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PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

GEMEENTE BEVEREN-IJZER anno 1952 (6)
Verslag in verband met de wedstrijd tussen
de landelijke gemeenten van de arrondissementen
Veurne en Diksmuide
Tot augustus 1951 was het Gemeentehuis 
ondergebracht in een herberg. Vóór de oor-
log van 1914-1918 werd er telkens voor een 
termijn van 9 jaar bij openbaar aanbod over-
gegaan tot verpachting van het gemeente-
huis. Sedert 1919 werd er niet meer overge-
gaan tot openbare verpachting en bleef het 
steeds dezelfde herberg, mits een jaarlijkse 
betaling van 81 fr. De vergaderingen vonden 
aldaar plaats doch de burelen van de onder-
scheiden diensten waren ondergebracht elk 
in het huis van de bediende zelf. Gezien het 
feit dat de kerkelijke overheid verzekerde 
dat er te Beveren nooit nog een onderpas-
toor benoemd zou worden, werd in 1939 de 
gewezen onderpastorij, die reeds geruime 
tijd onbewoond was en eigendom van de 
gemeente, in gebruik genomen en ingericht 
tot gemeentesecretariaat. Gedurende de be-
zetting en nadien waren ook de rantsoene-
ringsdienst en de plaatselijke diensten van de 
N.L.V.G. aldaar ingericht. Gezien bedoelde 
batiment zeer bouwvallig was en grote her-
stellingswerken noodzakelijk waren, werd in 
1946 het plan opgevat een nieuw gemeen-
tehuis te bouwen. Na tal van administratieve 
moeilijkheden kon er eindelijk met de bouw-
werken een aanvang genomen worden 
op 7 september 1950. Het werd gebouwd 
door Boudewijn Kerckhof uit Esen en naar 
de plannen van de Hr. Henri Visenen te Ie-
per. Het bedrag van de aanbieding beliep de 
som van 604.335, 62 fr. De staat verleende 
30% toelage. Op 5 augustus 1951 werd het 
plechtig ingehuldigd en ’s anderdaags be-
trokken. Thans zijn alle gemeentediensten 
erin ondergebracht.

In verband met het urbanisme werd zoals 
hiervoor reeds vermeld, de deelgemeente bij 
besluit van de Regent dd. 6 oktober 1945 

geplaatst onder stedebouwkundig regime. 
De Heer Viaene, architect te Ieper, werd 
aangesteld als urbanist. De Survey-bundel 
werd goedgekeurd door het hoofdbestuur 
van  stedebouw op datum van 9 september 
1948. Twee bijzondere plannen van aan-
leg werden opgemaakt, doch zijn nog niet 
goedgekeurd. In het kader van het urbanisa-
tieplan was voorzien:
- het opschikken van de dorpsplaats;
- het aanleggen van riolering en voetpaden;
- het bouwen van een nieuw gemeentehuis.

Drie voornoemde werken werden reeds uit-
gevoerd, zodat er op gebied van urbanisme 
voor het ogenblik niet te veel meer te verwe-
zenlijken is door de gemeente.

Tijdens de oorlog 1914-1918 en deze van 
1940-1945 werden er geen huizen vernield. 
Alleen in 1940 werden er enkele beschadigd 
door vliegbommen, maar werden onmiddel-
lijk volledig hersteld.
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Op ons grondgebied bevinden zich nog twee 
windmolens die volledig in bedrijf zijn. De ene 
opgericht in 1791 en staande nabij de Hoge 
Seine is volledig in hout. Sedert zijn bouw 
ging hij over naar 9 verschillende eigenaars. 
Hij is thans eigendom van Maurice Vienne, 
die hem eveneens uitbaat. Alle eigendoms-
bewijzen sedert de oprichting zijn nog in het 
bezit van de huidige eigenaar. Hij is sedert 
14.04.1944 geklasseerd als monument en is 
nog tamelijk goed bewaard. Herstellingswer-
ken zijn nochtans noodzakelijk. Bij K.B. van 
11.04.1952 werd machtiging bekomen tot 
het uitvoeren van herstellingen, die volgens 
het bestek geraamd worden op 206.780 fr. 
Het aandeel van de openbare besturen in de 
kosten is bepaald op:
- 60 % voor de staat (Ministerie Van Open-

baar Onderwijs);
- 20 % voor de Provincie West-Vlaanderen;
- 10 % voor de gemeente Beveren;
- de resterende 10 % voor de eigenaar.
De aanbesteding ging reeds door en de wer-
ken werden reeds aangevangen, zodat bin-
nen korte tijd dit landelijk juweel volledig 
hersteld zal zijn. Met het oog op het bevor-
deren van het natuurschoon en tot aantrek 
van toeristen en jeugdgroepen werd onlangs 
door de eigenaar een speelpark en kinder-
tuin ingericht, die gezien hun ideale ligging, 
wondergoed samen passen bij deze oude 
molen.
De andere molen is sedert 1899 eigen-
dom van Firmain Dufloo en staat langs de 
Lostraat. Hij werd volledig in hout in 1759 
opgericht. Door de wind vernield in 1862 
werd hij in 1864 door Louis George her-
opgebouwd in steen, zoals hij daar nu nog 
staat. Hij werd eveneens geklasseerd bij K.B. 
van 14.04.1944 en is in perfecte staat van 
onderhoud. Hij werd laatst in 1946 op eigen 
kosten hersteld. Met zijn mooie witte romp, 
en met aan zijn voet de in het kader vallende 
hoevegebouwen, biedt hij een schone in-
druk en staat hij daar als zijnde de voorbode 
van de streek van Veurne-Ambacht.

Ten opzichte van het natuurschoon kan ge-
meld dat het grondgebied een plattelands-
landschap biedt, waarvan de voornaamste 
elementen hoeven en velden zijn die om 
zeggens de zuidergrens van het Veurne-Am-
bacht uitmaken. De hoeven zijn meestal ge-
bouwd met omliggende wallen, welke meer 
en meer gevuld worden. 
Langs de Ijzer liggen op de volle lengte meer-
sen en weiden, die in de hooitijd een enig 
mooi landschap vormen doch telkenjare van 
korte duur is. Met de dag vermindert het 
houtgewas. De oude bomen worden geveld 
en er worden slechts weinig nieuwe geplant.

Hagen en struiken verdwijnen eveneens, zo-
dat het natuurschoon hieronder ten zeerste 
lijdt.
Rondom de kerk en pastorij staan in volle 
groei hoogstammige bomen die een enig 
mooi hoekje vormen vlak nabij de dorp-
plaats. Het mogelijke wordt gedaan, en zal 
steeds gedaan worden om dit hoekje te be-
waren.
Ieder huisje heeft zijn tuintje, hetwelk be-
plant met groenten en bloemen, eveneens 
bijdraagt tot het vormen van een ensemble 
dat strelend is voor het oog.

5. Maatregelen om de technische be-
drijfsvorming
Zoals reeds gezegd onder de rubriek “Ont-
wikkelijk van de bevolking” zijn er sedert de 
laatste 50 jaren meer en meer jongelieden 
die een ambacht aanleren. Het aantal leer-
lingen in de middelbare scholen, humani-
ora, scholen voor beroepslandbouw en huis-
houdelijk onderwijs is aanzienlijk gestegen, 
zodat er algemeen mag verklaard worden 
dat er nog zeer weinig kinderen zijn die, na 
de plaatselijke onderwijsrichtingen te heb-
ben verlaten, niet hun kennis vervolledigen 
en vervolmaken in dergelijke voornoemde 
inrichtingen. De afgelegen ligging van de 
gemeente betekent hiervoor natuurlijk een 
grote moeilijkheid en vergt grote onkosten 
die anders zouden kunnen vermeden wor-
den.

De dichtsbijgelegen
- middelbare scholen, colleges en pensiona-

ten zijn te Poperinge, Veurne en Diksmuide
- vakscholen te Veurne en Ieper
- landbouwscholen te Nieuwpoort en Roe-

selare.
De ouders die de onkosten kunnen dragen 
laten hun kinderen in de onderwijsinstellin-
gen inwonen. De anderen doen dagelijks de 
reis per tram ofwel en vooral ’s zomers per 
fiets.
Sedert enkele jaren fungeert er in het Arron-
dissement een commissie voor beroepsoriën-
tering. Dit initiatief is lovenswaardig en het 
nut hiervan is onbetwistbaar. Tot nog toe 
heeft de jeugd uit onze gemeente te weinig 
beroep gedaan op dit organisme, wat hen 
nochtans goede diensten kan bewijzen.

Tot nog toe werden alhier nooit tijdelijk leer-
gangen, in het kader van het naschoolse on-
derwijs, gehouden. Rondreizende huishoud-
scholen, ingericht door B.J.B. hebben in de 
laatste jaren nog onderricht gegeven in de 
gemeente (bv. kook- en naailessen).

In verband met het houden van voordrachten 
kan medegedeeld worden dat er regelmatig 
om de twee maanden nuttige en zeer leer-
rijke voordrachten gehouden worden door 
de zorgen van de plaatselijke afdeling van de 
Boerenbond en van de Boerinnenbond. Ze 
worden doorgaans goed bijgewoond.

Wordt vervolgd

Verslaggever
Robert Lepee
Gemeentesecretaris

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

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

zachte look met de huidige
lente-zomercollectie
WILD ROMANCE !

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan

3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.

