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In een vorig artikel zagen we dat het Douvie-
huis tevens dienst deed als het eerste ‘Belgi-
sche’ raadshuis van de gemeente Watou. Het 
werd tot rond 1850 gehuurd van de brouwers-
familie Van Uxeem. Het laatste eigen gemeen-
tehuis op het Watouplein heeft slechts elf jaar 
dienst gedaan, van 1966 tot aan de fusie van 
1977. Tussen 1850 en 1966 waren er echter 
nog twee gebouwen die dienst deden als ge-
meentehuis. 

Tot 1940 bevonden de raadzaal en een kan-
toortje voor de secretaris zich boven de herberg 
Sint-Elooi (later omgedoopt tot Gemeentehuis) 
van timmerbaas August Lermytte. Beneden 
was er een herberg en winkel. Het zaaltje ach-
ter de herberg is er pas gekomen tijdens het 
interbellum als repetitielokaal voor de fanfare 
Sint-Cecilia. In 1898 keurde de gemeenteraad 
de uitbreiding en verbouwing van de boven-
ruimtes goed: het secretariaat van Emiel Boone 
barstte uit zijn voegen wegens “het bewaren 
van boeken en welkdanige geschriften”. De 
toenmalige eigenaar, aannemer Edmond Du-
verlie, richtte een kamer in met een nieuwe 
plankenvloer en plafond naast de raadzaal en 
kreeg daarvoor een eenmalige toelage van 200 
fr. De jaarlijkse huur, vuur en licht inbegrepen, 
bleef echter onveranderlijk op 50 fr.
Reeds in 1939 dacht het gemeentebestuur er 
aan om niet langer lokalen te huren maar om 
een pand aan te kopen en te verbouwen. De 
woning van de overleden gemeenteontvan-
ger Emiel Bulthez (Watouplein 10) werd toen 

echter afgewezen. De raad was bang dat het 
te duur zou zijn en bovendien was het onge-
schikt en te klein om er een gemeentehuis van 
te maken. Het huis werd later herberg “In de 
Tandem” van Robert Provoost en is nu (2017) 
slagerij Vermeulen.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Duitse 
bezetter niet te spreken over het feit dat een 
gemeente bestuurd werd vanuit een café en er 
moest uitgekeken worden naar een andere lo-
catie. Uiteraard ontbraken tijd en middelen om 
een eigen gebouw op te richten of te kopen. 
De gemeente Watou had geen ander eigen-
dom dan de gemeentelijke jongensschool en 
richtte dus noodgedwongen enkele lokalen in 
aan de straatkant. De 97 leerlingen moesten 
het met een klaslokaal en het lokaal voor me-

disch onderzoek minder stellen. 
Die povere huisvesting miste elke uitstraling en 
de werkomstandigheden waren er allesbehalve 
ideaal. Na de bevrijding haalde burgemeester 
Germain Vandenameele in 1946 de plannen 
voor een eigen gemeentehuis en een brand-
weerarsenaal, een grote gemeente als Watou 
waardig, opnieuw uit de kast en noteerde het 
alvast in het vijfjarenplan.
De tabakshandelaar Jerome Persoone zat na de 
bevrijding als enige in de oppositie en in de zit-
ting van 16 mei 1947 stelde hij zijn woning en 
voormalige tabakskerverij in de Vijfhoekstraat 
te koop aan de gemeente om er een nieuw 
gemeentehuis te bouwen. De katholieke meer-
derheid had echter geen zin om zaken te doen 
met haar opposant en verwierp unaniem het 
voorstel. In diezelfde zitting werd de aankoop 
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Geschiedenis van markante gebouwen
Gemeentehuizen in Watou

Verbouwingswerken maart 2017.

Het Gemeentehuis rond 1910. Veldwachter Seraphin
Vandebruwaene overhandigt enkele documenten aan 
secretaris Emiel Boone, rechts staat vleeskeurder Richard 
Duverlie. Links genieten de gebroeders Duverlie, eigenaars 
van de zaak en aannemers, samen met Petrus Renaerts, 
gepensioneerd veldwachter, van een pint.

De Poperingestraat (Douvieweg) met links
het gemeentehuis in de knechtenschool.



van twee bouwvallige woningen op de Grote 
Markt goedgekeurd. De  woonhuizen 14 van 
Albert Masschelein uit Poperinge (A395a) en 15 
van Paul Delbaere-Didelot te Laken (A395m,l) 
kostten samen 400.000 fr. Om een nog onbe-
kende reden sprong de verkoop van een van de 
woningen echter af en de gemeente bleef zit-
ten met één verkrot pand, dat op zich te klein 
was om te verbouwen. 

Het gemeentebestuur had zichzelf vastgereden 
en aangezien er jarenlang verder niets bewoog 
stelde de eigenaar van het kasteel in 1954 aan 
de gemeente voor om zijn pand te kopen aan 
de gunstprijs van 500.000 fr. Jerome Persoone, 
intussen zelf burgemeester geworden, ketste 
dit voorstel af wegens ongeschikt, maar in de 
zomer van 1955 wilde hij zelf zijn herberg “De 
Pelikaan” met tabakskerverij, op de hoek van 
de Steenvoordestraat met de Abelestraat, op-
dringen om er gemeentehuis en arsenaal in 
onder te brengen, maar zijn eigen meerderheid 
volgde hem niet, men zat immers nog steeds 
opgescheept met die ene woning op de Grote 
Markt.

In 1960, onder burgemeester Camiel Plancke, 
slaagde het gemeentebestuur er eindelijk in 
om de tweede woning op de Grote Markt te 
verwerven, samen met het huis in de Vijfhoek-
straat 1 en meteen werd aan architect Decreus 
uit Poperinge de opdracht gegeven om de 
plannen op te maken. Felix en Michel Vanden-
bussche waren de aannemers. Er werd in 1964 
een lening aangegaan bij het Gemeentekrediet 
van 2.708.000 Bef, terugbetaalbaar in 30 jaar. 
“De afbraakwerken zijn begonnen en binnen 
afzienbare tijd groeit met de dag het nieuw ge-
meentehuis”, schreef Het Wekelijks Nieuws op 
19 maart 1965. Nergens in de archieven of in 
de kranten is er een vermelding van een officië-
le opening of ingebruikname te vinden. Was er 
geen geld of had schepen Van Oost zoals vaak 
bezwaren om iets te organiseren, niemand die 
het weet, maar net zoals bij de aankomst van 
de eerste tram in Watou in 1905 gebeurde er 
helemaal niets feestelijks.  

Op het, overigens moeilijk leesbare huldebord 
dat in de inkom hing, staan 1965-66 vermeld 
als bouwjaren, de oplevering gebeurde ver-
moedelijk eind 1966. Exact elf jaar later was 
het gemeentehuis door de fusie zijn functie 
alweer kwijt. Burgemeester Sansen maakte 
zich sterk dat de dienstverlening in alle deelge-
meenten van Poperinge verzekerd zou worden 
“als schakel tussen Poperinge en de plaatselijke 
bevolking”. Watou kreeg zes halve dagen een 
bediende, Proven en Reningelst vier halve da-
gen, Roesbrugge amper drie. Die regeling bleef 
gelden tot de CVP-PVV-coalitie in 2003 de mo-
biele ambtenaar invoerde. Op die manier wer-
den gemeentehuizen in de dorpen overbodig 
en konden ze verkocht worden. 

In Watou gebeurde dit niet. Het gebouw werd 
verder gebruikt als opslagplaats voor het pro-
cessiemateriaal, voor de erfgoedcollectie van 
Onzen Heertje, voor de Poëziezomer en Kun-
stenfestival. Verenigingen vierden hier hun 
jubilea, de Sint werd er zelfs enkele malen 
verwelkomd. Het postloket vond er een onder-
komen tussen 2001 en 2007, tot Bpost besliste 

om ook in Watou een postpunt op te richten in 
de Sparwinkel. 
In 2013 stelde het stadsbestuur nog voor om 
gemeentehuis en arsenaal om te bouwen tot 
een O.C. in plaats van de Bollaard. Na overleg 
met alle verenigingen in het bewonersplat-
form werd dit afgewezen wegens te klein en 
onpraktisch en werd er alsnog beslist om een 
nieuwe Bollaard te bouwen. Het doek valt na 
vijftig jaar in 2016, wanneer thuisverpleegster 
Jolien Desmet uit Watou het pand aankoopt en 
laat verbouwen (2017) tot zes assistentieflats, 
zodat ook dit beeldbepalend gebouw bewaard 
zal worden. 

Wordt vervolgd
Jan Daschot

Bronnen:
- Gemeentearchief Watou,
 Parochiearchief Sint-Bavo, Watou
- Beeldbank Westhoekverbeeldt
- Historische Kranten
- Geschiedenis van Watou, L.A. Rubbrecht, 1910
- Geschiedenis van een grensdorp, Jan Daschot, 2015
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Gevelplan van de hand van architect Decreus uit Poperinge.De twee huizen links werden gesloopt voor het nieuwe gemeentehuis. Het rechterhuis was 
ooit het voormalig wethuis van de heerlijkheid de Noordhouck. Het opschrift vermeldt in 

1905 “in ’t Hof van Commerce H. Verhille, koopman in beesten”. Later werd het café
omgedoopt tot “Au Centre”, uitgebaat door Cyriel Tytgat. De linkse woning is eveneens een 
voormalig handelshuis  met opschrift: “Camiel Missie-Russe Chaussures et tiges de bottines”.

KAV-Watou viert haar 50-jarig bestaan op 7 mei 1988. Na de misviering volgt er een receptie in de bovenzaal
van het gemeentehuis. Schepen Werner Claeys houdt de feestrede.
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Als kind pro-
beerden we 
met een lus-
vormig touw-
tje om de voe-
ten een boom 
of paal te 
bekl immen. 
Lukte niet al-
tijd zo best, 
vaak gleden we meer 
naar beneden dan we hogerop geraakten. Dat 
lukt beter met een ‘klimspoor’ of ‘klimijzer’. 
Da ’s een puntig ijzer om de schoen aange-
bracht en om het been vastgemaakt. Door 
het gewicht van de klimmer snijden de pinnen 
in de boom of paal en voorkomen zo dat je 
naar beneden glijdt. Klimijzers werden vroeger 
vaak gebruikt bij de herstelling van elektrische 
leidingen want de meeste elektriciteitspalen, 
kepers, waren van hout. Zoals nu nog op het 
platteland in de VS.

