sponsorden mee.
Er kwam in 1841 een nieuw klooster en in 1856 
werd een grote kapel plechtig ingehuldigd. In 
de loop van de jaren verbleven een dertigtal zus-
ters in dit klooster. Heel wat bezoekers aan de 
kapel bewonderden het mooie interieur ervan: 
de gesculpteerde afbeeldingen van O.L.Vrouw 

5050

’t Vogelt’t Vogeltjjee
Een oase tussen twee kasteeldomeinen

1837 - 2015

Ludo Dumon



enerzijds door de gronden te verpachten, an-
derzijds door ze zelf te ‘beboeren’. Zo was er 
aan beide zijden van het klooster een hoppeveld 
en hadden ze ook een hopplukmachine. Aan de 
noordzijde van het binnenplein van het klooster 
lagen verschillende stallen, een aardappelkelder 
en graanschuur…
Zusters die niet op de boerderij actief waren, 
vervulden huishoudelijke taken, gaven les of 
maakten fijn kantwerk dat sterk gewaardeerd 
werd. Kantwerken was in heel wat gezinnen 
lang een vorm van huisnijverheid. Zr. Vincentia 
gaf vele jaren kantlessen aan meisjes uit de om-
geving. Haar werken waren van hoge kwaliteit.
Ook tijdens de eerste wereldoorlog was dit een 
inkomen. De soldaten kochten het op en stuur-
den het naar hun familie. Zoals de trappisten van 
Sint-Sixtus bekend waren om hun bier, waren de 
zusters ook tot ver bekend om hun maagpoe-
dertjes. Heel wat Fransen vroegen in Poperinge 
de weg naar ‘le couvent de l’ oiseau’…
Ook ‘t Vogeltje ontsnapte niet aan de Eer-
ste Wereldoorlog. De Lovie was een hoofd-
kwartier van het Franse en daarna En-
gelse leger. Rondom het klooster waren er 
soldatenkampen en in Het Couthof ontstond 
een burgerlijk en militair hospitaal waar meis-
jes en vrouwen uit de buurt gingen werken.
Zoals op zoveel plaatsen ontstond ook hier 
rondom het nieuwe klooster een kleine ge-
meenschap. Er kwam wat meer bebouwing, 
zeker toen overste Mechtildis in 1959 de bouw 

van 12 sociale woningen kon bewerkstelligen.
Heel de buurt kwam naar ‘t Vogeltje naar school. 
Mensen uit de wijde omgeving kwamen er naar 
de H. Mis, bezochten er de ‘schupwoarwinkels’ 
én herbergen. In 1948 werd de wijk ‘t Vogel-
tje een kapelanij van de St.-Bertinusparochie.
E.H. Roger Lambert doet er momenteel dienst 
als zevende kapelaan. Voor de kloosterzusters 
was het onderwijs een belangrijke opdracht. In 
1937 werd de school officieel ‘aangenomen’ en 
van dan af gesubsidieerd. Het is ook het jaar 
waarin er grote verbouwingen kwamen; de 
klaslokalen werden groter, de meisjesspeelplaats 
werd dubbel zo groot met nieuwe toiletten en 
er kwam een nieuwe, aparte speelplaats en klas-
lokaal voor de (oudste) jongens.
Zr. Martha bekommerde zich vele jaren om alle 
kleuters. Zr. Mechtildis, Zr. Godelieve, Zr. There-
sia en Zr. Maria-Godelieve stonden in het lager 
voor de klas. Met de jaren werden zij, zoals in 
alle scholen, meer en meer door leken vervan-
gen. Doordat de renovatie van de schoolgebou-
wen te duur was, besloot de vzw Katholieke ba-
sisscholen regio Poperinge deze vestigingsplaats 
op 1 september 2013 te sluiten. Het jaar nadien 
verliet ook Zr. Maria-Godelieve als laatste zuster 
het klooster. Meteen viel het doek over dit rijke 
verleden.

’t Vogeltje, een oase tussen twee kas-
teeldomeinen
Het boek brengt de geschiedenis in beeld van 
het klooster en het gehucht ‘t Vogeltje. Het is 
een eerbetoon aan de ‘Zusters Paulinen buiten 
stad’ die gedurende 180 jaar voor ’t Vogeltje en 
omgeving veel betekend hebben.
In tien hoofdstukken (190 blz.) worden heel wat 
aspecten toegelicht en in hun historische con-
text geplaatst: de omgeving in de 18de eeuw, 
het ontstaan en de groei van het klooster, de 
30 ‘Zusters Paulinen buiten stad’ en hun acti-
viteiten (onderwijs, landbouw, kantwerk…), de 

kloostergebouwen met de neogotische kapel, 
de kapelanen, processies, Eerste en Tweede we-
reldoorlog, herbergen, winkels, een spoorlijn en 
een vliegveld, merkwaardige hoeves, veldkapel-
len enz. En ook… de geschiedenis van de twee 
kasteeldomeinen met wie ’t Vogeltje altijd een 
driehoeksverhouding had.  
Het boek roept mooie herinneringen op voor 
wie er reeds geruime tijd woont en biedt de 
jonge bewoners alsook de toeristen, de fietsers 
en wandelaars die deze bosrijke omgeving meer 
en meer ontdekken en waarderen, een nieuwe 
kijk op de omgeving …
Formaat: 165x230 mm, 170 gr. mat gestreken,   
vierkleurendruk, 190 blz.
Prijs: € 25 bij inschrijving vóór 10 april 2021, 
te storten op BE62 4447 4701 0661 op 
naam van Dumon Ludo met vermelding van
naam en adres. 
Het boek kan vanaf 8 mei afgehaald worden in 
de Loviestraat 87a Poperinge (of wordt verzon-
den mits meerprijs van € 8).     
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Wanneer je de pakweg 500 nummers  in 
vogelvlucht beschouwt kan je vaststel-
len dat De IJzerbode altijd kon rekenen 
op een trouwe aanhang van adverteer-
ders, eerst heel lokaal maar geleidelijk 
aan ook uit de bredere Westhoek.
 Jos/Electro Cappoen was er van het eer-
ste tot het recentste nummer bij. Jonge 
mensen die zijn advertenties bekijken 
uit de jaren 1970 en 1980, hebben mis-
schien wel nood aan wat uitleg bij som-
mige ‘moderne’ toestellen van toen. De 
annonces zijn in de jaren 1970, niet al-
leen ‘kleurloos’, maar tevens nogal con-
fronterend. Waren die lijmstiften en het 
NCR Wonderpapier,  gekocht bij Guido 
en Jeannine en die ons verlosten van die 
vuile lijmpotten en carbonblaadjes, wer-
kelijk tekenen van een nieuwe moderne 
tijd? 
Communicanten van toen bewaren nog 
steeds wel ergens hun ‘zantjes’ gedrukt 
bij Guido of Martin en koesterden hun 
wekkerradio, een walkman of een Grun-
dig Music Boy als toppunt van nieuwe 
technologie, uiteraard gekocht bij Jos 
Cappoen.
De spaarzame Westhoeker vertrouwde 
zijn centen niet langer toe aan zijn ma-
tras, maar aan een lokale spaarkas zoals 
HBK, Grondkrediet van België, Dipo, An-
Hyp, Ippa, waar kasbons makkelijk 12,5 
% procent opbrachten. Namen die een 
generatie later opgeslorpt of verdrongen 
waren door  Raiffeisenkassen en andere 
ASLK… Vandaag mogen we al blij zijn 
met een bankautomaat, 
je bankier zit in je smart-
phone.
Met die mooie opbreng-
sten kon de burger zich 
vanaf de jaren 1980-1990 
al iets permitteren, een 
nieuwe of tweedehands-
auto bij Declerck of Cap-
poen of een kleuren-tv, al 
dan niet draagbaar maar 
zeker met teletekst! Een 
etentje kon al vanaf 300 