Inlichtingen: 057 30 03 79
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Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

Gordijnen en overgordijnen UNLAND®

Gratis opmeten en plaatsen

Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie

Decoratie & Kunstglazenier

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

Een hoogte, een laagte kun je inschatten, maar 
alleen benaderend. Blijft natte vingerwerk. Wil 
je echter een exact resultaat, gebruik dan een 
… clinometer.
Clinometers zijn instrumenten voor het meten 
van hoogtes, vooral  van bomen. Maar ze zijn 
ook geschikt om een hellingshoek te meten. 
Clinometers of hellingmeters worden wereld-
wijd gebruikt om hoogtes, verticale hoeken 
en hellingen te berekenen en zijn een geliefd 
werktuig van onder andere cartografen, geolo-
gen, architecten.
Vooral voor terrassen, platte daken en balkon-
vloeren is Tilt als kleine, robuuste clinometer 
het ideale werktuig. Om te garanderen dat wa-
ter efficiënt kan afvloeien, is een inclinatie van 
2% tot 3% noodzakelijk. 

Wie is hiervan op de hoogte? Eddy Ameloot 
uit Roesbrugge zal wel in alles een hoogvlieger 
zijn. Drukkerij Schoonaert beloont graag zoveel 
kennis. Daarheen dus!

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

HOGER? LAGER?                             
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Brieven, omslagen, facturen,
bestelbons, BTW-formulieren, ...

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

Breng uw foto’s
(gewoon of digitaal) binnen.
We maken er een leuk en
origineel communiekaartje van !!!

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

Een geschenkje
voor iedere communicant !

Nog meer ideeën op
www.drukkerijschoonaert.be

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

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

Lucas
23 april 2017

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

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

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

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

EERSTE COMMUNIE

Lars
04 juni 2017

Lars_communie_150x150.indd   1 2/05/17   18:31

in ’T ROZENHOF

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

Nog geen idee waarmee je de dames kan verwennen op moederdag?
Dan is dit misschien wel het ideaal moederdaggeschenk!

MOEDERDAGBUFFET 
ZONDAG 13 MEI om 12 uur
Cava / hapjesassortiment

Kippensoepje / vleugje look / scampistukjes
OF Lentesoep / verse tomaten

Entrecôte “BBQ” / twee sausjes / slaatje / verse frietjes
OF Navarin van kipfilet / asperges / dûchesse-aardappel

Tulpgebakje / frambozensorbet / vers fruit

Koffie / zoetigheden

Ook mogelijk om een kadobon te verkrijgen ter waarde van het moederdagbuffet!

Wijnen en water inbegrepen: € 59
Voor de kinderen: kinderbuffet: € 20

Reservatie noodzakelijk !!
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In de tweede week van april 1978 sloegen Mong 
Rosseel en zijn Vieze Gasten hun kleurrijke ker-
mistent op in Proven. Zij kwamen op uitnodiging 
van het Provense jeugdhuis Die Croone en van 
de plaatselijke Davidsfondsafdeling IJzerweelde.  
En dat was op zijn minst opmerkelijk, want het 
programma dat Mong en zijn troep indertijd 
brachten was uitgesproken links en behoorlijk 
anarchistisch. Maar in Proven kon dat zonder 
controverse en voor de groep werd het zelfs een 
beetje een tweede thuisbasis.
Dat Mong Rosseel zich aan het eind van de jaren 
’70 en in de beginjaren ’80 hier een beetje thuis-
voelde, had niet alleen met de ontvangst en de 
band met de verantwoordelijken van het jeugd-
huis Die Croone te maken. Hij had immers een 
oom en tante in Proven wonen en hij kon dus 
elk jaar zijn optreden combineren met een fami-
liebezoek. De groep, die in die jaren en met ‘het 
apenkot’ een heuse hit scoorde en zijn thuisba-
sis had op het toen erg alternatieve Sint-Jacobs 
in Gent, bracht in een eigen tent een show met 
circusacts, leuke sketches, muziek en erg geën-
gageerde teksten.
In 1977 was Mong voor de eerste keer te gast 
in Proven, en in 1978 kwam hij terug met een 
dubbel programma. In de namiddag was er een 
kindervoorstelling met vooral veel clowns maar 
ook trapezisten, een goochelaar en muziek, en 
’s avonds kregen de volwassenen in “Bommers-
konten of het jaar van het dorp” de minder 
mooie keerzijde van de fusie voor een klein dorp 
in een heerlijke show gepresenteerd. En ook in 
de jaren daarna bleef de groep met hun geënga-
geerde shows Proven aandoen. Telkens op vraag 
van Die Croone, maar toen dat jeugdhuis zijn 
deuren sloot, nam eerst de jongerengroep Seine 
en later De Provense Toneelgroep de organisatie 

over. De tent, die op ‘de pleine’ voor het rust-
huis opgeslagen werd, liep zo tot en met 1989 
elke keer weer goed vol. Het publiek genoot 
niet alleen van de humor, want ook de muziek 
kon best bekoren en de soms felle maatschap-
pijkritiek in iedere voorstelling stoorde blijkbaar 
weinigen. Elke voorstelling werd trouwens  stee-
vast met het  revolutionaire Mariannelied afge-
sloten en de aanwezigen zongen “Ga, ga Mari-
anne, voer ons aan, verlos de maatschappij, van 
de tirannen, en maak ons vrij, en maak ons vrij” 
iedere keer vol overtuiging mee. 
Vuile Mong en zijn groep waren in de jaren 
’70 lang niet de enige muzikale gasten van het 
jeugdhuis Die Croone. In de bovenzaal van het 
jeugdcafé of in de zaal ‘Sint-Elooi’ bij Albert en 
Madeleine Deprey werden in die jaren geregeld 
muzikale optredens georganiseerd. Vooral folk 
- met onder meer De Kadullen, de Elegasten of
’t Kliekske - kwam aan bod en via diverse vrije 
podia kreeg ook talent uit eigen streek een 
kans. Eén van die groepen, die toen op de rand 
van de doorbraak stond, was de plaatselijke for-
matie Delta. Delta werd gevormd door Marc 
Debergh, Ivo Rappelet en Rudi Vandromme, 
stuk voor stuk Provenaars die iets hadden 
met muziek. De groep ontstond eigenlijk 
per toeval, na het optreden van De Kadul-
len en op initiatief van Provenaar Rik Ryon. 
Hij vond zijn dorpsgenoten Ivo Rappelet 
en Marc Debergh - allebei muzikaal sterk 
en gitarist - bereid om hem als beginnend 
volkszanger te begeleiden op de vrije podia 
in de regio. Later kwamen daar saxofonist Rudi 
Vandromme en drummer Bertin Ryckeghem bij. 
De groep bracht vooral covers, maar toen Marc 
Debergh, de meest veelzijdige muzikant van de 
groep, zelf teksten begon te schrijven en Ivo 

Rappelet zich aan eigen arrangementen waag-
de, kreeg Delta een eigen kleinkunstsound. Rik 
Ryon en Bertin Ryckeghem haakten al snel af 
maar Haringenaar Milo Aernout motiveerde de 
anderen om door te gaan. Hij  investeerde in 
een goede geluidsinstallatie en een orgel, re-
gelde verschillende optredens en de groep, die 
ondertussen een trio geworden was, kreeg stil-
aan meer aanhangers en aandacht. Er volgden 
optredens in de brede regio en Delta kreeg zelfs 
een gratis plaatopname aangeboden. Al was 
dat volgens Marc Debergh een “bedriegt-den-
boer-affaire. De opname was inderdaad gratis 
maar gebeurde ook heel amateuristisch. Ons 
nummer kwam op een verzamelelpee van be-
ginnende artiesten en wij werden verplicht om 
er 50 van af te nemen. Alleen door die te verko-
pen konden we ons geld terugverdienen”. 
In 1976 werkte Delta een eigen volavondpro-
gramma met naast enkele covers ook heel wat 
eigen nummers uit. De première van ‘Oordrup-
peltjes’ in Die Croone voor zo’n 100 aanwezi-
gen viel aardig mee, maar de grote doorbraak 
volgde niet. En dat had volgens Marc Debergh 
meerdere redenen. “We bleven met een ge-
voel van beperking in ons realiseren zitten. We 
wilden onze muziekstijl verrijken, kozen voor 
elektrische gitaren en trokken een externe 
drummer aan. Maar die zag na een tijdje de 
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… 40 jaar terug in de tijd

Vuile Mong en zijn Vieze Gasten.

Fansticker Delta.



3 VERSO

66

vele verplaatsingen voor de noodzakelijke re-
petities niet meer zitten en toen zowel Rudy 
Vandromme als ikzelf huwden werden de prio-
riteiten naar ons gezin verlegd. We konden niet 
meer voldoende tijd stoppen in het samen ma-
ken van muziek en we besloten dan maar om 
te stoppen.”
In het najaar van 1977 werd Delta in alle vriend-
schap ontbonden en zo viel het doek over een 
jonge kleinkunstgroep die het bijna maakte 
maar net niet doorbrak.  

Nog in april 1978
• In Westvleteren opende De Walhoeve zijn 

deuren. Het opvanghuis voor ‘geplaatste 
kinderen’ kwam er op initiatief van het echt-
paar Bernard en Annie  Velghe-Michiels en de 
gebouwen werden deels door de Bouworde 
onder impuls van collegeleraar Kamiel Mis-
siaen opgeknapt. Nu, 40 jaar later, blijft De 
Walhoeve een belangrijke regionale schakel 
in de opvang van jongeren.