“Raak!” Ignace Verstaeten uit Koksijde, blij 
dat je geen hoogtevrees hebt! Daal nu maar af 
voor je prijsje bij Drukkerij Schoonaert.

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

ALTIJD HOGEROP!

SUN BAG 
of 

BADLAKEN
(FOUTA)

GRATIS
bij aankoop van 

uw zonneproducten

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

N A A M  K A N T O O R
Straat nr – PC Gemeente
Tel
E-mail
ON xxxx.xxx.xxx | FSMA xxxxxcAcB | RPR xxx
Principaal: Argenta Spaarbank nv | Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be
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Kom langs voor meer informatie.

Gemakkelijk, gratis en snel.

H A v e R b e K e  K R i s T O f  b v b A 
VEURNESTRAAT 48 - 8970 POPERINGE
057 33 92 08 | kristof.haverbeke@argenta.be
ON 0863.821.127 | FSMA 62527 cAcB | RPR WEST-
VLAANDEREN 
Principaal: Argenta Spaarbank nv | Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

gezichtsverzorging | lichaamsverzorging
medische pedicure | manicure
epilaties | massages | maquillage | gelnagels
ZONNEBANK | OOK VERZORGING AAN HUIS

VRIJDAG 28 APRIL om 20 uur INFO-AVOND OVER DE ZON
SPF50 waar zijn we mee bezig? Het kan ook anders …
Kom dit ontdekken op de infosessie over de zon en uw huid.
HOE OPTIMAAL BRUINEN EN TOCH MAXIMAAL BESCHERMEN!
Deze info-avond is gratis. Deelname bevestigen, aantal plaatsen is beperkt.

ZATERDAG 29 APRIL LENTE-OPENDEUR van 14 tot 19 uur
Ontdek de lente-acties bij MI SENTO!



trade

Oud ijzer en metalen

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

PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS

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

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

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

VAN 28 APRIL TOT 1 MEI 2017
Speciaal weekend
met extra grote keuze
aan zomerbloeiers!

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

ACTIE!
per € 10 GRATIS knolbegonia of ander zomerbloeier

per € 40 GRATIS1 fles DCM meststof (880 ml)
per € 100 GRATIS3 flessenDCM meststof (880 ml)

BloemenweekendBloemenweekend
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Eén april is al eeuwenlang de dag van de april-
vis. Waar die gewoonte vandaan komt weet 
nog altijd niemand heel precies. Er bestaan een 
pak theorieën, de één al geloofwaardiger dan 
de andere, maar het is vooral opvallend dat zo-
wat de hele westerse wereld al eeuwenlang op 
1 april op de één of andere manier de mens-
heid probeert in het ootje te nemen. Kinderen 
werden indertijd op die dag om de meest on-
waarschijnlijke zaken naar de buren of naar de 
winkel gestuurd, maar het zijn vooral de media 
die voor de meest illustere aprilgrappen zorg-
den. Zo werd op 1 april 1960 Pisa door me-
diamensen en ramptoeristen overspoeld toen 
het nieuws ging dat de fameuze scheve toren 
omgevallen was. En toen in 1973 een krant op 
1 april meldde dat de Antwerpse dierentuin 
wegens geldgebrek een aantal dieren bij gezin-
nen wilde plaatsen, kwamen daar honderden 
gezinnen op af om een dier te adopteren. In 
1977 ging de prijs van de aprilvisoriginaliteit 
naar Nederland. Daar meldde een krant dat er 
die dag voor de kust van Katwijk een grote af-
gedreven ijsberg zou stranden. Het kuststadje 
liep die dag vol met nieuwsgierigen, die allen 
met een aprilvisje beloond werden.  En het We-
kelijks Nieuws pakte dat jaar uit met het bericht 
dat de regering wat wilde doen aan het feit dat 
wij onze huizen of feestelijke momenten veel 
te weinig bevlaggen. Op 1 april van dat jaar 
zouden staatsambtenaren rondrijden om de 
adressen van alle bevlagde huizen op die dag te 
registreren en voor al die gezinnen lag volgens 

het bericht een speciale subsidie klaar. Op die 
bewuste 1 april werden natuurlijk geen ambte-
naren gespot, maar de plaatselijke journalisten 
konden wel verschillende bevlagde huizen fo-
tograferen.

In dezelfde aprilmaand van 1977 werden enke-
le beslissingen genomen die nu nog altijd voor 
een stukje ons leven bepalen. Zo werd toen in 
ons land voor de eerste keer sinds lang opnieuw 
het zomeruur ingevoerd. Eigenlijk kenden wij 
al veel vroeger een zomeruur, maar toen de 
Duitsers in 1940 ons land bezetten, werd dat 
afgeschaft en moest iedereen zich voegen naar 
het ‘Duitse uur’. Na de oorlog bleef die klok 
gewoon doorlopen, maar in 1977 besloot de 
regering om terug te grijpen naar dat zomer-
uur. Bedoeling was om op die manier te be-
sparen op het elektriciteitsgebruik. Er kwam 
heel wat kritiek op de maatregel, maar in de 
nacht van 2 op 3 april moesten zowel voor- als 
tegenstanders hun klok officieel om twee uur 
’s nachts één uur doordraaien. Zodat iedereen 
op dat moment in enkele seconden plots één 
uur ouder werd. Niet alleen bij ons trouwens, 
want ook in Nederland en Luxemburg ging die 
maatregel toen in voege. 

Voor de Krombekenaars was het toen trou-
wens serieus aanpassen. Tot 1 april van dat jaar 
hoorden zij elke avond om 18 uur de grote to-
renklok de 72 ‘doolklops’ slaan. Maar met de 
invoering van het zomeruur werd beslist om de 

doolklops ’s morgens om 8 uur te laten slaan. 
Ridder Witsoone zal het alvast nooit geweten 
hebben. 

Er was ook goed nieuws voor de televisiekij-
kers van toen. Want de ‘BRT’ ging in die maand 
van start met een tweede net. Alleen was dat 
hier in de regio nog niet echt te merken, want 
de kabel was toen nog niet echt doorgebro-
ken en wie voor de beelden op de zendmast 
van Oostvleteren aangewezen was, moest een 
aparte antenne bijplaatsen om BRT2 te kunnen 
ontvangen. 

In Haringe ging de meest cruciale fase in van 
de grote restauratiewerken in de kerk. Het ge-
bouw stond toen al enkele jaren in de steigers 
en de toren was al die tijd gestut. Tijdens de 
werken was immers gebleken dat pilaren die 
de toren ondersteunden niet alleen openge-
scheurd maar ook sterk verzakt waren. Tijdens 
de aprilmaand van 1977 werden die pilaren 
ondergraven en kwamen er heel grote ‘pis-
tons’ onder. Met oliedruk werden de pijlers 
dan beetje bij beetje naar omhoog geduwd. In 
totaal was er een druk van 200 ton nodig om 
de toren 5 centimeter omhoog en weer sta-
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… 40 jaar terug in de tijdEVENEMENTENKALENDER

Kerk van Haringe tijdens de restauratiewerken. Pater Declercq bij een misviering
op de speelplaats van de school.



biel te krijgen. Het delicate werkje verliep tot 
grote opluchting van de ingenieurs zonder veel 
problemen, en  meteen daarna kon met de ei-
genlijke restauratie van die pijlers en de bogen 
gestart worden. 

De restauratiewerken aan de kerk van Haringe 
waren heel ingrijpend en duurden in totaal 13 
jaar. Ze startten in 1968 en pastoor Bruneel las 
die eerste jaren zijn missen tussen de steigers 
en de stutten. Het waardevolle orgel werd toen 
al van bij de start van de werken hermetisch in-
gepakt om schade te vermijden. In 1972 werd 
de kerk wegens acuut instortingsgevaar zelfs 
volledig afgesloten en pas in 1981 mochten de 
Haringenaars opnieuw hun kerk gebruiken. In 
de jaren ervoor vonden de misvieringen plaats 
in een klaslokaal van de school. Dat betekende 
wel dat wie niet op tijd was de mis dikwijls in 
de gang moest volgen. Bij mooi weer gebeurde 

het al eens dat de mis buiten op de speelplaats 
plaatsvond en voor huwelijksvieringen of be-
grafenissen werd uitgeweken naar de kerken 
in de omringende parochies.  

Nog in april 1977
• De verkiezingen van 1977 waren goed 

voor een nationaal record. CVP-boegbeeld 
Leo Tindemans behaalde toen maar liefst

 134163 voorkeurstemmen. De CVP werd 
toen trouwens de grote triomfator, en voor 
Poperinge mocht Cecile Boeraeve-Derycke 
heel verrassend naar het parlement. Arlette 
Duclos verloor dan weer haar zetel. Henri 
d’Udekem kon net niet naar de senaat door 
het spel van de apparentering, maar hij 
mocht wel naar de provincie.

• Roger De Vlaemynck won de Ronde van 
Vlaanderen en zijn 4de Parijs-Roubaix, maar 
hij verloor wel een pak krediet bij de wieler-

liefhebber. Want in die Ronde reed hij maar 
liefst 60 kilometer lang in het wiel van Freddy 
Maertens voor hij hem op de meet klopte. 
Maertens wist toen wel al dat hij uit de uit-
slag zou geschrapt worden, omdat hij na 
pech een fiets kreeg die niet van zijn sportdi-
recteur kwam. Bernard Hinault was de beste 
in Gent-Wevelgem. 

• Ondertussen topte Smokie met ‘Living next 
door to Alice’ zowel de Radio 2 top 30 als 
de Vlaamse Ultratop. En in de Vlaamse top 
10 steeg Joe Harris naar de eerste plaats met 
‘Maria Magdalena’. 

 
Wordt vervolgd
Stef Ryon

Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten op www.westhoekverbeeldt.be
- De IJzerbode
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Kaarterskampioen seizoen 1976-1977 in café Sint-Victor in Proven. 
Van links naar rechts: Pierre Top, Paul Top, lokaalhouder Gerard Vandromme, 

meester Alfons Debergh, kampioen Georges Cornette,
rode lantaarn Roger Notredame, André Pareyn en André Lazeure.

Vooraan zit burgemeester Feys.

Kampioenenviering seizoen 1976-1977 van de schuttersgilde ‘De handboog’
in het ‘Kristen Volkshuis’ te Roesbrugge.