5050 jaar De IJzerbode
Bef in Sint-Elooi Proven of voor 2500 Bef 
in Rust Roest bij Jean Berquin.
Terwijl in 1971 Maria Pyfferoen in haar 
‘reklaam’ Zwanworstjes voor 4,50 Bef 
aanbood, Huis Geerardyn van de Cap-
pelhoek lange vesten rechtstreeks uit 
Duitsland verkocht aan 1000 Bef en 
Raoul Bossaert zelfs hout van scheeps-
afbraak aanbood in zijn grootste en 
goedkoopste legerstock van de streek, 
kijken we vandaag naar kleuradverten-
ties, overwegend gericht op ontspan-
ning, comfort en zelfs ecologie. Wie de 
lijst van deelnemende handelaars aan 
de NCMV-eindejaarsactie vergelijkt met 
het aanbod vandaag, denkt 
eerder aan een bloedbad en 
toen was er zelfs geen co-
rona! Ondanks de stortvloed 
van wereldwijde publiciteit 
via het internet en ‘sociale 

media’ waar lokale handelaars vaak ach-
teraan in de rij staan en de consument 
door de bomen het bos niet meer ziet, is 
er blijkbaar nog steeds behoefte aan lo-
kale verankering, een behoefte waaraan 
De IJzerbode na vijftig jaar nog steeds 
ruimschoots voldoet.
Wie de oude nummers digitaal wil door-
nemen kan dit op
www.drukkerijschoonaert.be.
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Publiciteit
voor de streek ?

De IJzerbode wordt in meer dan
3000 huisgezinnen verspreid.

Inlichtingen: 057 30 03 79

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

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

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

’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

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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Een aprilgrap die het streeknieuws beheerste.
Tegenwoordig zou dat misschien niet meer luk-
ken, maar in de tachtiger jaren zond men op 1 
april nog echt ‘de zotten waar men wilde’. Aan-
leiding was een indrukwekkende scoop op de 
frontpagina van Het Wekelijks Nieuws van 27 
maart 1981. Het blad bracht ‘in primeur’ het 
grote nieuws dat de heerlijke aroma’s van de 
Poperingse hop Japan bereikt hadden en dat er 
concrete plannen waren  voor de bouw van een 

Japanse brouwerij in Ieper. Niet zomaar een brou-
werij trouwens, maar een heus mammoetbedrijf 
met zeker 1000 arbeidsplaatsen voor bedienden 
en arbeiders van allerlei scholingsniveaus. En dat 
de eerste sollicitatiegesprekken al op 1 april in 
enkele gekende Ieperse cafés zouden gevoerd 
worden, werd wel niet in die exacte woorden 
vermeld maar wel heel duidelijk gesuggereerd.   
Het bericht werd zowel door de nationale pers 
als door de plaatselijke politiek opgepikt, maar 

die commentaren zorgden ook snel voor arg-
waan en toen de ‘eerste sollicitatiedag’ eraan 
kwam, bleek dat de frank – van euro was toen 
nog lang geen sprake - van de meeste streekge-
noten al gevallen was. Het aantal werkwilligen 
op de Ieperse Grote Markt was dan ook heel 
beperkt, en over een Japanse brouwerij werd 
er sindsdien geen woord meer gerept. Maar 
in de jaren die volgden maakte Het Wekelijks 
Nieuws er een punt van om elk jaar kort voor 
1 april met een stevige ‘primeur’ uit te pakken 
die elk jaar weer een pak lichtgelovigen inpakte.
 
Nog in maart 1981
- In Proven werd in maart 1981 de rode loper 
uitgerold voor minister Dewulf. Roger Dewulf 
was in die jaren verantwoordelijk voor arbeid 
en tewerkstelling en in die hoedanigheid kwam 
hij twee fabrieken bezoeken. Bij de firma Top-
Mouton, in die tijd een bloeiend bedrijf met 
een tachtigtal werknemers en een heus begrip 
binnen de meubelwereld, werd hij rondgeleid 
door Jozef Top en zoon Ivan en kreeg hij de-
monstraties van het personeel. In het aardap-

… 40 jaar terug in de tijd

In Eurofreez kreeg minister Dewulf uitleg van directeur Laurent Deconinck.