• In Proven vierde de plaatselijke VKSJ-afdeling 
het 50-jarig bestaan van de moederorganisa-
tie. Dat gebeurde met een ‘opendeur’ en een 
tentoonstelling in het jeugdhuis Die Croone. 
De Provense VKSJ-afdeling werd in het begin 
van de jaren ’70 opgericht als tegenhanger 
voor de plaatselijke Chirogroep. Die was al-
leen maar voor jongens, en met de VKSJ kon-
den de meisjes van Proven en omliggende 
dorpen zich nu ook in een jeugdbeweging 
uitleven.

• Nog in Proven vierde de plaatselijke Boe-
rengilde zijn gouden jubileum. De afdeling 
werd in 1927 door Maurice Ganne gesticht. 
Prosper Delanote was toen ondervoorzitter 
en Sylvain Lefevere secretaris. In 1978 mocht 
voorzitter Gerard Ganne, zoon van de stich-
ter, onder meer nationaal Boerengildevoorzit-
ter Jan Hinnekens verwelkomen. 

• Walter Godefroot won de Ronde van Vlaan-
deren voor Michel Pollentier en de Duitser 
Gregor Braun en Blondie topte de hitlijsten 
met ‘Denis’.

Wordt vervolgd
Stef Ryon

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

- met dank aan Marc Debergh voor de Delta-info

Bij de viering van 50 jaar Boerengilde Proven hoorde uiteraard een groepsfoto.
Daarop onder meer nationaal voorzitter Hinnekens, het bestuur van de Boerengilde en KLV en de plaatselijke politici.

Er waren ook decoraties: Sylvain Lefevere en Marcel Camerlynck voor 50  jaar lidmaatschap en Camiel Devos voor 40 jaar. 
Tobi Swyngedouw, Gerard Ganne en Herwin Delanote waren 20 jaar bestuurslid en mevr. Albert Deprey (Madeleine) werd 

gedecoreerd omdat zij eerst met haar ouders en later met haar man jarenlang achter de toog stond in het lokaal.

De Hoppecup, een voetbalcompetitie tussen amateurploegen, werd in 1978 op gang geshot met een match tussen de ploeg 
van De Lovie en de Collegeleraars, traditioneel een stevige derby. De gezichten op de foto zijn nu wel al 40 jaar ouder.

In Proven vierde ‘De Vrije Kaartersgilde’ in café Sint-Victor hun kampioenen.
Op de foto vooraan vlnr: rode lantaarn Frans Hauspie, André Laseure, Fernand Feys, kampioene Gaby Albrecht en

echtgenoot Henri Veniere. Achteraan: Pierre Top, André Pareyn, Paul Top, lokaalhouders Jenny en
Gerard ‘bon’ Vandromme en secretaris Alfons ‘meester’ Debergh.
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Huwelijk
Onze catalogi!
Reserveer ze en
maak thuis rustig uw keuze.

Zelf een ideetje ? Creatie met foto’s ?
Wij werken het graag voor u uit !!!

Ook bijpassend:
• misboekjes
• menu’s
• tafelkaarten
• servetringen
• bruidssuikerdoosjes - …

Veel ideeën op
www.drukkerijschoonaert.be - 

CHARLIEN & LEX
GAAN TROUWEN

1 juli 2016

Ine en Jille
21 mei 2016

We hebben echt-genoten !  Bedankt !

TOPPERS!

Meerlagig karton

Foliedruk
(goud, zilver,

koper, …)
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN MAART 2018

KAARTING - 16 MAART
OC Karel de Blauwer
33 deelnemers - wonnen 3 partijen: Bogaert 
Maria 290 pt. en Vandermarliere Ignace 299 pt. 
Wonnen 0 partijen: Vereype Gratienne 105 pt., 
Huyghe Geert 132 pt., Vandevoorde Maria 194 
pt. en Deloz Jean-Claude 153 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Timperman Lucienne 12 pt., Boury Alice 11 pt., 
Vercoutter Marie-Thérèse 11 pt. en Decaesteker 
Maria 6 pt.

KAARTING - 27 MAART
Kristen Volkshuis
27 deelnemers - wonnen 3 partijen: Decaes-
teker Wilfried 318 pt., Deloz Jean-Claude 274 pt. 
en Soulliaert Michel 300 pt. 
Wonnen 0 partijen: Samain Anne-Marie 156 
pt. en Vandermarliere Ignace 131pt. 

GEZELSCHAPSSPELEN
Timperman Lucienne 15 pt., Boury Alice 9 pt., 
Decaesteker Maria 8 pt. en Vercoutter Marie-
Thérèse 8 pt.

PETANQUE - 9 MAART
41 deelnemers - wonnen 3 partijen: Gyssels 
Raymond, Indevuyst Alice, Kino Hugo, Laseure 
Albert, Soetaert Frans, Vandendriessche Alain en 
Vandermarliere Ignace

PETANQUE - 23 MAART
40 deelnemers - Niemand won 3 partijen

Eindklassement: 
1. Benauwt Roger  13 part./210 pt.
2. Soetaert Frans  13 part./207 pt.
3. Butaye Willy  13 part./207 pt.
4. Thery Valère  11 part./195 pt.
5. Antheunis Cecile   11 part./195 pt.
6. Vandermarliere Ignace  11 part./186 pt.
7. Van Acker Jozef  10 part./187 pt.
8. Bogaert Maria    10 part./178 pt.
9. Callemeyn Victor 10 part./173 pt.
10. Laseure Albert  10 part./161 pt.

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan

3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.

Inlichtingen: 057 30 03 79

ICT-CRACKS IN
VBS DE KASTANJE     
Op woensdag 15 maart iets na 10 uur weer-
klonken oorverdovende vreugdekreten in de 
3de graad van  vrije basisschool De Kastanje 
te Proven. Het 6de leerjaar vernam toen online 
dat het de finale van de Whizzkidswedstrijd 
gehaald had. De Whizzkidswedstrijd peilt naar 
ICT-gebruik doorheen alle vakken op school.
Er namen maar liefst 288 klassen deel aan de 
eerste drie vragenreeksen van telkens 20 vra-
gen. Die werden vanaf november 2017 op de 
leerlingen losgelaten. Na flink wat zoek- en 
puzzelwerk stuurden de kandidaten hun ant-
woorden door naar de wedstrijdjury. De 50 best 
gerangschikte klassen mochten op woensdag 
14 maart een delegatie van 4 kinderen naar het 
Googlegebouw in Brussel sturen. Daar kregen 
die per twee een vragenreeks van 15 vragen 
om via de laptop op te zoeken binnen het half 
uur. Alle halve finaleklassen werden beloond 
met een nestkastje van het project Xperibird 
dat de bewoners en hun broedsel met een in-
gebouwd cameraatje volgt. 
De Provense ‘ICT-bolsters’ van meester Stef 
presteerden zó goed dat ze zich selecteerden 
voor de finale op woensdag 21 maart. Dan reis-
den de 10 zesdeklassers van ’s morgens vroeg 
naar Brussel om tegen drie klassen van res-
pectievelijk Zeveren (Deinze), Buggenhout en 
Zonnebeke te strijden voor de Whizzkidstrofee 
en tal van waardevolle prijzen. ’s Namiddags 
mochten ze ook nog op bezoek naar het Mu-
seum voor Natuurwetenschappen.
De finale bestond uit opzoekvragen, weetvra-
gen, rebussen, educatief gamen en de afloop 
van YouTubefilmpjes voorspellen. De verschil-
lende finaleploegen waren duidelijk aan el-
kaar gewaagd. In de eindscore nam Proven 
de eervolle derde plaats in. De prijzen waren 
niet min: een tabletlaptop, een Chromebook, 
toegangstickets voor Sealife Blankenberge, een 
STEM-workshop, vele kortingbonnen en voor 
alle deelnemers een goodiebag.
Dit succesvol avontuur kan voor de Provense 
kinderen niet meer stuk. Een belevenis om 
nooit meer te vergeten en een bewijs dat deze 
basisschool ‘mediawijs’ is!

meer info:
www.whizzkids.vlaanderen
vbsdekastanje.kbrp.be
www.facebook.com/Whizzkidswedstrijd/

VBS DE KREKEL 
RICHT
KINDEROPVANG IN !     
Vanaf 1 september 2019 biedt KBRP-VBS De 
Krekel Roesbrugge aan zelfstandige onthaal-
moeders de kans om twee grote lokalen van 
het voormalig kloostergebouw en een grote 
kloostertuin uit te baten als crèche.
De 2 beschikbare lokalen bevinden zich op het 
gelijkvloers en geven rechtstreeks uit op de 
grote achtertuin van het oude kloostergebouw. 
Momenteel wordt een renovatiedossier door 
KBRP opgestart om het dak, het zinkwerk en 
een deel van de ramen aan te pakken. Daarna 
kan vanaf 1 september 2019 de crèche ver-
der door de zelfstandige uitbaters ingericht 
worden. Bedoeling is om dan zo snel mogelijk 
open te gaan en de eerste baby’s en hun ou-
ders te mogen verwelkomen !
Ben je kinderverzorgster, kleuterleidster, zorg-
verstrekkende of heb je gewoonweg ambitie 
en zeer veel zin om deze crèche alleen of met 
collega’s verder uit te bouwen, en uit te baten?
Kom dan op dinsdag 15 mei om 19 uur naar 
het infomoment op school. Het schoolbestuur 
van KBRP geeft er de nodige toelichting bij dit 
dossier. 
Graag vooraf je aanwezigheid bevestigen op 
geert.six@kbrp.be. Vragen omtrent de uitba-
ting van deze nieuwe crèche in de regio mag je 
ook via mail op voorhand bezorgen.
Alvast van harte welkom! 
VBS De Krekel (Prof. O. Rubbrechtstraat 58 - 
8972 Roesbrugge - 057 30 06 26)
Scholengemeenschap KBRP (Bruggestraat 14 - 
lokaal 314 - 8970 Poperinge).