Kampioen was Pierre Maes voor Wilfried Lannoeye.
Staand van links naar rechts: Joël  Deroo, Patrick Gunst, ?, Albert Ceenaeme,

Luc Ceenaeme, Julien Faïno, Antoon Cuffez, Wilfried Lannoeye,
Caroline Rondelé, Alain Rondelé, ?, Franky Meersschaert, Jerome Brigou.

Zittend van links naar rechts: Julien Gunst, Michel Soulliaert,
Cesar Oyaert en Pierre Maes.

Hartslagen
van Rik Ryon

Kan je kracht
putten

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

Leonidas-winkel
Groot assortiment pralines

Vele soorten bier, biermanden, geschenkverpakkingen, …
Hop in kleine verpakkingen beschikbaar
verschillende bitter hoppen en aromahoppen
In maart en april ook verse hopscheuten te verkrijgen
Een culinaire delicatesse !!!
Dagelijks open van 10 - 12.30 u. & 14 - 18.30 u.
Op zondag open via café Rohardushof - Maandag gesloten

Café Rohardushof
Gezellige sfeer, vele soorten bier en enkele snacks

open op vrijdag vanaf 18 u. - zaterdag & zondag van 10 tot 23 u.
Tijdens juli en augustus ook open tijdens de week
Gesloten op maandag - Groepen reserveren aub

Lieve en Eric Lagache
Bergenstraat 1 - 8691 Beveren a.d. IJzer

Gsm 0479 81 84 39 - lieve.taillieu@telenet.be



Per aankoopschijf van € 10 (uitgez. rookwaren,
leeggoed, post- en lottodiensten, stadsvuilniszakken)
ontvangt de klant 1 stempel. Bij 6 stempels is de spaarkaart vol.
Mits opleg per volle spaarkaart kan de klant
kiezen uit een mooi gamma strandartikelen.

SPAAR VOOR MINIMUM

KORTING OP DE COLLECTIE
STUDIO APOSTROPHE
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Communie
Breng uw foto’s
(gewoon of digitaal) binnen.
We maken er een leuk en
origineel communiekaartje van !!!

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

Een geschenkje
voor iedere communicant !

Veel ideeën op
www.drukkerijschoonaert.be

Plechtige communie
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EERSTE COMMUNIE 1 MEI 2016Amélie

VORMSEL

ZONDAG  1  MEI 2016
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Binnenkort is het zover …

OPENING op vrijdag 21 april
in de Steenvoordestraat 37
Van harte welkom!

Nieuwe openingsuren
maandag gesloten
dinsdag 7.30 - 12.30 u.  en  13.30 - 19.00 u.
woensdag 7.30 - 12.30 u.  en  13.30 - 19.00 u.
donderdag 7.30 - 12.30 u.  en  13.30 - 19.00 u.
vrijdag 7.30 - 19.00 u.
zaterdag 7.30 - 18.30 u.
zondag gesloten, enkel bestellingen af te halen tussen 9.00 en 11.00 uur

Wij kijken er alvast naar uit!

UITGEBREIDER GAMMA

NIEUWE PRODUCTEN
ZELFDE PRIJZEN

TIJDENS
ONS OPENINGSWEEKEND

KRIJGT
ELKE KLANT

EEN WELKOMSTGESCHENK
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN MAART 2017

KAARTING - 3 MAART
OC Karel de Blauwer
Uitslagen niet meegedeeld!

KAARTING - 28 MAART
Kristen Volkshuis
24 deelnemers - Wonnen 3 partijen: Vandermarliere 
Ignace 279 pt., Meeuw Eddy 285 pt., Deloz Jean-Claude 
360 pt. en Demuynck Eugène 250 pt.

Wonnen 0 partijen: Vereype Gratienne 211 pt. en Van-
decasserie Paula 154 pt.

Klassement: 
1. Deloz Jean-Claude  7/789 pt.
2. Demuynck Eugène  7/673 pt.
3. Vanstechelman Georgette  6/826 pt.
4. Depyper Anna  6/820 pt.
5. Vanhoucke Willy  6/746 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Timperman Lucienne 11 pt., Vercoutter Marie-Thérèse
8 pt., Boury Alice 8 pt. en Decaesteker Maria 5 pt.

Klassement: 
1. Boury Alice   31 pt.
2. Vercoutter Marie-Thérèse   30 pt.
3. Timperman Lucienne   27 pt.
4. Decaesteker Maria   24 pt.

PETANQUE - 10 MAART
35 deelnemers - wonnen 3 partijen: Benauwt Ro-
ger, Dequidt Roos, Dessein Johan, Gyssels Raymond, 
Huyghe Geert, Laseure Albert, Neyrinck Aimé, Queldry 
Marc, Rouseré Christiane, Soetaert Frans, Storme Stefaan, 
Vandecasserie Paula, Vandeputte Marie-Ghislaine en Van-
derhaeghe Guido

PETANQUE - 24 MAART
39 deelnemers - niemand won 3 partijen

Klassement na 18 matchen: 
1. Benauwt Roger 16 part./231 pt.
2. Neyrinck Aimé 15 part./206 pt.
3. Dessein Johan 14 part./215 pt.
4. Huyghe Geert 14 part./202 pt.
5. Butaye Willy 12 part./210 pt.
6. Callemeyn Victor 12 part./194 pt.
7. Demuynck Eugène  11 part./198 pt.
8. Vanderhaeghe Guido  11 part./188 pt.
9. Vandecasserie Paula  11 part./178 pt.
10. Gyssels Raymond  11 part./168 pt.

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag, zaterdag inbegrepen

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan

3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.

Inlichtingen: 057 30 03 79

Achter e poare kliniekervoariengen 
zien me were van weg ewist!

Hoe zoe je ’t gie zeggen in ’t A.N.?
1. E kuuste ze schuppe of
2. Ze woaren ferme in nulder doaverieng!
3. Dat trekt op ’n hoends koente
4. E goa moeëten ze gat uutsteken
5. Zoedt ’n durven lirtje steken, joan?
6. Ze loaten ’t  breeëd hangen, ’t dienkt me!
7. Wuk goan die keirels nogol uutmeten?
8. Hen ze ’t doa nog lange etrokken?
9. Nint, da ’ s oek gin mul!
10. Ze mieëk vele kas van neur hoendje.

Wuk is ’t A.N-ig oaverreksje van: 
1. Z’ hed e gat in neur hand!
2. Nint, ’t overlopt nieë!
3. En is doa ze neus esnooëten ewist!
4. E kriegt nie vele gin kooërde
5. Me kreeëgen d’ er ’n koeden krul van!
6. Z’ hen doar e boaioard edoan.
7. ’k Goan e ki ze broek vermoaken.
8. Ze loaten ’t breeëd hangen!
9. Nins, e breeën rik hen ze nieë!
10. Ze schudden ’t were  van nulder geren
 

Vrouw en man
zien booge en snoare, 
krank versjcheeën 
kloek tegoare (Guido Gezelle)     
                                                                                                                              
Wim SohierHartslagen

van Rik Ryon

Kan een renner
surplas plassen?

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

APRIL

D’n eësten dag van ’n moand april

zend-je de zott’n woa da’j wil:

de tweede weke ol, laat nus hopen,

go’m weerol in nuus lyfke lopen.

De derde weke van april

kunn’n me nog roöi hên meë ê gril!

Mor achter zesse-zeven doagen

go’m were nuze sandoal’n droagen.

’t Gebeurt wel dat de wind nog byt

in ’n vasten … mor achter dien tyd

is ’t Poasch’n. ’t Is ’t nieuw Leven!

En dàt komt nuus courage geven!

Djoos Utendoale



in ’T ROZENHOF

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

De lente nadert met rasse schreden!
De dagen worden langer, het mooie weer komt er aan.
Binnenkort kunt u terug op ons terras komen genieten van alles wat we te bieden hebben:
een verzorgde dagschotel, heerlijke snacks, à la carte gerechten of
seizoenssuggesties (binnenkort zijn de asperges er weer!)

Dit alles met één van onze uitgelezen gin-tonics, een streekbiertje,
een lekker wijntje (verschillende wijnen per glas verkrijgbaar) of een keuze uit onze
alcoholvrije kaart, met alcoholvrije apero’s en wijnen!!

In de namiddag kunt u bij ons terecht voor pannenkoeken, wafels, ijscoupes of
gewoon één van onze geweldige “Viva Sara-koffies”: lungo, Italiaanse cappuccino,
Panna montana, café latté, latté macchiato…
of laat je verleiden door onze nieuwe aromakoffies: speculoos, hazelnoot of caramel!!

Kijk op onze website www.rozenhof-proven.be voor openingstijden en actuele suggesties en
evenementen. Ook onze dagschotel kunt u er dagelijks vinden!

Iedereen van harte welkom!!

5 VERSO
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Algemene elektriciteit
Verlichting • Tuinverlichting • Elektrische verwarming

Sanitaire installaties
Herstellen leidingen, kraan, lavabo, douche, boiler, …

Plaatsen inloopdouche
Volledige afwerking badkamer

Centrale verwarming 
Zonneboilersystemen

Onderhoud gas- en mazoutbrander
Onderhoud schoorsteenflexibel
Erkend installateur JUNKERS

Dakwerken
Alle zinkwerken • Platte daken, EPDM, Roofing • Pannendak

Deroo Svin_flyer_A5.indd   1 11/04/17   10:51
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Blekerijweg 35 • 8972 PROVEN • Tel. 057 30 04 13 • info@petraver.be • www.petraver.be

OKRA BEVEREN-IJZER

UITSLAGEN MAART 2017

KAARTING - 8 MAART

6 deelnemers wonnen 3 partijen:

1. Lampaert Jozef             482 pt.  

2. Candaele Jacqueline             432 pt.

3. Pattou Henriette                     322 pt.

4. Verbrigghe Roger        322 pt.

5. Wyckaert André                   304 pt.

6. Samyn Anne-Marie             273 pt.

KAARTING - 22 MAART

3 deelnemers wonnen 3 partijen:

1. Beghein Paula             406 pt.  

2. Butaye Maria                   336 pt.

3. Butaye Roger 319 pt.

KLASSEMENT

1. Wyckaert André 9 part./1088 pt.  

2. Lermytte Michel  7 part./1003 pt.

3. Lampaert Jozef             7 part./934 pt.

4. Ingelaere Suzanne 6 part./1086 pt.

5. Versavel Erna            6 part./1032 pt. 

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten

VANAF NU: winternazicht
Alle carrosseriewerken • schilderen

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT
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n Warme beenhesp à volonté
 t.v.v. Rallyteam David Deroo
 Zondag 21 mei vanaf 10 uur
Aperitief met borrelhapjes vanaf 10 uur en 
vanaf 12 uur warme beenhesp à volonté met 
koude groenten en frietjes in Wally’s Farm te 
Abele.
Prijs: € 16 volwassene en kinderen € 9. Reser-
veren vóór 15 mei bij David (0493 72 61 17) of 
Patrick (0474 03 03 31).
 