Deze foto dateert van maart 1961 maar tekent een generatie. De Poperingse posterijen werden ‘eindelijk’ gemobiliseerd, en de rode 2pk’tjes
zijn daarna heel lang het heel herkenbare transportmiddel geweest voor de postbodes in de regio. 
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pelverwerkend bedrijf Eurofreez mocht direc-
teur Laurent Deconinck trots tonen hoe hij het 
bedrijf na enkele moeilijke jaren opnieuw op 
de rails had gekregen. Eurofreez kreeg in de 
jaren die volgden een serieuze boost. Ook Top-
Mouton bleef nog een hele tijd aan de top als 
interieurbedrijf. Maar na de eeuwwisseling ging 
het met dat bedrijf stilaan bergaf en in 2012 
gingen de deuren van de fabriek definitief dicht. 
- In Poperinge werd Patrick Tytgat tot karna-
valprins gekroond. Hij haalde het na een boei-
ende verkiezingsnacht van Hans Decorte en 
Patrick Houwen. Opvallend daarbij was dat de 
stadsfeestzaal Maeke Blyde voor de verkiezing 
stampvol liep en er toen stemmen opgingen om 
in de toekomst voor de prinsenverkiezing naar 
een nog grotere locatie uit te kijken. Voorbarig, 
zo bleek in de jaren die volgden, want net als bij 
het Pleutenkarnaval verloor de prinsenmuts in 
onze regio daarna stilaan een deel van de veren, 
en kregen ze ook in Poperinge na ‘de vette ja-
ren’ problemen om kandidaat-prinsen te vinden.

- Watounaar Pierre Decae kreeg in Poperinge 
een medaille voor sportverdienste. Decae was 
toen net uitgeroepen tot beste tafeltennisspe-
ler van de provincie. In 1979 behaalde hij onder 
meer zilver op de nationale kampioenschappen 
voor B-spelers en werd hij kampioen van West-
Vlaanderen en in 1981 werd hij West-Vlaams 
kampioen enkel- en dubbelspel. Bovendien 
beleefde hij als trainer met TTC Poperinge in 
die jaren heel wat successen. En dat hij naast 
tafeltennis ook nog heel wat andere sportieve 
troeven had, bewees hij door in december 1979 
de allereerste Poperinge Superstar te winnen. 
Hij toonde zich toen in een spannende multis-
portchallenge de beste sporter en haalde het 
daarbij van basketter Wim Vanden Broeck, vol-
leybalspeler Jacques Vandenabeele, lopers Dirk 
Lambrecht en Walter Vanrenterghem, renner 
Edwin Bafcop, voetballer Albert Debyser en 
karateka Luc Quaghebeur, toen allemaal grote 
namen in hun respectievelijke sportdiscipline.   

10 jaar vroeger: maart 1971
- In maart 1971 werd het nieuws beheerst door 
twee gebeurtenissen die zowel plaatselijk als 
nationaal heel wat weerklank kregen. Op 15 
maart van dat jaar verongelukte Jean-Pierre 
Monseré tijdens een wielerwedstrijd in Retie. 
De jonge renner – hij was amper 23 – was het 
jaar ervoor nog wereldkampioen bij de profs 
geworden en werd door velen al gezien als 
de opvolger van Eddy Merckx. En niet alleen 
omdat hij een groot kampioen was, maar ze-
ker ook door zijn innemende persoonlijkheid 
had hij in zijn toen nog korte profcarrière al de 
harten van zowat alle wielerliefhebbers gewon-
nen. Zijn dood sloeg dan ook in als een bom. 
- En ook de grote boerenbetoging van 23 maart 
van dat jaar zit nu nog altijd in het collectieve 

Een groepsfoto na de superstarcompetitie van 1979. Vooraan alle deelnemers met winnaar Dirk Decae als derde van rechts met de stadsschaal.
Achteraan het bestuur van de sportraad met ook nog enkele juryleden en de schepen van sport d’Udekem d’Acoz. 

geheugen. Zo’n 100.000 woedende landbou-
wers trokken toen een spoor van vernieling door 
Brussel. Er viel één dode, verschillende betogers 
raakten levensgevaarlijk gewond en de schade 
was enorm. En voor sommige boeren uit de re-
gio kreeg het plan Mansholt, dat aan de basis 
van de woede lag, nog een wrange nasmaak. 
Want een deel van de betogers, die geweld ge-
bruikten of vernielingen aanrichtten, werden 
door de politie geïdentificeerd en sommigen 
kregen van de rechter een gepeperde rekening 
gepresenteerd. 
Stef Ryon

Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Proven in de nevelen der tijden, Ivan Top en Kristof  
  Papin, 2006
- Historische Kranten en foto’s op www.westhoekver-
  beeldt.be

In Watou vierde de flipperclub ‘Nooit Tilt’ in café 
’t Kloefje zijn kampioenen. Vooraan zitten Dirk 

Vandermarliere en Margriet Merveille. Roland Pinceel 
draagt de rode lantaarn en we zien ook lokaalhouder 
Jacques Neuville en bestuursleden Johan Decaesteker 

en Joël Derycke.

Minister Dewulf krijgt uitleg van Jozef Top.
Rechts luistert zijn zoon Ivan Top mee en achter de 

minister stapt Roger Goudenhooft.
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www.madeininox.be
057 38 81 04
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        Groot-Brittanniëlaan 5 

              8970 Poperinge 

                057/33.77.07 

     www.vulsteke-verbeke.be 

     info@vulsteke-verbeke.be 

 

Ook voor kleine hoeveelheden afval hebben wij de gepaste oplossing ! Rolcontainers in verschillende maten beschikbaar bij Vulsteke & Verbeke 
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VULSTEKE
& VERBEKE
VULSTEKE
& VERBEKE

CONTAINERSERVICE
Groot-Brittanniëlaan 5

8970  Poperinge
057 33 77 07

www.vulsteke-verbeke.be
info@vulsteke-verbeke.be

Ook voor kleine hoeveelheden afval hebben wij de gepaste oplossing!
Rolcontainers in verschillende maten beschikbaar bij VULSTEKE & VERBEKE
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Bisol Supreme, Europese topmodules met een Opbrengstgarantie van 100%
Uniek in zijn soort. De beste zonnepanelen momenteel op de markt!

ü Geen Degradatie,
ü Geen PID, LID of andere ID’s,
ü 100% Oerdegelijk!

LG NeON, Transparante zonnepanelen met Dubbelzijdige werking
Benut de zon optimaal. Zowel voor- als achterzijde produceren energie!