NI
EU
W!
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OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN MAART 2018

KAARTING - 14 MAART
7 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Wyckaert Andre 439 pt.
2. Vandewalle Frans 391 pt.
3. Hauspie Cécile 371 pt. 
4. Vlasselaere Jan 371 pt.
5. Samain A- Marie 349 pt.
6. Debacker Denise 323 pt.
7. Coene Paul 309 pt.

KAARTING - 28 MAART
7 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Butaye Lucien 435 pt.
2. Vandamme Michel 433 pt.
3. Butaye Johan 429 pt.
4. Depyper Anna 373 pt.
5. Vlasselaere Jan 350 pt.
6. Debacker Denise 345 pt.
7. Beghein Paula 330 pt.

KLASSEMENT: 
1. Vandewalle Frans 8 part./1168 pt.
2. Wyckaert Andre 8 part./1146 pt.
3. Hauspie Cécile 8 part./1006 pt. 
4. Lermytte Michel 7 part./1152 pt.
5. Butaye Lucien 7 part./900 pt.

PETANQUE - 2 MAART
Wonnen 3 partijen
Butaye Lucien, Butaye Pol en Lebegge René

PETANQUE - 16 MAART
Wonnen 3 partijen
Butaye Pol, Lebegge René en Vanhecke Lena 

KLASSEMENT: 
1. Rouseré Christiane 208 pt.
2. Lebegge René 198 pt.
3. Vereecke Lena 194 pt.
4. Butaye Pol 194 pt.
5. Brunet Willy 188 pt.

Open op dinsdag, woensdag en
vrijdag van 16 u.

Op zaterdag, zondag en
feestdagen vanaf 10 u.

Maandag en donderdag gesloten.

Moenaardestraat 118
8972 HARINGE

In 1914 begraaft juwelier-koster Karel Balduck 
veel goud en zilver in zijn tuin in Merkem. Daar-
na vlucht hij met vrouw en zes kinderen voor 
de wrede oorlog. In 1918 gaat hij terug naar 
Merkem en hij vindt zijn schat! 
Op 22 april,100 jaar later, wordt zijn voettocht 
van Oostvleteren naar Merkem herhaald, mét 
boeiende verhalen uit zijn oorlogsdagboek …

Op zondag 22 april kan je, in groepjes van 15-
20 personen, met een begeleider op zoek gaan 
naar de schat van Merkem. Dat is de tocht die 
Karel Balduck 100 jaar geleden maakte. Het 
traject van deze Karelwandeling loopt van Oost-
vleteren naar Merkem en is ongeveer 10 km. 
Onderweg staan 10 vertellers die - aan de hand 
van een boekfragment, een gedicht, woorden 
en daden - pakkende verhalen vertellen uit 
1914-1918. Ze gaan over de familie Balduck, 
die moest vluchten en overleven, maar ook over 
historische gebeurtenissen en heroïsche daden, 
over verdriet en vreugde, over heimwee en af-
scheid. 

Familie
De vertellers en begeleiders - van alle leeftijden - 
zijn leden van o.m. drie Davidsfondsafdelingen, 
Soldatenbond Reninge en familie van Karel Bal-
duck. Interessant is dat minstens 4 achterklein-
kinderen en 10 andere familieleden van Karel 
Balduck aan deze verhalenwandeling meewer-
ken als verteller of als begeleider. Voor hen heeft 
die dag een heel bijzondere betekenis.
Tijdens de wandeling wordt ook de plaats be-
zocht waar Karel zijn schat begroef en terug-
vond. In de kerk van Merkem zal bovendien 
zowel de ingedeukte schatkist als het oorlogs-
dagboek te zien zijn.

Praktisch
Weer of geen weer, wandel mee op 22 april! 
Zorg wel voor aangepaste kledij en schoeisel. 
Vertrekken kan enkel tussen 13.30 en 14.30 uur 
in de Sint-Amatuskerk in Oostvleteren. De aan-
komst van deze wandeltocht en het slotverhaal 
zijn voorzien in de Sint-Bavokerk van Merkem. 
Is 10 km te veel? 3 km kan ook, met vertrek aan 
de Drie Grachten, bij vzw De Boot, Ieperleedijk-
straat 1a in Merkem. 
Vóór 15 april inschrijven: 0494 13 11 08 of
balduckverhalen@gmail.com.
Deelname kost € 10: 2 drankjes,1 broodje en
1 prijslotje inbegrepen. Kinderen tot 12 jaar be-
talen € 5. 

Boek
Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van 
de zoektocht van Karel Balduck verschijnt het 
boek ‘De schat van Merkem’ van Ann Driessen. 
Dat is gebaseerd op zijn oorlogsdagboek, waarin 
hij zijn belevenissen en de gruwel van de Eerste 
Wereldoorlog beschreef. Karel werd geboren in 
Grammene, zijn echtgenote Flavie Louwaege in 
Noordschote. Ze woonden met hun zes kinde-
ren eerst in Merkem, daarna in Haringe en ten-
slotte in Veurne. Karel Balduck was o.m. hulp-
onderwijzer in Jonkershove en Noordschote en 
juwelier-horlogemaker in Merkem en in Veurne. 
Hij was ook koster in die gemeenten en Veurne. 
Voor meer info: boekenvanann@gmail.com 

Deze verhalenwandeling heeft de steun van 
de gemeente Houthulst en is een organisatie 
van Davidsfonds Houthulst, Davidsfonds Vlete-
ren, Davidsfonds Reninge-Noordschote en Sol-
datenbond Reninge in samenwerking met Ann 
Driessen, auteur van ‘De schat van Merkem. 
Het waargebeurde verhaal van Karel Balduck in
Wereldoorlog I’.

KAREL BALDUCK,100 JAAR LATER
van Oostvleteren naar Merkem

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT

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

Drukkerij SCHOONAERT
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Wuk da j’ hadde kunnen antwooëren  
1. de doagen hen gin broeërs =
 de ene dag is niet als de andere
2. hoet vasthoeden =
 hout vasthouden om onheil af te wenden
3. etwieeën in ’n zak steken = beetnemen    
4. ze pupe uutkloppen = sterven
5. uut ’t bedde klappen =
 bedgeheimen voortvertellen
6. ’t hooëi lopt acher de vorke =
 dat meisje loopt teveel een jongen achterna
7. etwieën ze broek vermoaken =
 iemand rammel geven
8. je ku gin kei vloaen = iemand die niets bezit
 kan een schuld niet inlossen
9. je ziet e schooënen gie! = je bent er me een        
10. etwoar estoken zien mi e stoksje =
 ergens naartoe gedreven zijn
11. e zoedt er ze klakke nie op leggen =
 hij zou  een slippertje niet versmaden
12. ’t hoetwerk e koesje geven =
 een laagje verf geven
13. e stok in ze rik hen = onbuigzaam zijn           
14. voetjelap leggen = doen struikelen 
15. etwieën z’n hoofd tusschen twi ooëren zetten =
 plagerig dreigement   
16. boet steken  = het aftrappen
17. pieëre boven Jan zien = de koning te rijk zijn   
18. gin vetten zien =  maar een kleine winst zijn            
19. dat dakt num nieë = dat raakt/deert hem niet
20. dat is er een voe ’n ossebilck =
 die zal ongetrouwd blijven

’t Klienkt lik e belle oj ’t schooëne anvult
1. ’t gebeurde doa slag om s…
2. spiekeren en s…
3. eklid zien lik e rauwen a…
4. wel goan lik e lieëre mi e w…
5. in vieër en v…
6. kakken goa vor b…
7. vor henne en vor h…
8. werken knie over e…
9. van ezel toet p… bediegen
10. de moeëre en de b… hen van ’t geld
11. de kool en de g… spoaren
12. weten wuk of w …
13. ’t sop is de b… nie weird
14. noa kerke noch noa k… goan
15. kennen van hoar noch van p…
16. weglopen lik en h… van ze stroent
17. elk ze pupe en ze t…
18. ku ’t deur de roeper, ’t ku deur de p…
19. ’t is van bugen of b…
20. bezorgd zien lik e kieksje op e b…/st…
 

“Vele kienders, vele zegen,”
zei ’n koster en stak ’t doopgeld in ze beuze.      

Wim Sohier

Publiciteit voor de streek ?
De IJzerbode wordt

in meer dan 3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79



Op 27 april 2018 wordt de nieuwe Bollaard ge-
opend met een heuse instuif met en door de 
Watouse verenigingen. Het nieuwe gebouw 
meet 54 m op 20 m, en is één derde groter, 
maar vooral veel praktischer dan de oude Bol-
laard. Een twaalftal verenigingen van Watou 
zullen voortaan, naast de parochiezaal, gebruik 
kunnen maken van het modernste uit de reeks 
O.C’s van de stad Poperinge. Vele tienduizenden 
personen van Watou en daarbuiten hebben ge-
durende 25 jaar gebruik gemaakt van de klaslo-
kalen van de voormalige staatsschool. Of het nu 
was als kind in de naschoolse opvang, leerling 
van de kunstacademie, bib-bezoeker, of deelne-
mer aan kookdemonstraties, koffietafels, buf-
fetten, verenigingsfeesten, fuiven, enz., iedere 
Watounaar kent en waardeert intussen het nut 
van een dorpshuis of ontmoetingscentrum.