ALVERINGEM 

n WXII in de kerk van Oeren  
 van 19 april tot 11 juni
Yves Bondue en Peter Paelinck trokken vier 
jaar lang doorheen de Westhoek en le Pays de 
Flandre. Elke maand bezochten zij een inspire-
rende plaats in deze bijzondere streek om er de 
geluidsomgeving en muziekimprovisaties op te 
nemen, dit alles gefotografeerd door Luc Van-
houcke. Ze deden opnames in: Den Doel, be-
graafplaats in Vlamertinge, vuurtoren Nieuw-
poort, Douanehuisje Beveren/Oost-Cappel,
St. Gustaafsmolen, Villa Yourcenar, de Blan-
ckaart, Hondschoote, Wormhout, Bollezeele, 
de abdij van de Catsberg, …. ).
Om de foto’ s van Luc Vanhoucke beter tot 
hun recht te laten komen werkten de initia-
tiefnemers aan een luxueus fotoboek ‘Houck & 
land’, een uitgave van Bibliodroom. Hierin vind 
je tientallen foto’s waarin dit originele project 
tot leven komt, poëzie, proza, historiek. Op 
de bijgeleverde cd geniet je van de klank van 
de Westhoek, maar ook van muziek met o.m. 
duduk, hoorn, accordeon en viool, stemmen, 
vogels, fujara, berimbau, klankschalen, gitaren 
en gongs.
Aan het boek is een tentoonstelling gekoppeld. 
Die loopt van 19 april tot 11 juni 2017 in de 
kerk van Oeren. De expo bevat 12 beelden uit 
de Westhoek en 12 uit het nabije Frankrijk. 
Bezoek WXII op 29.04 - 30.04 - 6.05 - 7.05 - 
13.05 - 14.05 - 20.05 - 21.05 - 25.05 - 26.05 
- 27.05 - 28.05 - 3.06 - 4.06 - 10.06 - 11.06 
telkens van 13.30 tot 17.30 uur.
Gratis toegang.
Info: dienst Mens en Vrije Tijd|Toerisme & Cul-
tuur (058 28 88 81 - cultuur@alveringem.be).

n Uniek concert Houck & Land
 Zaterdag 20 mei om 19.30 uur
Foto’s, gewikt en gewogen tot enkel het ul-
tieme beeld overbleef. Geluid, verfijnd en ge-
stuurd tot een perfecte harmonie tussen de 
achtergrond en muziek van mens en instru-
ment. Het geschreven woord werd aan het 
blanco blad toevertrouwd. Woorden vertaald 

tot gedachten, emoties of vragen.
De mannen van WXII nemen met Houck & Land 
de luisteraar mee op een adembenemende vir-
tuele tocht doorheen de Westhoek en Pays de 
Flandre.
Het wordt een uniek concert in de kerk van 
Oeren. Op deze avond is het ook mogelijk om 
de tentoonstelling WXII te bezoeken. Deuren 
open om 19.30 uur en start om 20.30 uur.
Gratis toegang.
Info: dienst Mens en Vrije Tijd|Toerisme & Cul-
tuur (058 28 88 81 - cultuur@alveringem.be).
 

BEVEREN A.D. IJZER 

n Bingo-activiteit 
 Donderdag 20 april om 14 uur
Op 20 april van 14 tot 16 uur ben je welkom in 
het dorpspunt (Roesbruggestraat 20, Beveren 
aan de IJzer) voor een volksspelennamiddag. 
Op iedere 3de donderdag van de maand is er 
een activiteit voorzien. De volgende activiteit 
vindt plaats op 18 mei: schlagermuziek met 
Inez.

n KVLV Beveren a.d. IJzer
 ShareFair: alles voor de tuin delen & ruilen 
 Zaterdag 13 mei van 13 tot 18 uur
Deel je zaden en plantjes voor een nog meer 
gevarieerde groentetuin en opbrengst. Ben je 
tuinliefhebber, een amateur of expert? Dan 
ben jij de uitgelezen kandidaat om mee te wer-
ken aan onze ShareFair. Zaai of plant een beet-
je meer dan andere jaren, zo kan je het aanbod 
op onze deel/ruilmarkt verrijken.
Breng je zaden of plantjes tegen 13 uur naar 
het pleintje voor de kerk te Beveren, zodat de 
deel/ruilmarkt om 14 uur van start kan gaan.
Er is tevens ook een drankstandje voorzien.
Wat te delen/ruilen: zaden, plantjes, bloempot-
ten, tuindecoratie, ... 
Meer info: kvlv.beveren@hotmail.com.
 

BEVEREN KALSIJDE 

n Kalsijde Kermis 
 Zaterdag 24 juni vanaf 15 uur
Veel titels zouden kunnen gebruikt worden om 
dit artikel te beginnen. “Een oude traditie her-
leeft” of “Inwoners van Beveren Kalsijde fees-
ten” of “Elkaar beter leren kennen” of “Gans 
dorpje samen in een brouwerij …” of gewoon 
“Kalsijde Kermis”.
Sinds een drietal jaar organiseren enkele vrijwil-
ligers tijdens het laatste weekend van juni een 
bijeenkomst voor alle inwoners van Beveren 
Kalsijde. De bedoeling is heel eenvoudig. Zo-
veel mogelijk mensen die in dit kleine gehucht 
wonen, samenbrengen om eens gezellig sa-
men te zijn en elkaar wat beter te leren ken-

nen. Nieuwe inwoners verwelkomen en oude 
streekgewoonten doorvertellen om op deze 
manier het kleine gehuchtje Beveren Kalsijde in 
de kijker te plaatsen.
De talrijke troeven van Beveren Kalsijde mogen 
zeker onder de aandacht gebracht worden. De 
prachtige natuur rond de IJzer, de verschillende 
gehuchtjes (de Hoge Seine, Kappeltje, de Pu-
dereke, den Haegedoorn…) en de bijzondere 
gebouwen zoals de Brouwerij Feys.
Dit jaar wordt er gefeest op zaterdag 24 juni. 
Vanaf 15 uur opent het zomerterras aan de 
Brouwerij Feys en om 15.15 uur vertrekt er een 
begeleide wandeling langs enkele leuke plekjes 
in de streek. Voor de liefhebbers en kinderen 
zijn er oude volksspelen en voor de kinderen is 
er ook een springkasteel. Vanaf 18 uur is ieder-
een welkom op de barbecue (kaarten vooraf 
te kopen bij de organisatoren) en om 20 uur 
optreden van de muziekband ‘Ort en zwiegt’. 
Affiches worden nog verspreid met alle nodige 
informatie.
Om de editie van dit jaar te doen slagen, roe-
pen de organisatoren op om iedereen warm te 
maken voor Kalsijde Kermis. Spreek je buren 
aan, nodig vrienden of familie uit en kom langs 
op 24 juni 2017. Hoe meer mensen van ons 
gehuchtje aanwezig zijn, hoe geslaagder de 
avond en hoe gezelliger het wordt om hier op 
den buiten te wonen.
 

HARINGE 

n Haringe binnenste buiten
 Vrijdag 19 mei om 19.30 uur
Thematische wandeling o.l.v. Daniël Delerue op 
vrijdag 19 mei om 19.30 u. te Haringe.
Haringe, een klein dorpje aan de Schreve waar 
het goed is om te wonen. Waar mensen nog 
samen komen.
Het Van Peteghemorgel van Haringe is zo be-
roemd. Karel De Blauwer komt regelmatig 
weer tot leven in Haringe. De vroegere basis-
school werd door de Haringnaars omgebouwd 
tot ‘Het Dorpshuis’. Een witloofkwekerij werd 
door de Haringnaars omgebouwd tot een heu-
se feestzaal. Matinée- en orgelconcerten lok-
ken iedere jaar opnieuw heel wat volk. Van dit 
klein dorpje wordt gezegd dat dit de ‘Tempel 
is van Bluesmuziek voor Vlaanderen’. Hoe kan 
dat toch? Een ‘Levaard’, wat is dat nu weer 
voor iets en wat heeft het te maken met Ha-
ringe?
Archeologische vondsten die aantonen dat het  
dorp 6.000 jaar geleden al bewoond werd. Een 
preromaanse crypte in de kerk? Een mirakelka-
pel in Haringe? De Eerste Wereldoorlog liet hier 
ook zijn sporen na. Drie soldaten die in Haringe 
sneuvelden kregen er postuum de zeldzame 
Albert Medaille (AM). Het dorp waar sommige 
pastoors en paters één of meerdere voetsporen 
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Breng je foto’s binnen
wij maken een leuk communiekaartje

Drukkerij SCHOONAERT

hebben nagelaten. Het dorp waar het unieke 
‘Orgelbier’ wordt geschonken.
Dit kunnen we verkennen, ontdekken en be-
leven tijdens een wandeling door het dorp. 
Welkom vanaf 19 uur aan “De Levaard”, de 
feestzaal bij de kerk. Start wandeling stipt om 
19.30 uur. Nadien komen we terug aan in “De 
Levaard” om er bij een Orgelbiertje of iets an-
ders, wat na te praten.
Deelnameprijs ter plaatse te betalen: € 5 voor 
niet-leden, € 3 voor leden ‘Heemkring Aan de 
Schreve’, 1 persoon gratis voor steunende le-
den en 2 personen gratis voor  ereleden.

KROMBEKE 

n Gezinsbond Krombeke
 Feestelijke cocktailavond
 Vrijdag 26 mei om 20 uur
Workshop cocktails met heerlijke hapjes en 
passende muziek voor ladies only door Reinout 
Gelaude op vrijdag 26 mei om 20 uur in OC De 
Bampoele te Krombeke.
Prijs: € 23 voor leden en € 26 voor niet-leden.
Inschrijven vóór 19 mei door te storten op
BE37 8804 5648 0128 en te bevestigen per 
mail naar gezinsbondkrombeke@gmail.com.