ü Ideaal op platte daken,
ü Als omheining mogelijk,
ü Gewasbescherming tegen hagel,

Contacteer ons

Jochen Debaenst
Westsluisstraat 15
BE 8691 STAVELE

info@ecolis.be
0494 48 21 74

ZONNEPANELEN VAN DE TOEKOMST

Transparante module

Gewone module

Bisol Supreme, Europese topmodules met een Opbrengstgarantie van 100%
Uniek in zijn soort. De beste zonnepanelen momenteel op de markt!

ü Geen Degradatie,
ü Geen PID, LID of andere ID’s,
ü 100% Oerdegelijk!

LG NeON, Transparante zonnepanelen met Dubbelzijdige werking
Benut de zon optimaal. Zowel voor- als achterzijde produceren energie!

ü Ideaal op platte daken,
ü Als omheining mogelijk,
ü Gewasbescherming tegen hagel,

Contacteer ons

Jochen Debaenst
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BE 8691 STAVELE

info@ecolis.be
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trade
Oud ijzer en metalen

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

PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS

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

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

IJZER - KOPER - ALUMINIUM - ZINK - LOOD - INOX - GEEL KOPER - ELEKTRISCHE KABELS - EN ANDERE
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Brouwerij & mouterij
Feys-Callewaert

NIEUW VOORWERP

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.

Een houten ratel

Het voorwerp van vorige maand is een houten 
ratel. Het werd gebruikt in de week vóór Pasen 
ter vervanging van de klokken om de mensen 
uit te nodigen om naar de mis te komen. 
De ratel bestaat uit een steel als handvat en lat-
jes die klepperen tegen een getand rad, wan-
neer er aan de ratel wordt gedraaid.
Soms werd het ook gebruikt voor straatver-
koop van bijv. mosselen.
Mia Messelier uit Gistel wist het voorwerp te 
benoemen en mag dan ook haar prijs komen 
ophalen.

www.feysbook.be

We plannen ook graag jou activiteit in ware het buiten, op het water, in het kasteel 
of in de Brouwerij. Babyborrels, trouwfeesten, fuiven, alles kan. We horen het graag!

Werkzaamheden op schema bij Feys

Wonen in de Westhoek is leuk, neem het aan van een Gentenaar.
Naast de vriendelijke mensen heb ik de indruk dat er iets minder stress is dan in de 
stad. Dat men ’s ochtends beter weet wat er die dag zal gebeuren. En dat men nieuws-
gierig is naar wat de andere mensen in de buurt doen. Er is tenminste interesse in de 
andere, dat heb je zo niet in de stad…
Sinds ik hier op de Beveren-Kalsijde woon, gaat het verder stevig(-er) vooruit in de 
Brouwerij Feys en in het Brouwerskasteel. Tot 12 uur per dag en feitelijk 7/7 en het 
voelt niet als werk want het is de beloning van 9 jaren hard zwoegen en investeren om 
fundamentele zaken zoals daken in orde te krijgen. Een gebouw dat in verschillende 
fases en periodes werd opgetrokken, heeft vele hoeken en kanten maar ook verschil-
lende hoogtes en materialen. Niet eenvoudig…
Dus is de eindfase ingezet van wat 
de gebouwen klaar moet maken 
voor gebruik en bestemming. Het 
enige naast de feestzalen dat vast 
staat is dat er weer zal gewoond 
worden in het Brouwerskasteel. 
Alles is wind- en waterdicht en nu 
zorgen dat de technieken weer 
werken : sanitair en elektriciteit, 
alles klaar voor domotica, regen-
waterafvoer en sloten van deuren 
plaatsen of vervangen...
Binnenkort ook weer contact 
opnemen met Dienst Erfgoed en 
Stedenbouw en gemeente (mon-
teren stelling op openbare weg) 
voor het herstellen van de gevel zodat er geen stukken naar beneden kunnen vallen. 
En… een grondlaagje ademende verf aan de buitenkant want het oog wil ook wat…
Als werk energie geeft, dan is er meestal passie en visie. En dit is hier het geval. De 
enkelingen die ooit zo eerlijk waren om me te zeggen dat dit project nooit zou klaar 
geraken en af zou zijn, die hebben dan toch een stuk ongelijk. Want wat stelde ik van 
in het begin, 9 jaar geleden reeds…: het gebouw is voor mij klaar op het moment dat 
er enkele (2 à 3)  inkomsten zijn die de vaste kosten dragen en het mogelijk maken 
stukje bij beetje meer delen in orde te zetten tot in de details.
Want hoe meer in orde, des te meer bestemmingen des te meer inkomsten des te 
meer afwerking: een positieve cirkel die niet te stoppen is. Een ongewone en vernieu-
wende visie die haar nut nog moet en zal bewijzen… 
En voor ik het vergeet. Heel binnenkort zullen we samen met een Poperings huis een 
aankondiging doen die misschien de nationale pers haalt EN de stad Poperinge rijker 
maakt zonder iemand anders te verarmen... Wie weet…

Hendrik Nelde, bezieler Brouwerij Feys en bestuurder VVIA vzw
hendrik@nelde.be, +32 (0)475 24 37 36

VOORWERP                      

Wie weet nog welke kleur de gevel van
het Brouwerskasteel vroeger had ? 
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Zowat elke vereniging die iets te vieren had, kwam vroeg of laat in Het Wekelijks Nieuws terecht. Het moment voor alle leden om 
op hun piekebest te poseren voor een echte fotograaf! Wie herkent hier zichzelf, een familielid of een vriend/vriendin?
Laat het ons weten op jan.daschot@telenet.be of info@drukkerijschoonaert.be, dan kunnen ook deze foto’s op de beeldbank.