Enerzijds beseffen gemeentebesturen vandaag 
ten volle de positieve rol van verenigingen in 
de samenhang van een dorp of wijk, ander-
zijds vinden verenigingen het vandaag evident 
dat ze logistiek en financieel gesteund worden 
voor hun werking door de gemeentebesturen, 
maar dat was lang niet altijd het geval. De zelf-
standige gemeente Watou heeft zelfs nooit een 
inspanning gedaan op dat vlak, mede door de 
zwakke financiële toestand. De verenigingen 
van Watou dienden tot aan de fusies, zoals 
overal trouwens, zelfbedruipend te zijn en kre-
gen alleen wat financiële steun voor een uitzon-

derlijke jubileumviering, afhankelijk dan nog van 
hun goede verhouding met de burgemeester! 
Sommigen hadden een vast lokaal in een van de 
herbergen op de Grote Markt, maar de meesten 
maakten dankbaar gebruik van de parochiezaal. 
Het is pas na de fusies dat we een neutrale zaal 
kregen van het gemeentebestuur, nuttig voor 
alle verenigingen van het dorp.

Voor W.O.I
Tot aan het einde van de 19e eeuw waren er in 
ons dorp trouwens amper verenigingen. Wie er 
het boek van L.A. Rubbrecht op na slaat ziet dat 
er enkel sprake is van een schuttersvereniging 
Sint-Sebastiaan en enkele rederijkerskamers. 
Beide gilden waren toen voorbehouden aan no-
tabelen, of toch minstens welstellende burgers 
en die waren zeer duidelijk in de minderheid. 

De rederijkerskamers, of de voorlopers van de 
toneelverenigingen, leidden in de 19de eeuw 
een schimmig bestaan. Nu en dan waren er de-
clamatiewedstrijden, telkens was er sprake van 
een buitengewone menigte volk. We mogen 
dus aannemen dat die zeldzame manifestaties 
doorgingen in openlucht, want buiten de kerk 
was er geen enkele openbare ruimte groot ge-
noeg.

De schutters daarentegen hadden wel een eigen 
lokaal, in hun verslagboek is er sprake van de gil-
deviering in ‘’t Gildhof’. Aangezien er geen her-

berg bekend is in Watou met die naam, gaat het 
bijna zeker om de herberg van de brouwerij de 
Gouden Leeuw of Le Lion d’Or (nu ’t Wethuys). 
De schietpers stond ooit op de markt voor die 
herberg, later verhuisde die naar de weide ach-
ter de brouwerij van Servaas Van Eecke, onge-
veer waar de Blauwhuisstraat zich nu bevindt. In 
1919 gaf Georges Van Eecke de brouwerij door 
aan zijn broer Arthur en zijn neef Albert, maar 
sloot wel zijn herberg. De schutters weken uit 
naar het Damberd (Douviehuis), bij de andere 
brouwer Arthur Labey, waar ook de jaarlijkse 
maaltijden doorgingen. Wanneer die op zijn 
beurt zijn herberg en zaal sloot in 1928 werd 
er overgestapt naar het Oud-Gemeentehuis bij 
Josuë Clays. In 1946 werd de nieuwe zaal van 
café Tuborg het laatste vaste lokaal. Uitbater 
Henri Loones werd in 1959 voorzitter tot aan 
zijn overlijden in 1995. Met de verhuis van hun 
pers van de Oude Poperingestraat naar de Bol-
laard in 2004 is deze zaal de facto hun lokaal.

Voor Jan met de pet, die elke dag met zijn ge-
zin moest zien te overleven, waren er geen ver-
enigingen. De mannen konden zich alvast op 
kermissen uitleven met het straatbollen. Iedere 
cafébaas trachtte zijn ploeg te vormen, waarbij 
zijn zaak als ‘lokaal’ fungeerde, maar van een 
echte vereniging was er eigenlijk geen sprake. 
Arm en rijk was wel lid van allerlei godvruch-
tige genootschappen, getuige de bidprentjes 
uit die tijd. De Heilig Hartebond (1929) zal wel 

DE NIEUWE BOLLAARD
verenigingen en hun lokalen

Toestand nieuwe Bollaard, 7 april 2018.Start sloop oude Bollaard, 11 april 2017.

Afscheidsfuif bye bye Bollaard, 17 februari 2017
met Arthur Vandenameele en schepen Loes Vandromme.

6 RECTO

71



de meest bekende geweest zijn. Al die socië-
teiten hadden een gemeenschappelijk ‘lokaal’: 
de kerk, die in zekere zin hun verenigingslokaal 
was en daarnaast de parochiezaal voor een zeld-
zame feestviering.  

Tegen het einde van de 19e eeuw werden de 
eerste schuchtere sociale voorzieningen opge-
richt en ontstonden er belangenverenigingen 
zoals de boerenbond in 1897 en katholieke 
mutualiteiten. Pastoor Goderis werd er door de 
bisschop sterk op gewezen dat hij als dorpsher-
der die verenigingen in de hand moest houden 
en dat er niets mee mocht gebeuren buiten zijn 
wil. De pastoor beschikte over zijn congregatie-
zaal die sinds 1894 leeg stond en zo kregen de 
meeste verenigingen voor het eerst een eigen 
lokaal, een proost inbegrepen om toezicht te 
houden! De gemeentebesturen konden zich 
vermoedelijk wel vinden in die oplossing, want 
ook in die periode kwamen ze nog altijd in niets 
tussen. Door die drukkingsgroepen verbeterden 
de werk- en leefomstandigheden geleidelijk en 
kreeg de werkman ook kans om zich aan te slui-
ten bij een vereniging. In 1883 werd ‘de Vlaam-
sche Herten’ gesticht, een toneelvereniging die 
later uitgroeide tot een Vlaamsgezinde cultuur-
vereniging. Zij hielden lokaal in de Zwarte Kloef 
(Brouwershof). In 1906 werd duivenmaatschap-
pij de Grensduif gesticht die vergaderde in het 
Gemeentehuis, in café de Reisduif (vanaf 1909) 
en in het Boldershof (van 1960 tot 2010). De 
fanfare Sint-Cecilia bleef van haar stichting in 
1909 tot haar ontbinding in 1973 repeteren in 
café het Gemeentehuis (Oud-Gemeentehuis). 

Interbellum
Tussen beide oorlogen verdeelde de politieke 
toestand ook het verenigingsleven. Het klak-
kemuziek van meester Butaye was een afscheu-
ring van Sint-Cecilia met lokaal in de Zwarte 

Leeuw. De brouwerij-herberg Sint-Joris (Hom-
melhof) werd in 1923 verkocht aan Brouwerij 
Van Eecke en werd uitgebaat door Leon Devos 
onder de naam Vlaamsch Huis. Het werd het lo-
kaal van de Vlaamse oudstrijders VOS en later 
van het VNV. Als tegenreactie werd de NSB op-
gericht met lokaal het Gemeentehuis. In een po-
ging om de verscheurdheid onder de jongeren 
te temperen, werd de voetbalclub FC Eendracht 
opgericht in 1927 met, hoe kan het anders, zaal 
de Eendracht als lokaal. Vinkenmaatschappij 
de Vrede (1935-1950) had zijn thuis in café de 
Krone en na het bombardement van mei 1940 
in ’t Westland.

Alle katholieke verenigingen vergaderden en 
feestten zonder uitzondering in de Parochiezaal, 
onder de hoede van pastoor of kapelaan: Boe-
rinnenbond (1927), Congregatie der jongelin-
gen (1926), Davidsfonds (1935), Vrouwenbond 
– KAV (1938) en de Bond van Kroostrijke Gezin-
nen (1927). De congregatie of patronage, een 
vereniging van ongehuwde vrouwen en de mis-
sienaaikring kwamen samen in de meisjesschool 
in de Roesbruggestraat.

Na W.O.II
Na vier magere oorlogsjaren was er weer be-
hoefte aan onbekommerd vermaak na arbeid. 
Brouwer Van Eecke en enkele cafébazen op de 
markt hadden het goed begrepen want één 
voor één investeerden ze in een nieuwe zaal 
achter hun café. Zowel het Oud Gemeentehuis, 
de Eendracht, café Loones en Desiré Devos, 
trachtten zoveel mogelijk verenigingen te bin-
den aan hun nieuwe zalen. Er ontstond dan ook 
een hele reeks zogenaamde caféverenigingen 
zoals pikkers, kaarters, supportersclubs, biljar-
ters, karabijnschutters, flipperclubs, boogschut-
ters, autoclubs, toneel, enz.

Die toestand bleef onveranderd tot eind de jaren 
1960, maar intussen verminderde de bevolking 
jaar na jaar en nam het gemeentebestuur wei-
nig of geen initiatieven. Zowel in de parochie-
zaal als in de privézalen werd niet meer geïn-
vesteerd. Deze lijdzame toestand was een doorn 
in het oog van de jeugd. Zij begonnen zich te 
roeren en met de start van Kwavo in 1964 en de 
stichting van de speelpleinwerking door KAV in 
1976, later uitgegroeid tot KSA, werd de roep 
om een zaal en financiële ondersteuning van de 
gemeente steeds nadrukkelijker.