POPERINGE 

n Natuurpunt Poperinge-Vleteren
 Couthofboswandeling
 Zondag 23 april om 8 uur 
In het vroege voorjaar komt er leven in het bos. 
Denken we maar aan de spechten die hun ter-
ritorium verwerven door hun typisch geroffel. 
Ook reeën snoepen van het nieuwe groen in 
de bossen en we horen het territoriumgezang 
van vroege vogels. Kom mee het Couthofbos 
ontdekken in de prille lente.
Kledij en schoeisel (laarzen kunnen nuttig zijn) 
aanpassen aan de weersomstandigheden,
verrekijker is een must.
Info: Guido Quaghebeur - 057 33 79 78.
Gratis voor leden, niet-leden betalen € 1.
www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be

n 20-jarige Stemband Hopchora
 flasht met Watou Westhoek
 Zaterdag 20 mei om 20 uur  
Het profaan koor Stemband Hopchora is twin-
tig jaar jong en viert dit jubileum met een con-
cert onder de titel ‘Flash’. “We gaan voor zo-
wel een terug- als een vooruitblik en werken 
hiervoor samen met de toneelvereniging Wa-
tou Westhoek. Op die manier wordt het jubi-
leum zoveel meer dan een kooravond”, vertelt 
stichter-voorzitter Bart Wemaere. Het concert 
is gepland op zaterdagavond 20 mei in de zaal 
van het St.-Janscollege.

Op 1 oktober 1996 stichtten dirigente Lieve 
Hutsebaut en voorzitter Bart Wemaere Hop-
chora, enkele jaren later omgevormd tot Stem-
band Hopchora. Van bij de start opteerde het 
koor voor een vier- tot zesstemmig profaan 
repertoire, veelal van buiten gezongen, al dan 
niet met choreografie.
Na korte tijd werd Dominiek Orroi de nieuwe 
dirigent. Hij bouwde het koor dankzij telkens 
bijzonder geslaagde tweejaarlijkse concerten 
en een boeiende mix van hedendaagse liederen 
tot een 50-koppig gezelschap uit, dat ook bui-
ten de grenzen van Poperinge en zelfs Vlaande-
ren concerteerde. 
Sinds 1 december 2014 is Alexander Besant 
dirigent. Onder zijn bezieling werken de 35 
zangers hard aan een nieuw repertoire en een 
sterke muzikale beleving.
“Onze twintigste verjaardag is een ideaal mo-
ment om even stil te staan, terug te blikken 
maar vooral ook vooruit te kijken. Daarom 
kozen we als titel voor ons jubileumconcert 
‘Flash’, een verwijzing naar zowel flashback als 
flash forward. Doorheen het programma roe-
pen we een aantal herinneringen op aan de 
voorbije 20 jaar maar we durven ook vooruit 
kijken”, vertelt Bart Wemaere.
Het concert is een samenwerkingsproject met 
de toneelvereniging Watou Westhoek. Acteurs 
zorgen mee voor de choreografie tijdens en 
tussen de liederen en Watou Westhoek werkt 
ook logistiek mee. “Verwacht geen theater in 
de klassieke zin van het woord. Acteurs zullen 
wel een extra dimensie aan een aantal liede-
ren geven dankzij theater, mime en zelfs een 
vleugje comedy”.
Flash duurt tweemaal 45 minuten met een pau-
ze zodat alle aanwezigen met een drankje vele 
herinneringen kunnen ophalen aan Stemband 
Hopchora. Het koor lanceert trouwens een op-
roep aan alle oud-koorleden om aanwezig te 
zijn. Zangers en acteurs krijgen muzikale bege-
leiding van pianiste Stephanie Maertens, bassist 
Dries Chaerle en percussionist Tim Orroi.
Samen met een reeks kleinere sponsors wordt 
het concert financieel gesteund door de stad 
Poperinge, Koor&Stem en de structurele spon-
sors AD Delhaize, Era Domus Poperinge en het 
Poperings Verzekeringsburo.
‘Flash’ op zaterdag 20 mei om 20 uur (deuren 
open om 19.30 uur), zaal St.-Janscollege, De-
ken De Bolaan te Poperinge. VVK € 12, ADD
€ 15, <12-jarigen € 6, kaarten via alle koorle-
den of hopchora@gmail.com (0475 81 70 54).

n Smoefelen en roefelen in het dorp
 Zondag 21 mei tussen 10 tot 14 uur 
Tijdens een fietstocht in en rond Poperinge kun 
je genieten van de couleur locale en je laten 
meeslepen door boeiende verhalen. Elk dorp 
haalt zijn beste troeven boven. De deelnemen-

de horecazaken bieden onderweg een streek-
lunch aan tegen democratische prijzen of bie-
den gratis een streekproevertje aan bij aankoop 
van een consumptie. Bij inschrijving ontvang je 
een knooppuntenroute met extra belevingen. 
Er is mogelijkheid tot het huren van een fiets.
Org: Toerisme Poperinge, Vleteren en Alverin-
gem (inschrijven verplicht).
Info: www.toerismepoperinge.be - www.toe-
rismevleteren.be - www.alveringem.be.
Waar: Hopmuseum Poperinge.

PROVEN 

n Kerkhof van Proven
 Vrijdag 28 april om 19.30 u. 
Thematische wandeling o.l.v. Ivan Top bij de in-
gang van het kerkhof.
Ivan Top, bestuurslid van de ‘Heemkring Aan 
de Schreve’ en notoir kenner van alles wat in 
Proven reilt, zeilt en zeilde, hebben we een 
paar jaar geleden al kunnen volgen toen hij 
bekende maar vooral minder bekende en on-
bekende plaatsen in Proven liet zien.
Als onvermoeid vorser naar het Proven van 
vroeger en nu neemt hij ons op sleeptouw op 
het kerkhof van Proven. Waar anders kun je 
meer vertellen over het verleden en de bewo-
ners van een dorp?
Een greep uit de vele verhalen? Buiten ge-
kende, ongekende of vergeten families en 
markante personen op het kerkhof te Proven, 
zal hij o.a. vertellen over: Wie was Stavelenaar 
Franciscus Domarle (°1776), winkelier te Pro-
ven tot 1828, en wat gebeurde met zijn zoon 
en dochter? Burgemeester van vader op zoon 
met dezelfde naam J.B. Meuninck. Ooit was er 
een senator in Proven. Burgemeesters en sche-
penen schoven aan om in dezelfde omgeving 
begraven te worden. Wie moest plaats maken 
voor wie? Aimé Declerck dankte zijn naam 
‘Miel Tampouze’ aan zijn lekkere taarten. De 
familie Pareyn ‘De latte’s’, de familie Lermytte, 
de familie Soenen, allemaal iconen van het 
vroegere Proven. Wie liet een mooi neogotisch 
grafmonument oprichten in 1865? Waarom 
ligt een Provense oude jonkman van 103 jaar 
begraven bij de zoon van een Moldaviër? Hoe 
belandde Gregori Kubobko op het kerkhof van 
Proven? Betonkruisen zijn iets wat men prak-
tisch alleen in Proven vindt, hoe komt dat?
Deelnameprijs ter plaatse te betalen:  € 5 voor 
niet-leden, € 3 voor leden ‘Heemkring Aan de 
Schreve’, 1 persoon gratis voor steunende le-
den en 2 personen gratis voor ereleden.
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ROESBRUGGE
	
n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Donderdag 20 april: Dagreis naar Leuze en 

Doornik
- Dinsdag 25 april om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Vrijdag 28 april: Petanque in OC Karel de 

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

Volkshuis
- Vrijdag 12 mei: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 19 mei om 13.45 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 23 mei om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Vrijdag 26 mei: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.

n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Kaarting Karel de Blauwer
Vanaf april begint de kaarting in OC Karel De 
Blauwer telkens vanaf 13.45 uur in plaats van 
14 uur. Er komen ook 2 inhaalbeurten op 21 
juli en 20 oktober.

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

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

n Gezinsbond Roesbrugge-Haringe-Beveren
 “Zin in avontuur ?”
 Zondagen 7, 14 en 21 mei om 10 uur
In 3 lessen kinderyoga neemt Heidi Syx de 
kindjes mee in een combinatie van oefeningen, 
dans, expressie en spel waardoor yoga een 
waar avontuur wordt.
Bij kinderyoga worden kinderen zich bewuster 
van zichzelf, hun lichaam, emoties en omge-

ving. Het is belangrijk dat ze vertrouwen in 
zichzelf hebben.
Kinderyoga brengt innerlijke rust, zelfvertrou-
wen en vergroot het zelfbewustzijn. Yoga- en 
ademoefeningen worden gecombineerd met 
spel, beweging en ontspanning, met massage 
en aanraking, met ritme en zingen. In een veili-
ge, ongedwongen sfeer gaan we spelenderwijs 
samen op ontdekking, waarbij de yogahoudin-
gen zorgen voor het opladen en afvoeren van 
overtollige energie, zodat er balans ontstaat 
tussen spanning en ontspanning.
Yoga ontlaadt nerveuze energie veroorzaakt 
door te veel prikkels. Het versterkt een gezonde 
ademhaling en laat hierdoor de vitaliteit toe-
nemen.
Deze lessen gaan door in OC Karel de Blauwer 
op zondagen 7, 14 en 21 mei telkens van 10 
tot 11 uur.
Voor de kinderen van het  2de en 3de kleuter 
en het 1 ste leerjaar (5 tot 7 jaar). Kostprijs:
€ 15 voor 3 lesjes (€ 21 voor niet-leden).
Info en inschrijven bij: vgaveele@hotmail.com 
- maes_sofie@hotmail.com - 057 30 05 94 
(graag vóór 2 mei).