"SCHOON VOLK"
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8 september 1897: bedevaart naar Lourdes. Ik 
vertrek om 1.30 u. langs Ieper, Komen en Rijsel. 
Te Rijsel heb ik de tijd om mijn reisboekje te kopen 
en de kerk te gaan bezoeken van Notre-Dame de 
Treille. De kerk gelijkt uitwendig op een vervallen 
magazijn. Ik vind Mr Buyck een halfuur voor onze 
afreis. Reis naar Parijs te 7.15 u. ’s avonds, aan-
komst rond 11 u. Wij overnachten in ’t Hotel du 
Lion d’Argent in de rue St-Sauveur. Om 9 u. lezen 
we de mis in de schone kerk van St-Eustache dicht 
bij de Halles Centrales. Daar is de straat opgepropt 
van groensels en fruit. Gedurende de voormiddag 
wandelen wij langs de boulevard Montmartre, des 
Italiens, des Capucins tot aan de grote opera en de 
kerk la Madeleine, trekken we naar de Place de la 
Concorde,  Jardin des Tuileries, Champs Elysées, 
Arc de l’Étoile, nemen de omnibus tot aan het 
hotel de Ville, déjeuner, wandelen tot aan de gare 
d’Orleans. Afreis naar Tours waar we overnachten 
in Hotel de Bordeaux. We lezen mis in de schone 
kathedraal, nemen een rijtuig om in korte tijd de 
stadsmerkwaardigheden te zien: brug over de Loi-
re, de heuvel rijk beplant en bebouwd aan de over-
kant van de Loire. Oud klooster van St-Martin, 
huis van Tristan l’Ermite. Afreis naar Bordeaux 
met de train rapide. Te Bordeaux aangekomen te-
gen de avond nemen we een rijtuig voor één uur, 
zodanig dat we op ’t einde aan de poort moeten 
gelost worden van ’t Hotel Bechi in de rue Voltaire.
’s Anderendaags mis in de kathedraal. Bezoek aan 
de stad: colonne des Girondins, prachtige brug over 
de Garonne, le quinquonce. Afreis naar Lourdes
’s zaterdags rond 11.30 u., ’s morgens aankomst te 
Pau rond 8.30 u.  Op de trein naar Lourdes samen-
spraak met drie hoofdmannen der Carlisten die in 

Het Dagboek van een dorpspastoor
 “Liber Memorialis” (9)

GUSTAAF GODERIS  -  pastoor Sint-Bavo Watou - 1896-1932

De afgelopen jaren heb ik het ruim 400 pagina’s tellende handschrift van het Liber Memorialis 
van de Sint-Bavoparochie omgezet in een leesbare tekst. De oude dialectwoorden en de Latijnse 
woorden heb ik zoveel mogelijk bewaard, maar geduid waar nodig. De komende maanden krijgt 
u hieruit een selectie te lezen, waar mogelijk met illustraties. Veel leesplezier!

Jan Daschot

geestdrift bevestigen dat Don Carlos in korte tijd 
aan ’t hoofd zal staan van Spanje. ’s Avonds ten 
8.30 u. aankomst te Lourdes in Hotel la Solitude 
waar twee kamers waren voorbehouden. Avond-
maal en eerste bezoek aan de grotten. ’s Zondags 
mis aan de kapel du Rosaire. Hoogmis in de ba-
siliek, bezoek aan de onvoltooide kerk der stad.
’s Namiddags  processie, kruisweg op de hoge berg 
boven de basiliek. Maandag reis naar Gaverni en 
mis om 8 u., afreis om 6 u., aankomst om 1 u. Te 
voet de loop van de Gaver opklimmen tot aan haar 
oorsprong. In ’t hotel terug om 8 u. Dinsdag  mis 
om 6.30 u., hoogmis, wandeling naar het oude fort, 
’s avonds fakkeltocht door de Belgen. Woensdag af-
reis naar Tarbes en Bordeaux, om 10 u. ’s avonds 
afreis van Bordeaux naar Orleans waar wij aan-
komen op donderdagmorgen om 7 u., mis in de 
prachtige kathedraal, ontbijt in Hotel St-Catheri-
ne, bezoek aan de stad. Overal ontwaart men de 
gedachtenis van Jeanne D’Arc. Afreis naar Parijs 
om 1 u., aankomst om 5 u., Hotel Fénélon, bij de 
St-Sulpice kerk. Bezoek aan de Jardin de Luxem-
bourg, St-Etienne du Mont. In het hotel maak ik 
kennis met drie Doornikse priesters. De vrijdag mis 
in St-Sulpice. Notre Dame, les Invalides, Champs 
de Mars, Trocadero, Bois de Boulogne. Mijnheer 
Buyck reist af  naar Waregem. ’s Namiddags met 
de drie Doornikse priesters naar Versailles, het 
museum van schilderijen die de geschiedenis van 
Frankrijk afbeelden, prachtige zalen van het paleis 
van Louis XIV, hof. Zaterdag afreis en terugkomst 
te Watou zondagmorgen om 6.30 u. Ik vertel de 
congregatie der dochters ’t geen mij te Lourdes het 
meest getroffen heeft.

Oktober 1897: kermis te Watou op zondag 3 
oktober. De grote kermis van oktober begint de 
naaste zondag van de eerste oktober (patroon St-
Bavo), bijgevolg begint ze op zondag 30 september 
als St-Bavo op de maandag past; op de 29ste als St-
Bavo op een dinsdag past; op de 28ste als St-Bavo 
op een woensdag past; op 4 oktober als St-Bavo 
op een donderdag past; op 3 oktober als St-Bavo 
op een vrijdag past. Sermoen in beide missen op 
de misbruiken van de kermis, en namelijk op de 
dansvergaderingen. Processie achter de hoogmis in 
de kerk om reden van ’t regenachtig weer.
8 oktober 1897: reis naar Brugge voor de instel-
ling van een boerenbond. Ik had aan Mgr. Waf-
felaert geschreven om te vragen van te Watou een 
boerengilde te stichten volgens de regels van de 
Boerenbond van Leuven. De bisschop riep mij om 
mondeling te handelen over de zaak. Mgr. zegde 
mij: uw gedacht van een boerengilde in te richten 
is goed - ’t is mijnheer de kapelaan die het opgevat 
heeft -. Ga te werk zonder geweld, zonder gerucht, 
stille, voorzichtig. Betrouw veel op uw burgemees-
ter (Karel Brutsaert) en mijnheer Vandendriessche, 
pastoor van Oostkerke. Ik wil dat de gilde uw gilde 
zij en dat daar niets gezegd en ondernomen wordt 
zonder uw goedkeuring. Gij zijt bij mij de verant-
woordelijke van de gilde. Zeg aan de kapelaan 
“nihil potesis inchoara, nullam ideam in ghilde 
amittera, sine proevia consensia pastoris. Nos in-
tendimus bonnum animarum, nullatensis igitur 
junta superirium voluntatum”.
Zondag 7 november 1897: algemene vergade-
ring van de conferentie van de H. Vincentius der 
dekenij Poperinge in de grote zaal van de Katho-
lieke Kring. Wij vertrekken uit het huis H. Werquin 
om 2.15 u., de vergadering begint om 3.30 u. De 
aanspraak wordt gedaan door de eerwaarde heer 
Opdendrinck, onderpastoor van St-Jan. 1. De le-
den van de H. Vincentius zullen wel bij St-Pieter 
gekomen zijn. 2. De conferentie is zowel een mid-
del van zaligheid voor de leden als voor de armen 
door de conferentiën bijgestaan. 3. Bezoekt de fa-
milies uit christene liefde, niet gelijk de officiële be-
zoekers die een stuk geld smijten, gelijk eten naar 
een hond. Spreekt aan kinderen van ziekte, van 
gelukken in ondernemingen.