Na de fusie
Wanneer de fusies voor de deur stonden wer-
den, zoals in vele kleine gemeenten, de budget-
ten opgesoupeerd aan een hele reeks openbare 
werken, maar een lokaal, of een zaal waren 
daar niet bij. Na de fusie werd er plots wel eens-
gezind een dorpshuis gevraagd aan Poperinge. 
De speelpleinwerking en de bezinningsgroep, 
gesteund door het feestcomité en de KAV vroe-
gen schriftelijk een plein, lokalen en sanitair 
voor hun werking. Op 23 mei 1980 kwam er 
een hoorzitting met het stadsbestuur en alle 
verenigingen over de noodzaak van aangepaste 
accommodatie. Burgemeester Sansen kwam 
met zijn schepenen en secretaris luisteren naar 
de noden van de Watouse verenigingen. Wat 
lokalen betreft was er niet veel keuze. Poperin-
ge had van Watou alleen de gemeenteschool, 
het gemeentehuis en het brandweerarsenaal 
geërfd als eigendom. Het arsenaal en gemeen-
tehuis bleven voorbehouden voor de openbare 
dienstverlening (secretaris Maurits Demol bleef 
op post tot zijn pensioen). Het schoolhuis van 
de gemeenteschool werd voorgesteld als loca-
tie voor de bibliotheek, maar pastoor Roets, die 
de bib behartigde verwierp dit als te klein. De 
woning werd in 1995 verkocht als privéwoning. 
Van de opgeheven gemeenteschool (1978) wer-

Leerkrachten van de Rijkslagere School in 1975-1976.
Van links naar rechts: Frieda Roussel, Johny Vanbrabant, Willy D’hooghe,

x x en Simonne Deconinck.

De kleutertjes van de Rijkslagere School in 1976-1977.
Vooraan van links naar rechts: x x, Bruno Chocquet, Veerle Russe, Betsy Six (?),

x Lemaire en Fanny Leys. Achteraan: Kleuterleidster Frieda Roussel, Mireille Elslander,
Bruno Vandromme, Wim Sergier, x x en Peggy Geldhof.
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den er twee lokalen verhuurd aan de vrije ge-
mengde basisschool, maar het schepencollege 
wou op termijn het ganse gebouw ter beschik-
king stellen voor de socioculturele werking. Een 
terrein achter de speelkoer werd gehuurd als 
speelplein en ook de speelkoer mocht gebruikt 
worden voor sport en spel. Er werd zelfs een 
overdekte ruimte mogelijk geacht in de voorma-
lige schooltuin….binnen de financiële mogelijk-
heden! Blijkbaar waren die niet zo groot, want 
een sportzaal, zoals o.a. Kwavo vroeg, kwam er 
niet. De school werd ingenomen door KBG (la-
ter OKRA), bibliotheek en KSA, maar veel werd 
er niet in geïnvesteerd. Op diezelfde vergade-
ring werd gevraagd om de parochiezaal te res-
taureren, want binnen tien jaar zou het wel eens 
te laat kunnen zijn. Het stadsbestuur stelde voor 
om een vzw op te richten en BTK-personeel (de 
zogenaamde nepstatuten) in dienst te nemen … 
maar ook daar bewoog er verder niets. 

De Bollaert/Bollaard
In 1990 werd Paul D’Hondt schepen van o.a. 
jeugd en cultuur in de bestuurscoalitie van Marc 
Mahieu en hij beloofde meer aandacht voor po-
lyvalente zalen in de dorpen. Reeds in de zitting 
van 5 juli van datzelfde jaar werd de aankoop 
van de vroegere rijksbasisschool goedgekeurd. 
Voor de 69,88 are, inclusief gebouwen werd er 
6,5 miljoen BEF betaald (€ 161.131), gefinan-
cierd met ‘kredieten in het kader van het ge-
meentelijk beleid t.a.v. zwakke bevolkingsgroe-
pen’. De KSA en KSJ kregen een vaste stek in 
het bijgebouw, de bibliotheek, tekenacademie 
en “bejaardenverenigingen” in het hoofdge-
bouw, andere verenigingen konden een lokaal 
huren. Het geheel werd herdoopt tot ‘de Bol-
laert’, naar analogie met de speelpleinwerking 
en KSA. Op 3 mei 1991 werd de zaal onder de 
naam ‘de Bollaard’ feestelijk geopend met een 
gratis optreden van Bloedend Hart.

Rijkslagere school
Over het korte bestaan van de Rijkslagere school 
of de ‘staatsschool’ schrijven is niet eenvoudig. 
Er is weinig materiaal te vinden, getuigen zijn 
eerder zwijgzaam. Feit is dat dit een school was 
die niet gewenst was in een ontvolkend dorp 
dat reeds twee scholen had, maar er alleen 
kwam als een laat gevolg op de schoolstrijd van 
1958. De opeenvolgende liberale en socialisti-
sche ministers van onderwijs waren er op uit om 
overal de concurrentie aan te gaan met het vrij 
onderwijs, geld was daarbij geen probleem. In 
december 1969 neemt de gemeenteraad ken-
nis van het schrijven van de minister van Nati-
onale Opvoeding en Cultuur, de socialist Piet 
Vermeylen, “met betrekking tot de voorgeno-
men oprichting met ingang van 1 juli 1970 van 
een rijkslagere school in deze gemeente”. De 
gemeenteraad vreest grote problemen voor de 
drie leerkrachten van de gemeenteschool, af-
gaande op de bevolkingsstatistieken lijkt er al-
leen maar een verdere terugloop van het aantal 
leerlingen te verwachten. Met nog een derde 
lagere school erbij vreesde men (terecht) voor 
het voortbestaan van de gemeenteschool. Men 
besliste dus eenparig om aan de minister de 
voorwaarden te vragen van een overname van 
de gemeenteschool en van het onderwijzend 
personeel  door het Rijk. Die voorwaarden wer-
den op de zitting van 11 februari 1970 bekend 
gemaakt. Leerkrachten mochten overstappen, 
de gebouwen konden behouden blijven voor 
socioculturele zaken. Of Watou het nu wou of 
niet, de rijksschool werd toch gebouwd in de 
Winnezelestraat en ging op 1 juli 1970 van 
start met een lagere en een kleuterafdeling. 
Willy D’Hooghe en Johny Van Brabant gingen 
in op het aanbod en stapten over van de ge-
meenteschool, Gilbert Vermeulen had bij een 
overstap zijn titel van hoofdonderwijzer moeten 
inleveren en bleef. In de verslagboeken van de 

gemeenteraad en in de kranten werd verder 
met geen woord gerept over de opening van 
de Rijksschool. Het is niet bekend aan wie de 
terreinen gekocht werden, er zijn ook geen spo-
ren of beelden over de bouw zelf. De gemeente 
wist dat de nieuwe situatie er slecht uitzag voor 
de gemeenteschool en trachtte de zaak te rek-
ken door beide gemengde scholen te steunen 
door vanaf 1 september 1971 het vervoer naar 
de zwemlessen in Poperinge te betalen en vanaf 
1973 ook tussen te komen in het schoolvervoer 
door de firma Dumortier. In 1974 werden er nog 
plannen gemaakt om naast het woonhuis een 
garage, een bureau voor de hoofdonderwijzer 
en een fietsenberging te bouwen, maar door 
het totaal gebrek aan nieuwe leerlingen was de 
toekomst van de gemeenteschool te onzeker en 
werden die plannen verticaal geklasseerd.

Na het opheffen van de gemeenteschool in 
1978 zakten de leerlingenaantallen verder en 
kwam de rijksschool eveneens in moeilijkheden 
zodat ze in 1987 reeds de deuren sloot. Met zijn 
17 jaar is het rijksonderwijs slechts een voetnoot 
gebleken In de bijna 250 jaar onderwijsgeschie-
denis van Watou.

Naar een nieuwe Bollaard
Nadat in 2013 het doek viel over de brandweer-
post van Watou opperde het stadsbestuur de 
mogelijkheid om het arsenaal en het overbodig 
geworden gemeentehuis in te richten als O.C. 
ter vervanging van de Bollaard. Na overleg bin-
nen het bewonersplatform werd die denkpiste 
verlaten en werd er ingegaan op de wens van 
de verenigingen om een nieuwe functionele 
Bollaard te bouwen en de site gemeentehuis-
arsenaal te verkopen. Het stadsbestuur, in casu 
schepen Loes Vandromme en Cubeco Matthias 
Breyne betrokken de verenigingen van bij de 
start bij het ganse project. In 2016 werden de 

De verbroederingsgezinnen Watou-Mézières-en-Brenne in augustus 2013. Kampioenenviering bij de kaarters van de KBG in november 1992 in buurthuis De Bollaard. 
Zittend van links naar rechts: rode lantaarn André Pinceel, kampioenen Paula Suffis en

Gilbert Degraeve en rode lantaarn Yvonne Huyghe. Staand de bestuursleden: Martha Basyn, 
Maria Temperville, Jeanne Deman, Maria Knockaert, Nestor Staelen, Marcel Sweertvaegher, 

Lionel Ooghe, Daniël Neuville en Yvonne Durant. 