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

maken’ met Dirk Devlieger in OC Karel 
de blauwer. Elke deelneemster maakt een 
bloemstuk voor de prijs van € 25.

n Femma Roesbrugge-Haringe
 Uitwaaitocht! “Klein geluk”
 Woensdag 10 mei om 19 uur
Dit jaar waaien we lekker uit in de omgeving 
van Roesbrugge. We wandelen, praten en af 
en toe staan we even stil om naar een bezin-

AANPASSEN EN HERSTELLEN
VAN KLEDIJ

Ilse Warmoes
Dodemanstraat 2

8978 Abele-Watou
Tel. 057 38 82 75

Gsm 0475 46 57 96
ilse.warmoes@telenet.be
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nende tekst te luisteren over “Klein Geluk”. 
Kom en geniet van deze ontspannende uit-
waaitochtavond!
We vertrekken om 19 uur stipt aan het OC Ka-
rel de Blauwer te Roesbrugge.
Inschrijven: zo vlug mogelijk bij Monique Neut, 
monique.neut@telenet.be of 0486 10 25 79.
Voor wie wil nagenieten met ons, maar niet 
kan meestappen, neem ook contact op met 
Monique Neut.
Prijs: € 5 - leden € 2,50 (drank niet inbegrepen).

n Femma Roesbrugge-Haringe
 Wenskaarten maken
 Dinsdag 16 mei om 19.30 uur
Wenskaarten voor alle gelegenheden zelf ma-
ken, gegeven door Liesje Tant op dinsdag 16 
mei om 19.30 uur in OC Karel de Blauwer te 
Roesbrugge.
Meebrengen: fijn schaartje, snijmat, snijmes, 
potlood, potloodslijper, lat, vod, fijn penseel, 
gom, stiften, kleurpotloden en pritt.
Prijs: niet-leden € 12 en leden € 6 (drankje en 
materiaal om 3 kaarten te maken inbegrepen).
Schrijf je dan zo vlug mogelijk in bij Alice Tant 
(057 30 01 41 - aime.neyrinck@telenet.be).

STAVELE

n Fietsfotozoektocht op landelijke wegen 
door Stavele en Beveren-IJzer

 Vanaf 1 mei tot 15 augustus 2017 
Gedurende 7 jaar staat elke keer een buur-
gemeente van Stavele centraal, garant voor 
fietsplezier voor het hele gezin of de individuele 
fietsliefhebber met als thema: ‘Stavele en zijn 
buurgemeenten’.
Vanaf 1 mei tot 15 augustus 2017 gaat de eer-

ste editie van de 7 fietsfotozoektochten door.
Verspreid over de gemeenten Stavele en Beve-
ren-IJzer worden er prachtige fietslussen uitge-
stippeld langs de autoluwe wegen, via rustige 
fietspaden over 24 fietskilometers.
Je ontvangt voor slechts € 2 (families betalen 
slechts € 5 voor 4 deelnemers)  een mooie fiets-
fotozoektocht waarmee je alle uithoeken van 
Beveren-IJzer op een interactieve manier ont-
dekt.
- een fietsroute samen met de 12 te zoeken 

foto’s
- veel info over erfgoed of fauna en flora
- een reeks van 15 op te lossen vragen ter 

plaatse
- een sleutelvraag op te lossen door je ant-

woorden op de vragen
- 2 originele schiftingsvragen.
Prijsuitreiking: ‘de eerste vijf prijzen’ zullen 
worden uitgereikt op 27 augustus om 16 uur 
in  de Krombekestraat te Stavele aan de ‘schijt 
je rijk’-stand. De ideale zomerdagactiviteit!
Info te verkrijgen bij:  Martin (0475 78 85 13  - 
martin_ice@skynet.bechts).

ERFGOEDDAG 2017

n ZORG IN DE ZUIDELIJKE WESTHOEK
 Zondag 23 april
Op zondag 23 april vindt voor de 17de keer 
Erfgoeddag plaats en zet Vlaanderen haar im-
materieel en roerend erfgoed in de kijker. Het 
thema dit jaar is ‘Zorg’. Zorg dragen is geëvo-
lueerd: zorginstanties zijn niet meer uit onze 
maatschappij weg te denken. Maar ook de 
zorg voor ons erfgoed gebeurt vandaag hele-
maal anders dan dertig jaar geleden. Musea, 
bibliotheken, archieven, erfgoed- en andere 

verenigingen organiseren activiteiten. Stel je 
eigen programma samen en maak Erfgoeddag 
mee! Alle activiteiten zijn gratis. Vergeet niet te 
reserveren voor sommige activiteiten.
• Het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw 

Gasthuis in Poperinge opent de deuren op 
Erfgoeddag. Ontdek er hoe foto’s, muziek en 
eten uit de tijd van toen, vandaag de verbin-
ding vormen tussen oud en jong. In De Lovie 
word je via een uitgestippeld parcours mee-
genomen langs de verschillende zorgvormen 
op het domein, van de 19de eeuw tot nu. 
De Kunstacademie stelt de resultaten van het 
Kunstenbad voor in Huize Proventier. Leer-
lingen gingen in interactie met de bewoners 
van het woonzorgcentrum om portretten en 
een maquette van het woonzorgcentrum van 
hun dromen te maken.

• Erfgoeddag 2017 staat in het teken van het 
thema ZORG. In Vleteren zet de Walhoeve 
zijn deuren open en dit op zondag 23 april 
van 13.30 tot 17 uur met o.a. een rondlei-
ding.

Meer info: www.co7.be

WATOU 

n De Tripeltrappers 
De Tripeltrappers organiseren ook in het sei-
zoen 2017 elke donderdagavond een recrea-
tieve fietstocht in en rond Watou. De ambitie 
van de TT’s is om mensen te verenigen op een 
leuke, sportieve manier. We zijn geen klassieke 
wielertoeristenclub. We menen dat er in het le-
ven al genoeg competitie is en we focussen ons 
op het ludieke en ontspannende aspect.
Omdat elke fietsliefhebber aan zijn trekken zou 
komen, fietsen we in 2 groepen. Eén groep 

Nails & Style

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

Gesloten op woensdag en zondag
Behandelingen enkel op afspraak

Bergenstraat 9 - Beveren a.d. IJzer
0473 22 25 43
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doet het wat sneller aan (± 26 km/u en afstand 
40 à 45 km), de tweede groep is iets minder 
ambitieus (+/- 20 km/u en afstand 25 à 30 km). 
De twee groepen starten en eindigen gelijktij-
dig en we maken er een erezaak van om ons 
telkens aan te passen aan de zwakste deelne-
mer van de groep. Na het fietsen genieten we 
gezellig samen na in een van de plaatselijke 
café’s (zie kalender).

DE BLANKAART
IJZER & POLDER

n Vroegmorgen in De Blankaart
 Zondag 23 april en zondag 7 mei
 van 5 tot 7.30 uur 
Beleef De Blankaart van op het water in de 
vroege morgen met start in de complete duis-
ternis. De geruisloze fluisterboot brengt je stil 
langs de rietkragen. De vogels worden één 
voor één wakker en laten hun gezang weer-
klinken. De zon komt langzaam op en verdrijft 
de nevel. Breng zeer warme kledij mee.
Org: Natuurpunt IJzervallei
Info: deblankaart@natuurpunt.be - 051 54 52 44
(inschrijven verplicht)
Waar: Prov. Bezoekerscentrum De Blankaart

n 13de Blankaartwandeltocht
 Zaterdag 29 april tussen 7 tot 15 uur 
Vanuit het centrum van Woumen trek je over 
landelijke wegen en geniet je van weids-
heid, rust en natuur in de IJzerbroeken en het 
Blankaartgebied. Niet toegankelijk voor rol-
stoelgebruikers en kinderwagens. Je kan kie-
zen tussen trajecten van 6, 10, 14 en 22 km.
Org: Wandelclub Hoger op i.s.m. Provincie 
West-Vlaanderen

Info: 0486 83 87 97 - Robrecht Devos
Prijs: € 1,1 leden / € 1,5 niet-leden.
Waar: Start aan W.O.C. ’t Woumenhof, Ieper-
steenweg 4, Woumen.

n Vroegmorgen in De Blankaart & ontbijt
 Zondag 30 april van 5 tot 8.30 uur
Eerst varen (cf. Vroegmorgen in De Blankaart 
op 23 april) en dan ontbijten. Prijs: € 10.
Org: Natuurpunt IJzervallei
Info: deblankaart@natuurpunt.be - 051 54 52 
44 (inschrijven verplicht)
Waar: Prov. Bezoekerscentrum De Blankaart
OF
n Lazy Sunday
 Zondag 30 april van 8 tot 11 uur 
Eerst ontbijt dan varen. Prijs: € 10.
Org: Natuurpunt IJzervallei
Info: deblankaart@natuurpunt.be - 051 54 52 
44 (inschrijven verplicht)
Waar: Prov. Bezoekerscentrum De Blankaart

n Fluistervaren op De Blankaart
 Van 15 april tot 15 september 
Je kan als groep een wandeling combineren 
met een boottocht en de Blankaart vanop het 
water verkennen.
De fluisterboot vaart zo stil dat je de dieren op 
de oevers makkelijk kan observeren. Bescher-
ming tegen zon/regen en een verrekijker zijn 
sterk aan te raden. Wie individueel of als gezin 
wil meevaren kan dit in de maanden juli en au-
gustus: op woensdagen en vrijdagen om 14.30 
uur en vanaf de tweede week van juli ook om 
18 uur.
Kostprijs € 3,50 per persoon of € 7 per gezin. 
Leden Natuurpunt gratis. Boeken kan op de-
blankaart@natuurpunt.be.
Groepen die de boot graag volledig boeken, 

doen dat best 4 weken op voorhand via de-
blankaart@natuurpunt.be. Groepsprijs (max. 
25 pers.): € 65 per bootoversteek of € 130 met 
natuurgids.

n Open Bronnendag
 Maandag 1 mei om 14 en 14.30 uur 
Maak kennis met authentieke polderweiden en 
hun bijzondere fauna en flora. Stevige schoe-
nen zijn aan te raden. Heb je een verrekijker? 
Neem hem mee!
Org: Natuurpunt De Bron, SOS Kustpolders
Info: peter.bossu@telenet.be - 0485 80 07 69
Waar: Dorpsonthaalpunt kerk Lampernisse

n Blankaarden op zondag:
 het waterleven in De Blankaart
 Zondag 7 mei om 14.30 uur 
Vissen zijn een belangrijke schakel in de bio-
diversiteit. In de Blankaart werken we al jaren 
aan de waterkwaliteit en een aangepast wa-
terpeil. Hoe helpen we de migrerende vissen? 
Hoe staat het met de palingpopulatie in de 
IJzerbroeken? Kom het allemaal te weten op 
deze wandeling.
Org: Natuurpunt IJzervallei
Info: deblankaart@natuurpunt.be - 051 54 52 44
Waar: Prov. Bezoekerscentrum De Blankaart

n Natuur@elier: Boeren bij de buur!
 Woensdag 10 mei vanaf 13.30 uur 
Afspraak met kinderen van 1ste tot 6de leer-
jaar! Althans voor zij die buiten willen spelen 
en natuur beleven, nieuwsgierig zijn naar wat 
vliegt en zwemt, kruipt en bloeit maar bovenal 
niet bang zijn van modder en muizen, spinnen 
en salamanders en veel ander boeiend gespuis. 
Vandaag gaan we op bezoek bij de overbuur-
boer De Woudezel.