Wordt vervolgd

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

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk
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Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos

Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan
De IJzerbode ook online

op onze website!
www.drukkerijschoonaert.be

Hartslagen
van Rik Ryon

 

WAAROM DUREN DE
WERKEN OP DE SNELWEG 

ZO LANG?
Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
hetis.rik.ryon@gmail.com

Denk je dat brandweervrijwilliger écht iets voor jou is?
Wil je deel uitmaken van onze brandweerfamilie ? 

Naar jou zijn we op zoek !!

Post Zuid IJzer is op zoek naar extra krachten. Wil je weten
hoe het allemaal in z’n werk gaat om brandweervrijwilliger te 
worden, dan nodigen we je graag uit op onze infosessie.
Je moet je vooraf wel inschrijven via
www.brandweerwesthoek.be (onder de rubriek nieuws)
of via zuid-ijzer@brandweerwesthoek.be.

De infosessie gaat door op dinsdag 6 april om 19.30 u.
in onze kazerne. Haringestraat 26A - 8972 Roesbrugge

Infosessie
Zo word je brandweervrijwilliger

!!! BELANGRIJK !!!

De IJzerbode april
verschijnt op dinsdag 13 april 2021

Artikels en publiciteit inleveren
ten laatste op donderdag 1 april 2021.

In oktober van vorig jaar hebben wij, net zoals 
vele andere organisatoren van muziekfestivals 
en kunstmanifestaties, omwille van corona de 
beslissing moeten nemen om de veertiende 
editie van het driejaarlijks Internationaal Grego-
riaans Festival van Watou, die zou plaatsvinden 
in mei 2021, te verplaatsen naar mei 2022. De 
veiligheid van publiek, zangers en medewer-
kers komt op de eerste plaats.

Het globale festivalprogramma 2021, met deel-
name van meer dan 25 bekende ensembles zo-
als Vox Clamantis uit Estland, Wishful Singing 
uit Nederland, Psallentes uit België en zo vele 
andere, was zo goed als volledig ingevuld. 
Maar we wilden geen onnodige risico’s nemen 
en  kozen voor de optie om het volledige eve-
nement integraal te verplaatsen naar 2022.

De nieuwe festivaldata situeren zich zoals 
steeds rond het feest van O.L.H. Hemelvaart, 
donderdag 26 mei 2022. Bijgevolg zal het 
kernprogramma in Watou plaatsvinden van 
woensdag 25 tot en met zondag 29 mei 2022. 
De pre-ouvertures in de diverse partnersteden 
waaronder Brussel, Antwerpen, Grimbergen, 
Koksijde en Wervik nemen een aanvang op 
vrijdag 20 mei 2022.

De festivalwebsite werd ondertussen volledig 
geactualiseerd. Zeer veel info vind je nu reeds 
op www.festivalwatou.be.

Je kan tevens een deel van het Festival 2018 
herbeleven via deze link.

Twaalf YouTube-filmpjes bieden een fantastisch 
beeld van wat er in Watou en in de diverse 
partnersteden zoal te beleven viel.

En tenslotte nog even dit. In de Klara Top 100 
van vorig weekend deed de meditatieve reli-
gieuze muziek het met zes van de tien eerste 
plaatsen  bijzonder goed.

De grote laureaat in deze Top 100 was beslist 
de Estse componist Arvo Pärt. Pas in de jaren 
zeventig van vorige eeuw kon hij in Tallinn een 
Liber Usualis of een gregoriaans zangboek be-
machtigen, hetgeen zijn eerste kennismaking 
met het Gregoriaans betekende.

Het ensemble Vox Clamantis uit Tallinn werkt 
reeds sinds 1999 intensief samen met Arvo 
Pärt.

We zijn dan ook bijzonder verheugd dat deze 
schola in 2022 voor de achtste opeenvolgende 
maal in Watou zal aanwezig zijn met een pro-
gramma gregoriaans en werken van Arvo Pärt.

Internationaal Gregoriaans
Festival van Watou

Internationaal Gregoriaans Festival van Watou v.z.w.
 Moenaardestraat 20 - 8978 Watou - België - T 057 38 82 67 

www.festivalwatou.be - info@festivalwatou.be 

Bernard Deheegher
voorzitter
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in ’T ROZENHOF

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

TAKE-AWAY MENU VOOR PASEN…
Beste klanten,
Zoals je ziet voorzien wij ook dit jaar een afhaalmenu voor Pasen…
We nemen het zekere voor het onzekere, maar hopen natuurlijk sa-
men met jullie dat wij zo snel mogelijk opnieuw onze deuren kunnen 
openzetten voor onze klanten!!!
Het heeft nu lang genoeg geduurd, want niets kan aan een gezellig 
etentje bij ons in het restaurant…
Hiernaast dus ons take-away menu “PASEN”
Ook al mogen wij het restaurant met Pasen heropenen, toch kan dit 
take-away menu afgehaald worden op Pasen!!!
Zo krijgt iedereen toch de kans om van onze gerechten te genieten, 
ook al kunnen wij jullie geen plaatsje meer beloven, of houden jullie 
zich liever nog wat op afstand.

Ons Paasmenu die bij ons ter plaatse in het restaurant geserveerd 
wordt indien wij mogen heropenen, kan je dan terugvinden op face-
book of op onze website. 
Dit menu zal NIET hetzelfde menu zijn als het afhaalmenu.
Je kan ons natuurlijk ook telefonisch bereiken om te horen wat voor 
lekkers wij dan zullen serveren! Laten we het beste hopen…

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

LentedagenLentedagen
ACTIE!