6 VERSO

73



O.C.’s van Elverdinge, Merkem, Esen en West-
vleteren bezocht, gewikt en gewogen. Uit al 
die bezoeken werd een ideale zaal voor Watou 
gefilterd en werd architect Karel Vandewynckel 
aan het werk gezet. Na een ultieme bijschaving 
met diverse bestuursleden werden de werken 
aangevat in april 2017. Op 27 april e.k. zetten 
de verenigingen van Watou hun beste beentje 
voor om alle Watounaars en ook alle geïnteres-
seerden uit de omgeving te ontvangen in hùn 
Bollaard. Na de festiviteiten bijt het festival van 
het Gregoriaans de spits af als eerste gebruiker. 
Van 3 tot 14 mei 2018 wordt het een restaurant 
voor de 450 koorleden en meer dan 100 vrijwil-
lige medewerkers van het festival.

Jan Daschot

Bronnen:
- Geschiedenis van Watou (L.A. Rubbrecht)
- Geschiedenis van een grensdorp (Jan Daschot)
- Gemeentearchief Watou in het Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten
- Beeldbank Westhoek Verbeeldt
- Architecten Vandewynckel Poperinge

PROGRAMMA OPENING 27 APRIL:

Doorlopend van 15 tot 19 uur
Alle Watouse verenigingen zorgen samen 
voor een spetterend openingsfeest voor 
jong en oud. Workshops, demonstraties, 
initiatie boogschieten, bollen en tafeltennis, 
bib, expo ‘de bollaard vroeger en nu’…..

Om 19 uur
Officiële opening en inhuldiging door ge-
deputeerde Guido Decorte, burgemeester 
Dejaegher en schepen Loes Vandromme. 
Begeleiding van toneel Watou-Westhoek en 
Cum Jubilo.

Van 19.30 tot 20.30 uur
Gratis receptie met Watouse gelegenheids-
band

Vanaf 20.30 uur
Instuif (KSA) en BBQ (Landelijke Gilde) tot
2 uur!
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BBQ-DEGUSTATIE   ZATERDAG 21 APRIL

STEENVOORDESTRAAT 37    8978 WATOU    057 38 80 34
WWW.SLAGERIJLEURIDAN.BE    INFO@SLAGERIJLEURIDAN.BE
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www.feysbook.be

Feys: met volle kracht vooruit!
Bezint eer ge begint!

Dat er heel wat beweegt in de Brouwerij is on-
dertussen duidelijk. 
Maar! We willen beter en we willen meer. En 
vooral, we willen iedereen hierbij betrek-
ken. 
Vandaar doen we graag een warme oproep 
aan creatievelingen, vertegenwoordigers van 
een kunstgemeenschap, sportevents, historici, 
uitbaters slaapgelegenheden, restaurateurs, 
uitbaters bezienswaardigheden, brouwers, 
enz. 
Kortom iedereen die zich geroepen voelt een 
positief steentje bij te dragen aan de Brouwerij 
en haar omgeving. Nu en in de toekomst. 

HUIDIGE DENKTANKS:
1. Events@deBrouwerij
 Samen mee de invulling van alle activi-

teiten bedenken en bepalen bij Brou-
werij Feys. Het machtige geklasseerde 
gebouw kende bij haar erkenning als één 
van de hoofdredenen bij de klassering de 
gecombineerde invulling van het econo-
mische samen met het sociale aspect. We 
willen allen opnieuw leven in de Brouwe-
rij. En op het sociale vlak kunnen we wel-
licht heel wat betekenen voor de regio:

 12 mensen gaven zich reeds op voor 
deze denktank. U ook?

2. Brouwers@deBrouwerij
 Natuurlijk wordt er ooit weer gebrouwen 

in de Brouwerij. Weliswaar kleinschalig en 
hoog kwalitatief maar anderzijds ook educa-
tief en als sociaal event (teambuilding, jon-
geren, groepen, internationaal publiek …).

 Denk mee en maak deel uit van de kern-
groep die bepaalt welke richting het alle-
maal zal lopen. Wees of wordt brouwer 
of wordt een fanaat rond de productie 
van bier, hier in de Westhoek! 7 brouwers 
hebben zich reeds aangemeld: de toekom-
stige installatie mag optimaal renderen.

3. Historiek@deBrouwerij
 Zonder verleden geen toekomst: maar 

daarvoor moeten we het verleden kennen. 
Papieren opzoeken, documenten uit-
pluizen, informatie verzamelen en ken-
nis archiveren, daar gaan we voor. We 
hebben reeds een handvol tips van mensen 
die hier een deel van willen uitmaken en die 
de Westhoek, de bierwereld en specifiek de 
Brouwerij Feys-Callewaert actief een warm 
hart toedragen. In samenwerking met 
een aantal professionelen willen we het 
volledige verhaal kennen van de 5 gene-
raties van de families Feys-Callewaert. 

 
Dus, wil je graag van in het begin mee de rich-
ting bepalen meld je dan om deel te nemen 
aan de denktank(s).
Contactpersoon: Hendrik (0475 24 37 36 - 
hendrik@feysbook.be).

Tot binnenkort!
Team Feys
 

Feyskalender

APRIL
• Zondag 21 april
 Rondleiding Brouwerij Feys
 Besloten groep

• Zaterdag 21 april
 Brewery of Dub - 21 uur tot …
 Iedereen welkom!

• Zaterdag 28 april
 Bierproeverij - Nog enkele plaatsen vrij

• Donderdag 10 mei
 Drie brouwers en hun bier - 19.30 uur
 Inschrijven noodzakelijk

• Zaterdag 12 mei
 Communiefeest - besloten groep

• Vrijdag 18 mei
 Herbronnen op een onbewoond eiland?
 vanaf 19 uur

• Zondag 20 mei
 Lente-ontbijt@deBrouwerij
 9 tot 11 uur - € 5 - Iedereen welkom!

• Zondag 20 mei
 Wandelaars COLIA - 11 uur
 Besloten groep

• 25-27 mei
 Steampunk - Iedereen welkom!

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

Oud ijzer en metalen

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

PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS

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

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

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

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

MoestuinweekendMoestuinweekend
20-21-22 APRIL 2018

Speciaal weekend
met extra keuze aan

groenteplanten!

ACTIE!
Voor alle klanten

GRATISeen moestuinattentie+ vanaf € 25 aankoopGRATIS 0,5 kgmoestuinmeststof
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ABELE 

n 19de Bal Populaire  
 Vrijdag 18 mei vanaf 20 uur
Zoals de traditie het wil mogen de Parochie-
vrienden het Sinksenweekend inzetten met 
hun 19de Bal Populaire. Vanaf 20 uur de hits 
van vroeger en nu.
Kaarten kosten € 4. Dit alles vindt plaats in de 
tent op de koer van het OC d’Hoge Schole. Dit 
bal populaire zorgt er voor dat de Parochie-
vrienden ieder jaar weer leuke prijzen kunnen 
voorzien voor de miniplaybackshow. Dus allen 
daarheen.
Organisator: De Parochievrienden -
ducksje@skynet.be - 057 38 84 56.

n Abeelse walking diner   
 Zaterdag 19 mei vanaf 18 uur
Een aangename wandeling (± 6 km) langs lan-
delijke wegen rond Abele. Starten aan het Chi-
rocafé tussen 18 en 19.30 uur. Onderweg, aan 
de diverse haltes, bieden we de wandelaars 
aperitief en soep aan. Bij aankomst in het OC 
d’Hoge Schole zullen de deelnemers proeven 
van de lekkere ovenkoeken met warme been-
hesp. 
Kaarten te verkrijgen tot en met 16 mei bij de 
inrichtende organisaties: Oudercomité Abele 
(Joke Dumelie - 0477 68 18 44) - Landelijke 
Gilde Abele-Watou (Jozef Delalleau - 0474 37 
81 04 - joseph.delalleau@telenet.be) - leden 
vzw feestcomité Abele en d’Abeelestatie (057 
33 62 49 - brechtvulsteke31@hotmail.com)
Prijs: volwassenen € 12 - kinderen € 6.
Prijs vanaf 17 mei: volwassenen € 15 - kinderen 
€ 6.

n Rommelmarkt  
 Pinksterzondag 20 mei van 5 tot 17 uur
Op Pinksterzondag organiseert vzw Feestcomi-
té Abele zijn jaarlijkse rommelmarkt. Deze rom-
melmarkt is steeds een groot succes. Stand-
houders kunnen langs de Abeelseweg (vanaf 
d’Hoge Schole), op het Abeleplein en de Trap-
pistenweg hun waar verkopen van 5 uur tot 17 
uur. De standplaatsen: 8 m gratis en per bijko-
mende meter € 1/m. Iedere deelnemer krijgt 2 
standaardconsumptiebonnen. Geen reservaties 
vooraf. Verkoop van voedingswaren, drank en 
nieuwe producten niet toegelaten.
Iedere standhouder wordt verzocht zijn stand 
achteraf op te ruimen, zo blijft Abele ook na de 
rommelmarkt er net uitzien. 

n Rondrit met oldtimertractors  
 Pinksterzondag 20 mei om 14.30 uur
Na het grote succes van vorige jaren kan dit 
evenement ook dit jaar niet onopgemerkt 
voorbijgaan. Vzw feestcomité Abele en de Kla-
reputhoevevrienden doen een oproep om oude 
tractoren naar Abele te halen. Er is een rond-
rit van een 15 km uitgestippeld. Deelnemen is 
gratis en je krijgt een consumptie en een boter-
ham met hesp.
Vertrek om 14.30 uur aan O.C. d’Hoge Schole, 
Abeelseweg 240, 8970 Poperinge. 
Info en inschrijving: samyn.patrick@telenet.be 
- 0470 05 19 01. 