’t Zeugekot
Een belevenis op het platteland

Bezoek- en zorgboerderij
Feestzaal te huur
Vakantiewoning
Hoeveslagerij
Workshops

Sint-Omaarsstraat 4
8691 Beveren aan de IJzer

0478 37 64 36
www.zeugekot.be

De Suikeruiltjes
Webwinkel voor doopsuiker en attenties.

www.desuikeruiltjes.com
info@desuikeruiltjes.be

057 36 67 68 - 0472 56 43 09

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

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



Org: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Gezins-
bond en RLIJ&P
Info: info@debron.be (inschrijven tot 3 mei)
Prijs: € 3 / gratis voor leden van Gezinsbond 
Gewest Diksmuide en Natuurpunt
Waar: Prov. Bezoekerscentrum De Blankaart

n Loslaten en verder gaan
 Zaterdag 13 en 20 mei van 10 tot 16 uur 
Hoeveel pijnlijke of lastige ervaringen zeul je 
mee in je rugzak van het leven? Deze bagage 
maakt je levensweg zwaarder. Je blijft je vast-
houden aan momenten waarop je gekwetst 
werd of je iets vervelends overkwam, aan ver-
lies of onrechtvaardigheid. Ontdek hoe je deze 
zaken kan loslaten en verder gaat met een 
lichtere rugzak. De prachtige en verstillende 
omgeving van het natuurdomein De Blankaart 
helpt hierbij. Enkele opdrachten gebeuren in 
de natuur. Draag aangepaste kledij. Breng een 
lunchpakket mee. Begeleiding: Ann Van Hecke 
(psychotherapeute).
Org: Vorming Plus i.s.m. Provincie West-Vl.
Info: www.vormingplusow.be
Prijs: € 55 voor 2 sessies. Inschrijven tot 6 mei.
Waar: Prov. Bezoekerscentrum De Blankaart

n Werknamiddag: Handen uit de mouwen
 Zaterdag 20 mei om 13.30 uur 
In een groot natuurgebied als De Blankaart is er 
altijd werk: plankenpaden of kijkhutten onder-
houden, een houtkant afzetten of afspanning 
herstellen, wilgenopslag verwijderen of gras-
land maaien. Ook vrijwilligershanden zijn dus 
meer dan welkom!
Org: Natuurpunt IJzervallei
Info: guidovedebe@skynet.be (inschrijven ver-
plicht)
Waar: Prov. Bezoekerscentrum De Blankaart.

DE STAPPENSTRIJD IN
MIDDEN-WEST-VLAANDEREN
BARST WEER LOS

Op 1 mei 2017 is het zover. Dan barst de regi-
onale stappenclash weer los. Voor deze editie 
gaan maar liefst 13 gemeenten de strijd aan: 
Ardooie, Diksmuide, Heuvelland, Hooglede, 
Houthulst, Izegem, Kortemark, Lendelede, 
Lichtervelde, Meulebeke, Poperinge, Staden 
en Vleteren. Hun doel? In mei zoveel mogelijk 
stappen zetten.
Doe mee aan de stappenclash! Leid zo je ge-
meente naar de overwinning en je gezondheid 
naar een hoger peil.
Waarom deelnemen?
Stappen kan je overal: thuis, op het werk, tij-
dens je verplaatsingen en in je vrije tijd. Neem 
de trap in plaats van de lift, parkeer je auto iets 
verder, ga lunchwandelen, tuinier … Elke stap 
telt!
En stappen is goed voor je gezondheid. Want 
je hoeft niet intensief te gaan sporten om je 
gezondheid te verbeteren. Streef elke dag naar 
10.000 stappen en blijf fit en gezond. Elke dag 
bewegen geeft je energie, is goed voor je spie-
ren en gewrichten en vermindert de kans op 
overgewicht, diabetes en verschillende kankers.
Zin in een uitdaging? Doe dan zeker mee aan 
de stappenclash!
Hoe deelnemen?
1. Registreer je op de online stappenregistra-

tietool, of meld je aan als je al een account 
hebt.

2. Ga naar ‘Groepen’ en klik op ‘Aansluiten bij 
een groep’.

3. Selecteer eerst ‘Gemeente’.

4. Ga dan naar het vak ‘Zoeken’ en geef de 
naam van je gemeente in. Elke gemeente 
heeft een groep met de naam ‘[gemeente 
X] 10.000-stappenclash’.

5. Druk op ‘Toetreden tot deze groep’ en aan-
vaard dat je zichtbaar zal zijn voor de hele 
groep.

6. Geef daar elke dag je gezette stappen in. Je 
stappen worden automatisch geteld bij de 
groep van jouw gemeente. 

7. Volg de tussenstand op www.logomidden-
wvl.be/stappenclash. 

Meet je stappen met een stappenteller. Een 
stappenteller is te koop bij Colruyt en bij je apo-
theker en ziekenfonds. Er bestaan ook gratis 
applicaties voor smartphones en andere tools 
om stappen te tellen. Een overzicht van stap-
pentellers vind je op www.logomiddenwvl.be/
stappenclash. 
De gemeente die de meeste stappen zet, in 
verhouding tot het aantal volwassen inwoners 
in die gemeente, wint. Logo Midden-West-
Vlaanderen schenkt de winnaar net zoals de 
voorbije jaren een fietstrapper om te installeren 
aan een bestaande zitbank. De gemeenten op 
de tweede en derde plaats ontvangen een box 
met stappentellers om te gebruiken bij volgen-
de 10.000 stappenacties.
Midden-West-Vlaanderen organiseert deze re-
gionale stappenclash al voor de derde keer. In 
2015 namen 7 gemeenten deel; in 2016 wa-
ren dat 12 gemeenten. Voor deze derde editie 
doet met 13 gemeenten bijna de helft van de 
gemeenten uit de regio mee.
Volg de stappenclash op de voet
www.logomiddenwvl.be/stappenclash.
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Hartslagen
van Rik Ryon

De stoffen zetel
is bezet,

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

Uw eindwerk is geschreven?
Wij werken het graag voor u af
Printen van uw digitale bestanden: zwart-wit of kleur - recto of recto/verso
Inbinden gelijmd

Levering in 1 dag!
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!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 

op woensdag 17 mei 2017.

Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op

maandag 8 mei 2017.

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

D.L.Decor bvba
Schilder- & decoratiewerken

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

Danny Lahoutte
Blekerijweg 30a
8972 Proven

Van bij ons
Tisje Tasje 
Op het kerkhof van Noordpeene, een dorpje 
in de Westhoek van de Franse Nederlanden, 
op enkele kilometers van de Kasselberg, be-
vindt zich nog altijd het mooi smeedijzeren 
grafkruis van Tisje Tasje, met zijn echte naam 
Jan Baptist van Grevelynghe. Een Nederlands 
opschrift vermeldt dat hij geboren werd in 
Buysscheure in 1767 en stierf in Noordpeene 
in 1842.
Tisje Tasje oefende het zeer actieve be-
roep uit van straatventer. Het hele jaar door 
doorkruiste hij de Westhoek, van boerderij 
tot boerderij en van dorp tot dorp, om zijn 
waar te verkopen, voornamelijk pijpen en 
“tassen”. Jan Baptist, Tisje dus, de man die 
“tassen” verkoopt, werd door de volksmond 
herdoopt tot Tisje Tasje.
Om zijn klanten aan te trekken vertelde en 
zong Tisje Tasje in een bijzonder sappig West-
Vlaams zijn grappige verhalen, spreuken en 
liedjes die hij dikwijls zelf schreef of compo-
neerde.
In een tijd waar kranten zeldzaam waren was 
Tisje, steeds op de baan en van alles op de 
hoogte, een levende gazet, van wie de komst 
steeds een hele gebeurtenis betekende. Het 
zal niemand verwonderen dat Tisje Tasje vlug 
gekend was in de hele Westhoek. Des te 
meer daar hij een goede raadgever was en 
zijn wijsheid spreekwoordelijk werd. Zonder 
twijfel verdiende Tisje Tasje op het einde van 
zijn leven meer geld als raadgever voor zijn 
streekgenoten met erfenis- en andere proble-
men dan met zijn bescheiden handel.
Bij zijn dood in Noordpeene op 25 novem-
ber 1842 was Tisje Tasje reeds een legende 
geworden, een toonbeeld van volkswijsheid 
en trouw aan zijn steek. Vele Frans-Vlaamse 
publicaties zullen zich door hem laten inspi-
reren, denken we bijvoorbeeld aan de voor-
oorlogse Tisje Tasje almanak.
  
Wim Sohier

GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN

n	PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET

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

MARIO VANDEWIELE BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62

8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

Gordijnen en overgordijnen UNLAND®

Gratis opmeten en plaatsen

Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie

Decoratie & Kunstglazenier

J. LAHOUTTE
Blekerijweg 100 - 8972 PROVEN - Tel. 057 38 88 59



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN

ROESBRUGGE
Kaartingen
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 21 april
 puntenkaarting “OKRA”
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 19 mei
 puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 25 april
 puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 23 mei
 puntenkaarting “OKRA”

Vogelpik
 zaterdag 13 mei
 smijting voor de leden

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

HARINGE
• Vogelpikclub Smokkelsmijters
 Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
 zaterdag 22 april
 zaterdag 27 mei

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

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
Krombeke
• Ymke Boeyaert, geb. 30 maart,
 d.v. Delphin en Heidi Laleman

Proven
• Lorena Dell’Abadia, geb. 26 februari,
 d.v. Marina

Roesbrugge-Haringe
• Nina D’Almagne, geb. 10 maart,
 d.v. Lex en Charlien Deroo
• Eemil Elslander, geb. 18 maart,
 z.v. Brecht en Synthia Vandenbroucke

Watou
• Jack Hauspie, geb. 2 april,
 z.v. Glenn en Ifnie Ovenberghe

HUWELIJKEN
Roesbrugge-Haringe
• Jeroen Bonduelle en Tina Noterdaeme

OVERLIJDENS
Krombeke
• Zoë Tiquet, overl. 10 maart, 90 j.,
 wed. v. André Peutevinck

Proven
• Marguérite Saesen, overl. 5 april, 89 j.,
 echtg. v. Gery Orbie

Watou
• Marie Winckel, overl. 22 maart, 79 j.,
 wed. v. Paul Deheegher
• Jeanne Deman, overl. 25 maart, 85 j.,
 wed. v. Julius Vanhee
• Joseph Vanacker, overl. 30 maart, 66 j.,
 ongehuwd

MENSEN VAN BIJ ONS
Op 10 april overleed in Lo, Frans Deschuytter 
(°29.09.1945), echtgenoot van Rita Delanote 
uit Watou, zoon van Roesbruggenaar Pierre 
Deschuytter en Alice Sweertvaegher, geboortig 
van de Krombekestraat in Roesbrugge, jaren-
lang medewerker en partner bij de firma Clock 
O’ Matic, oorspronkelijk van Lo, later van Hols-
beek (Leuven).
Frans was de vader van Els, Bart, Hilde en Wim 
Deschuytter.
De begrafenis had plaats in volstrekte intimiteit 
op 19 april.