Dubbele puntenop klantenkaart+ attentie voorelke klant

1166--3311  MMaaaarrtt  22002211

TAKE-AWAY menu PASEN

Kabeljauw met asperges
en blanke botersaus

***
Ardeens varkenshaasje

met sjalottensaus,
lentegroentjes en verse kroketjes

***
Paasdessert

€ 40 per persoon 

Voor de kids:

Gehaktballetjes in tomatensaus
met puree, frietjes of kroketjes

***
Chocolademousse

€ 10
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AFHAAL WARME BEENHAM
Omdat het ook anders kan... Feestmaaltijd De Krekel @ Home.
We nodigen jullie allemaal uit om thuis te genieten van de lekker-
nijen die door onze traiteurs met veel zorg en liefde worden klaarge-
maakt, speciaal voor jou.

We zorgen voor een totaalmenu naar keuze, voor groot en klein.

APERITIEF:
• Picon van Hendrik, 1 liter (in de prijs zit €3 leeggoed bijgerekend, bezorg de fles 

terug op school en deze wordt terugbetaald)
• Aperobordje per persoon: (traiteur B.E.L.)
 Parmaham, chorizo, salami, jagersworst, paté,
 kaasblokjes en brie afgewerkt met mosterd,
 olijven, gekonfijte tomaatjes, bloemkool met cocktailsaus

HOOFDGERECHT: (traiteur Ter Bunder)
• Beenham voor groot of klein, met groentjes, krielaardappeltjes en sausjes
• BBQ braadworst, met groentjes, krielaardappeltjes en sausjes (<12 jaar)

DESSERT: (traiteur B.E.L.)
• Bruine chocolademousse en cacao-coulis met Amberbier van Artisanale Brouwerij 

Werbrouck
• Tiramisu met speculoos en baileys
• Bruine chocolademousse met witte chocoladesaus en smarties 
• Vanillepudding met speculoos

De bestelling kan afgehaald worden op 
zondag 21 maart 2021 tussen 11 u. en 13 u. 
in OC Karel De Blauwer te Roesbrugge en dit uiteraard volledig coronaproof. 
Je ontvangt een email met tijdslot erin vermeld wanneer je om de bestelling mag 
komen!
VERGEET DUS ZEKER JE EMAILADRES NIET TE VERMELDEN BIJ BESTELLING.

Ook thuislevering kan, op een adres max. 15 km verwijderd van school.
Geef bij thuislevering zeker naam, adres en telefoonnummer door.

Bij elke bestelling zal er meer informatie te vinden zijn rond het opwarmen. 
Ook invriezen is geen enkel probleem!
In de prijs zitten de verpakkingskosten inbegrepen, dit naar aanleiding van de coro-
naproofversie.

Bestellen kan tot en met 16 maart 2021.
Vermeld bij betaling zeker je naam, dit om misverstanden te vermijden!

De opbrengst gaat integraal naar de heraanleg van de tuin aan de straatzijde.
Alvast bedankt en smakelijk !

HET KREKELTEAM

MENSEN VAN BIJ ONS
• Johanna (Jeanne) Cappon, weduwe van 

Hilaire Camerlynck, geboren te Beveren-IJzer 
op 17 september 1922 en op 17 januari 
2021 op 99-jarige leeftijd in het WZC Home 
Vrijzicht te Elverdinge overleden.

• Robert Cabooter, echtgenoot van Georget-
te Beun, geboren te Beveren-IJzer op 30 
september 1924 en op 4 februari 2021 op 
96-jarige leeftjd te Veurne overleden.

• Simonne Regheere, geboren te Stavele 
op 26 april 1927 en op 7 februari 2021 op 
94-jarige leeftijd thuis te Poperinge overle-
den. Er werd in de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
te Poperinge in intieme kring afscheid van 
haar genomen.

• Maria Goudeseune, weduwe van Sylver 
Deprez, geboren te Poperinge op 15 maart 
1922 en op 11 februari 2021 op 99-jarige 
leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis te 
Ieper overleden. Er werd op donderdag 18 
februari in intieme kring van haar afscheid 
genomen in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te 
Abele.

• Paula Nuttens, weduwe van Odile Dehondt, 
geboren te Poperinge op 4 september 1935 
en op 27 februari 2021 op 85-jarige leeftijd 
in het AZ Delta Rumbeke overleden. Er werd 
in de Sint-Bertinuskerk te Poperinge in intie-
me kring afscheid van haar genomen.

• Joël Deroo, echtgenoot van Maria Vanden-
berghe, geboren te Poperinge op 10 juni 
1935 en op 5 maart 2021 op 85-jarige leef-
tijd te Krombeke overleden. De begrafenis 
had plaats in intieme kring.

ROESBRUGGE
	
n Zaterdag 24 april om 20 u.: Blauwen 

aan de Franse grens in de Westhoek
Het feestcomité Karel de Blauwer van Roes-
brugge organiseert deze gratis voordracht 
ter gelegenheid van Erfgoeddag met thema 
NACHT. 
Ronald Verstraete is onze spreker en er is een 
doventolk voorzien. 
Plaats: St. Martinuskerk Roesbrugge. 
M.m.v. Samana Roesbrugge-Haringe.
Programma onder voorbehoud en behoudens 
de geldende coronamaatregelen.

ROESBRUGGE  & STAVELE 

n Promen’art: Wandeling in de IJzerval-
lei, ontdekking creatieve ateliers (9 km)     
zaterdag 17 en zondag 18 april van 9 tot 
17 u.

Je kan de wandeling op elk punt starten en 
de ateliers vrij en in willekeurige volgorde be-
zoeken. Alle info en wandelroute op www.
promenart.be. 