ROMMELMARKTEN 
30 april POPERINGE • Veurnestraat en
 ’t Vliegend Paard
30 april WERVIK • Mesenstraat,
 Dr. Dumontstraat en Christuslaan
30 april MESEN
1 mei POPERINGE • Grote Markt
7 mei DE PANNE • Sint-Pieterswijk
7 mei IEPER • Capucienenstraat
14 mei HOUTHULST • Eugène De Groottelaan
20 mei BEAUVOORDE • Wulveringemstraat
 en Gouden Hoofdstraat
25 mei HOUTEM
25 mei HOUTHULST
25 mei IEPER • Ligywijk
28 mei MERKEM • De Kippe
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Taaltap 164
Spreken we… dezelfde taal?       
Nogal wiedes! Hoe kunnen we mekaar verstaan anders?    
Toch is die vraag niet zo onzinnig als ze lijkt! We spreken 
niet allemaal identiek. Toch ook al het verschil vastge-
steld tussen de taal van moeders en hun baby’s? Tussen 
die van jongeren en ouderen? Van vaklui en anderen? 
Van de hogere en de lagere kringen? Tussen die van … 
man en vrouw? Ja, ook dat verschil is er, beweert Dr. 
Reinhild Vandekerckhove van de Universiteit Antwer-
pen.
Vrouwen en mannen voeren een gesprek op een heel 
verschillende manier. En dat hangt niet alleen van het 
gespreksonderwerp af. Onderling spreken mannen 
meer dialect en zijn sneller geneigd scheldwoorden te 
gebruiken, terwijl vrouwen gewoonlijk meer versterkers 
in hun zinnen mengen om wat ze zeggen kracht bij te 
zetten. Simpel verwoord: een vrouw zal iets ‘supersaai’ 
noemen, terwijl een man een weinig spannende erva-
ring zal omschrijven als ‘fucking saai’. Klinkt stoerder.
Volgens Vandekerckhove pikken vrouwen nieuwe trends 
in de taal ook veel sneller op dan mannen. Vrouwen zijn 
linguïstische trendsetters en hebben een voortrekkers-
rol als het op ontwikkeling van taal aankomt. Vrouwen 
hebben namelijk een veel hoger statusbewustzijn dan 
mannen, en dat uit zich in hun taalkeuzes. Door het 
hogere statusbewustzijn zijn vrouwen gevoeliger voor 
prestige en zijn prestigevariëteit.
“Mannen”, zegt Vandekerckhove, “zijn een stuk com-
petitiever in hun taalgebruik. Ze willen elkaar graag ver-
baal overtreffen en gaan vaak een soort ritueel verbaal 
conflict met elkaar aan. Daarom gebruiken ze over het 
algemeen sterkere woorden dan vrouwen. Om diezelfde 
reden zijn mannen ook meer geneigd om scheldwoor-
den te gebruiken.
Taal gebruiken om stoer te doen is iets wat Vandekerck-
hove vooral bij jongens terugziet. In haar research spitst 
ze zich vooral toe op het taalgedrag van tieners. Mo-
menteel doet ze onderzoek naar de contrasten binnen 
‘computer-mediated communication’, communicatie 
die verloopt via elektronische media. Ze kijkt daarbij 
vooral naar de manier waarop jongeren via chatdiensten 
met elkaar communiceren. ‘Uit de woorden die tieners 
tijdens het whatsappen of facebooken gebruiken kun je 
heel veel afleiden.’
Wat Vandekerckhove opvalt tijdens haar onderzoek 
is dat meisjes tijdens het chatten veel meer sociale en 
emotionele betrokkenheid uitdrukken dan jongens. Bij 
haar onderzoek let de prof onder meer op het voorko-
men van versterkers (woorden als ‘vet’ en ‘super’) en 
herhalingen van letters die bewust ingezet worden om 
iets te benadrukken (‘suuuuupercool’). Het zijn beide 
elementen die tonen dat meisjes een sterke betrokken-
heid willen signaleren
Tot slot. Vrouwen pikken, zoals al gezegd, nieuwe trends 
in de taal veel sneller op. En dat heeft niet alleen gevol-
gen voor de standaardtaal. Ook voor het dialect. Van-
dekerckhove: ‘Het gebruik van dialect is sterk op zijn re-
tour, maar dat wil niet zeggen dat we alleen maar netter 
gaan praten. Vlaamse jongens vinden het bijvoorbeeld 
fijn om wat lokaal dialect te cultiveren.’ 
Zo zingen we allen zoals we gebekt zijn, maar blijven 
één in verscheidenheid.

Wim Sohier

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

WEERSPREUKEN
EN WEERLEGENDEN
April doet wat hij wil.

April, koud en nat
geeft veel koren in het vat.

Een droge april
en niet der boeren wil.

Uit den grooten volkskalender
van Paul Van Zummeren



AL WEERSKANTEN
VAN DE
SCHREVE
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Op e slunsachtige moandagvornoeëne hadde Fa-
bienne de witten, en in de verste verte gin goeste 
voe neur keukenschorte an te trekken en poteten 
greeëd te doeën. Ezo beslooët ze van e ki mi Ju-
les neuren honger te goan stillen in e Mc Donalds. 
“Moa bah neeuw, me moe wieder nuus doavooë-
ren nie vertumperen. Vele bekieks is er oek nie mir 
an nuus, moa…, Jules, trekt wel je nieuwe san-
doalen an in plekke van j’n ofgedregen poanen 
savatten! En doe moa je zundagsche klakke an!”
Stilleges installeeërden ze nulder an e twiper-
sooënstoafeltje bie e vinster an de stroatekant. 
Jules zette ze koanestok tegen de meur, saffelde 
zoender verletten noa ’n toog en kwam bibberba-
lance were mi e Maestro Burger, e grooëte portie 
frieten en e dubbelen cola. Rume enoeg voe nul-
derschen tweeën! 
Oenvorboatig sneeëd Jules de Maestro Burger 
schooëne in tweeën  en lei ’n helft nere op Fa-
biennes servietje. E schudde toen de frieten op e 
plateau, verdeeëlde z’ in twi glieke hoeveelheden, 
en schoof e portie noa ze vrouwe. Toen droenk ‘n e 
teugsje  en presenteeërde neur oek e sloksje.
Jules gienk smoaklik t’n anvol binst da ze vrouwe 
lik e gedresseeërd hoendje toekeeëk. ‘t Woater 
lieëp wel nie uut neur ingevollen koekemoendje, 
moa vele schilde ‘t nieë.
E joenk koppeltje an ’t toafeltje d’ erlaansen, had-
de dat ezieën en voenk het zo zieëlig dat die twi 
oediges nulder moar één portie kosten permitte-
ren. ’n Joengen keirel gienk noa Fabienne en zei: 
“Mevrouw, bestel gerust nog een portie, ik zal de 
rekening wel betalen”. 
Vriendelik antwooërdde Fabienne: “Hoeft niet, 
meneer, we zijn al 60 jaar getrouwd en gewend 
alles samen te delen”.                                                                                                                                   
’n Joengen gast gienk were zitten en zag… da
’t vromens nieëten at. Gewillig bleeëf ze wachten 
binst da neur vint z’n helft opat. 
Were koste ’n toafelgebeur ’t nie mir anzieën, 
gienk were noa Fabienne en zei: “Mevrouw, eet 
gerust uw deel op, ik bestel een nieuwe portie”. 
Moa Fabienne zei were: “Merci,  meneeëre, moa 
lik of da ‘k ol zei, wieder zien gewend van olles te 
deeëlen”. 
Waarop de jongeman vroeg: “Maar u déélt niet! 
Waarop wacht u zolang om te beginnen met 
eten?” 
Holf achter neur Mac-servietje vizzelde Fabienne: 
“Op ze vols gebit!”

SCHREVELYNCK Nadruk verboden

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

Wij aanvaarden
ecocheques

Gevraagd: A2/A3 elektricien

Lente-toppers
Miele WKB 130
Wasautomaat

1600t - 8 kg - schuin bedieningspaneel - 1-lijn display -
CapDosing - SoftSteam trommel - startuitstel -

resttijdaanduiding - AutoClean wasmiddellade -
Profi Eco motor - Alu zilver deur

5 1099,00 6 999,00- € 100 =CASHBACK

Kenwood KVL4110S 
Chef XL Keukenrobot
1200 W - mengkom 6,7 l -
inclusief 3 mengaccessoires:
K-klopper, garde, deeghaak -
spatdeksel - kunststof
blender van 1,5 l -
elektronische snelheidsregeling -
liftmechanisme -
metalen behuizing - zilver

6 499,00

Rowenta RO8341EA
Stofzuiger zonder zak 
750 W (= 2100 W) -
zeer stil 68dB(A)- parketborstel -
2 l inhoud - telescopische buis -
actieradius 11 m -
DPU op tapijt: C,
DPU op harde vloer: A,
stofuitstootkwaliteit: A

5 299,99 6 269,99- € 100 =CASHBACK

1 ACCESSOIRE
NAAR KEUZE

via
 www.kenwoodworld.be

1 kans op 20
om product

terug te winnen
GEZIEN OP TV