Voetreflexologie &
Aromatherapie

Sint-Brigidaplein, 4

8691 Beveren-aan-de-Yzer
 

www.kwintezensia.be

Facebook: Kwintezensia

Instagram: Kwintezensia

Op afspraak: 0470 13 81 10
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Prof. O. Rubbrechtstraat 12
8972 Roesbrugge-Haringe
Tel. 057 30 05 94
info@elektrocappoen.be
www.elektrocappoen.be

Wij aanvaarden
ecocheques

€ 1048€ 1048

WCD 670 WCS
 Capaciteit 8 kg
 1400 toeren
 Water control system
 Energielabel A+++
 Twindos
 Miele@home wifi

L6FBG04W 
 Capaciteit 10 kg
 1400 toeren
 Aqua Control
 A+++
 Big led display
 Invertermotor € 748,99€ 748,99

WASSEN ZONDER ZORGEN

Op een vriedagvornoene schuuft Jos Joengbloedt van 

Watou-Abele binnen bie ‘n apotheker Devloo op de 

Pèèrdemart in Pooprieng en zet ze koanestok in de para-

plubak. Jos - ‘k schatten num roend de vuventjeventig - 

is nog redelik wel bewoard, moa z’n hoar is wel ol 

dinne gestrieveld, en wienters zomers droagt ie een 

wullen sjarpe, én steunkoesen tegen variesen. En-

fin. Juuste achter num stappen twee snetsebellen 

binnen, elk mi een kiend an d’ hand. Beleefd lat Jos 

nulder voren. Oendertusschen kiekt ie roend en krab-

belt nu en toen etwod in een zwort callepingsje. Ol 

ossan snetsebellen doen die twee madamtjes nul-

der commande, betoalen en goan ol toateren en 

vriendelik knikken noa buten. Nu is ’t Jos ze toer.

“Dag menere, wuk hadde gié gewild?” “Menere 

’n apotheker, verkop je gie spuns voe volsche taands 

te kuschen?” “Joak, zoender en mi fluor, in verschil-

lige smoaken en priezen.” “Ah, ’k hen moa te kiezen?

‘k Zien bliede. Etwot anders nu. Krikken, voer o je 

spakt, da verkop je nie?” “’t Toet, menere! Olle soor-

ten: mi of zoender ellebogesteun, mi of zoender kal-

letjoetje vanoender, krikken da je inkort of uutlangt, in 

plastiek of in alleminioem, diere en goekope,… Ol da 

je wilt!” “Ah? Ja, plakkers voer eksterogen, da zagen 

‘k ol leggen.” “Klopt! Grote en klene verpakkieng, 

goekope en miender goekope. Groenen Duvel - o ke

’t meugen zeggen - is ’t beste, moar oek ’t dierste.” 

”Groenen Duvel dus! De pries speelt gin rolle. ‘k We-

ten nie… o gie flanellen oendergoed verkopt, van Da-

mart of … ?” “’t Spiet me, doaran kunnen ke joen nie 

helpen.” “En bouillotten? Voe binst de wienter, voe 

je bedde te verwarmen o ‘t vriest?” “Da wel, joak! 

Da verkopen ‘k ol joaren. Je kriegt 5 joar garantie. 

Je goat dus nie dikkers moeten werekeren. Pardong, 

‘k hopen van wel nateurlik, da je nog lange leeft.”

“En pampers en kienderzolve?” “Hen ‘k oltied bin-

nen. Voe baby’s, en voe kiendjes. En zelfs voe grote 

menschen die ’t nie meer kunnen ophoeden. Enfin, 

de hele serie. Van zolve, verkopen ke meest Switsal.

Joaren ol.” “Moa, papflesschen, da verkop je nie, ze-

ker?” “ ‘k Toetoen. Klene en grote, in glas en in plas-

tiek. Moar excuseer me, o ‘k etwod meugen vroagen...

J’ informeert gie achter stief vele. Nie dat ‘t nie wel 

is, je ku goan peizen! Hoe meer hoe liever! Moa 

zoe je dat ollemoale nu, vandoage, meidoen?

‘t Is omda ke dat nog eerst ollemoale zoen moeten 

greeddoen. En dat zoe wel een tiedige kunnen deu-

ren, verstoa je?” “Gin probleem. ’t Is nie voe sebiet,

‘t wos moa voe zeker te zien da gie da binnen hed. 

Nu weten ke da ‘k an ‘t juuste adres zien, en da ‘k 

ze morgen híer kunnen ofgeven, m’n huwelikslieste.”

SCHREVELYNCK     Nadruk verboden

Origineel geboortedrukwerk!

JEF

Zusje voor Laura & Lowie!

Teer van kleur, licht als lucht, als een zeepbel in de vlucht!

Lieze
6 december 2020     8.49 uur      3,310 kg     50,5 cm

Mijn papa en mama: Bruno en Aline Cappoen-Debruyne

Mijn partners in crime: Laura & Lowie

Mijn bubbelsponsors: Christiane Dejonckheere & Jonan Debruyne

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

Cadeautip: Dreambaby Kuurne - www.dreambaby.be (lijstnr. 1158833 - paswoord: GQW3821)

Filou & Friends Ieper - www.filoufriends.com (gebruikersnaam: Lieze Cappoen - wachtwoord : 06122020)

Mama is nog mama.
Papa blijft gewoon papa.

Maar vind je ons niet stoer?
Vanaf nu zijn wij

grote zus & broer!
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Ward
18 september 2020

7.06 uur - 3,480 kg - 51 cm

Broertje van Stien en Brent

Zoontje van
Tijs en Jolien Vandecaveye - Vandelanotte

Meter: Jasmien Vandelanotte
Peter: Tom Vandecaveye

Steeds welkom: Krombekestraat 11, 8640 Westvleteren, 0497 91 67 76

     30/04/2020           01.10 u.            50 cm            3080 gram
Dochtertje vanSelien Ryon & Lesly Coolzaet

Liefste meter & coolste peterLaura Ryon & Glenn HommezBabybezoek
Welkom na een seintje‘t Vliegende Paard 42, 8970 PoperingeSelien 0473 69 46 54 - Lesly 0474 71 41 79

Vrijblijvende cadeautipGeboortelijst Bambino, D’Hondtstraat 7, Ieperwww.bambino-ieper.bePamperrekening: BE 94 7555 7242 2214 of 

“ Jouw wereldje is ons leven . En dat van ons is van jou .
Wij zullen alles voor je geven . Leef, ervaar geniet en vertrouw . ”

www.drukkerijschoonaert.be

Samen lachen, samen spelen,
samen alles met jou delen!

Ward

- ontwerp
- foliedruk (goud, zilver, koper, ...)
- etiketjes
- doopsuiker- en babyborrelkaartjes
- ...

bv
bv

Drukkerij SCHOONAERT
Bergenstraat 1  -  Roesbrugge  - 057 30 03 79 - christine@drukkerijschoonaert.be  -  www.drukkerijschoonaert.be