ALVERINGEM 

n Wandelen door het verleden
 van Lampernisse  
 Zondag 22 april om 14 uur
Graag nodigen wij u uit op onze voorjaars-
wandeling door het verleden van de moeder-
parochie Lampernisse. Voor de keuze van onze 

gidsen hebben we ons laten leiden door des-
kundigheid en ervaring, die we voor het kerk-
dorp vonden in Godfried Vandenberghe en 
voor de omgevende oudlandpolders in Peter 
Bossu.
Westhoek-Monumenten vzw wil je de uniciteit 
van dit gebied niet langer onthouden. Meer 
nog, Westhoek-Monumenten hoopt daarmee 
van jou een supporter, een ambassadeur van 
Lampernisse te maken. De inspanningen van 
Lampernissenaar Peter Bossu verdienen immers 
om ondersteund te worden, zodat dit dorp met 
zijn prachtig polderlandschap het beheer krijgt 
dat zijn behoud garandeert. 
Praktisch spreken we af om 13.50 uur op het 
pleintje tussen de kerk Heilige Kruisverheffing 
en de herberg Zannekin om op 14 uur stipt met 
de wandeling te beginnen. Er valt immers heel 
wat te zien en te vertellen. Van 14 tot 15.20 
uur neemt Godfried ons mee voor een histo-
rische en sociografische dorpsverkenning met 
zijn monumentale plattelandskerk, schooltje, 
burgerhuizen, arbeiderswoningen, ... Daarna 
neemt Peter ons mee naar het buitengebied 
om je te initiëren in de natuur- en landschaps-
waarden. Om 16.40 u verzamelen we terug op 
het dorpsplein om in de museumherberg van 
het Mout- & Brouwhuis de Snoek in Fortem bij 
een Snoek en enkele lekkere hapjes (aangebo-
den door W&M vzw en de herberguitbaatster) 
bij en na te praten. 
Aan de leden wordt voor deze activiteit een bij-
drage van € 5 gevraagd, en aan de niet-leden 
een bijdrage van € 7.
Voor de praktische organisatie vragen we aan 
alle geïnteresseerden om vooraf je deelname 
mee te delen door een seintje te geven aan 
W&M-secretaris Bernard Duflou (0495 92 90 
19 - secretaris@desnoek.be).
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dames • heren
kinderen

zonnebank

10 + 1 GRATIS

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

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

nanCy KAMER VRIJ
op de hoeve van CARPE DIEM

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

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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BEVEREN A.D. IJZER 

n Dorpspunt Beveren a.d. IJzer
 Roesbruggestraat 20, Beveren a.d. IJzer
s Goudsbloem zalf maken met Violetta
 Donderdag 19 april van 14 tot 16 uur
s Fimo juwelen maken
 Dinsdag 8 mei van 14 tot 16 uur
 Vooraf inschrijven - Prijs € 5
s Werken met de tablet met Herwin
 Donderdag 17 mei van 14 tot 16 uur
s Rummikub
 Dinsdag 29 mei van 14 tot 16 uur
s Bloemschikken
 Donderdag 14 juni van 14 tot 16 uur
 Eenmalig op de 2de donderdag
s Portemonnee haken
 Dinsdag 19 juni van 14 tot 16 uur

n Dag van De Buren   
 Vrijdag 25 mei tussen 17 en 19 uur
25 mei is de internationale Dag van De Buren. 
Over de hele wereld worden er activiteiten op-
gezet waarbij buren elkaar kunnen ontmoeten, 
want een goede buur is beter dan een verre 
vriend.
Dorpsdienst Nestor en het Dorpspunt in Beve-
ren hebben de handen in elkaar geslagen om 
op 25 mei “’t Geburte met zijn Gebeurs” in de 
bloemetjes te zetten.
Tussen 17 en 19 uur ben je hartelijk welkom in 
en rond Het Dorpspunt voor een klein hapje en 
een drankje en de bekendmaking van de Bo-
venste Beste Buur van het dorp!
Binnenkort zal je een stembiljet ontvangen 
waarop je de persoon kan aanduiden die voor 
jou je beste buur is. Deze biljetten kan je pos-
ten in het Dorpspunt of kan je mailen naar 
dorpspuntinbeveren@delovie.be.
Indien jij of je vereniging wil helpen om de no-

minatie van de Bovenste Beste Buur te organi-
seren of om een handje te helpen op 25 mei, 
laat dit gerust weten aan het Dorpspunt.

KROMBEKE 

n 21ste moto-avondrit 
 Vrijdag 15 juni vanaf 18 uur
De Olijke Motorijders Krombeke organiseren 
hun 21ste moto-avondrit op vrijdag 15 juni. 
Groepsrit van 100 km door het mooie West-
hoeklandschap. Er is één tussenstop voorzien. 
De rit kan zowel op GPS als in groep.
Inschrijven vanaf 18 uur in café Hof Van 
Vlaanderen, Krombekeplein 13 te Krombeke. 
Groepsrit start om 19.30 uur.
BBQ-worsten te verkrijgen.
Pechdienst: LM-motors, Poperinge.
Prijs: € 5 - 1 consumptie inbegrepen.
Info: Jeannot (0475 20 01 93) - Freddy (0485 
14 29 01).

POPERINGE 

n Fotograaf Alex Vanhee
 stelt tentoon in Poperinge  
 van 14 april tot 2 september
Fotograaf Alex Vanhee keert terug naar Pope-
ringe, de stad waar hij opgroeide en stelt zijn 
werken tentoon in het stadhuis op de Grote 
Markt. De expo ‘Grote en kleine helden’ zet de 
succesvolle carrière van Vanhee in de kijker: van 
‘Big Dreams - Dream Big’ tot ‘Dans Dans Dans’. 
De Culturele Raad van Poperinge eert Alex 
Vanhee dit jaar met de titel van Cultuurambas-
sadeur. Hij is geboren in 1965, groeide op in 
Poperinge en zette er ook zijn eerste stappen 
als fotograaf. Maar als een echte ambassadeur 

oversteeg hij in zijn carrière de grenzen van Po-
peringe en werd hij een vaste waarde in het 
binnen- en buitenland.
Alex Vanhee is het best gekend als concert- 
of muziekfotograaf. David Bowie, Iggy Pop, 
Editors, Oscar and the Wolf, PJ Harvey, Geike 
Arnaert, Thé Lau, Toots Thielemans, Isolde La-
soen, Luc De Vos: allemaal stonden ze op of 
naast het podium al eens voor de lens van Van-
hee. Het zijn grote nationale en internationale 
‘helden’. Maar Vanhee hecht evenveel belang 
aan de verhalen van ‘kleine helden’, ook uit zijn 
geboortestreek: de buurman-duivenmelker, de 
playbackartiest, de slowdanser, Poperingse 
kunstenaars van toen en nu, de toeschouwer 
van een concert.
Dé plek om kennis te maken met de ‘Grote en 
kleine helden’ van Alex Vanhee is het stadhuis 
van Poperinge. Van 14 april tot 2 september 
palmt Alex Vanhee de inkom en de gotische 
zaal in met zijn werken. De expo is gratis te be-
zoeken van woensdag tot zondag, telkens van 
14 tot 18 uur.
Organisatie: Stad Poperinge, CO7 & WO1-cel.

n Benefiet motortreffen t.v.v. De Lovie
    Zondag 22 april vanaf 8.30 uur
Voor de eerste maal organiseert AMC Hoppe-
land een benefietmotortreffen t.v.v. De Lovie.
Met de winst wordt een elektrische tandem 

’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

TE BEVEREN A/D IJZER

Tel. 057 37 51 48
Gesloten op dinsdag en zondagnamiddag
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aangekocht voor de bewoners van De Lovie.
Start op zondag 22 april tussen 8.30 en 14 uur 
in de feestzaal van De Lovie voor een rondrit 
van ongeveer 150 km.
Deelnameprijs: € 5, meer is voor het goede 
doel. 
Info: Roger (0476 84 39 26) - Filip (0476 75 
58 74). 

n Geleid bezoek aan 
 het Museumhuis Lucien De Gheus
 Maandag 21 mei en donderdag 23
 augustus telkens om 19 uur
In 2013 overleed Lucien De Gheus, Poperings 
kunstenaar, op 86-jarige leeftijd. Kunst was zijn 
leven, en dat zie je ook in het straatbeeld van 
Poperinge: De Gheus drukte zijn stempel op 
het stadscentrum met de fontein op de Paar-
denmarkt, het standbeeld Meester Ghybe op 
de Grote Markt, het CRAB-monument in de 
Hondstraat en nog vele gevelversieringen.
Het was de laatste wens van Lucien De Gheus 
dat zijn werk bewaard en tentoongesteld zou 
worden in zijn huis in de Westouterstraat 80, 
waar hij meer dan vijftig jaar leefde en werkte.
Er werd gestart met een private stichting, ge-
leid door vijf bestuursleden, die eigenaar wer-
den van het nieuwe museumhuis. Gedurende 
drie jaar werd, in samenwerking met enkele 
vrijwilligers, hard gewerkt om het huis en de 
tuin te renoveren en te restaureren.
Een van de hoogtepunten van die werking 
was een allesomvattende tentoonstelling over 
Lucien De Gheus, die verleden jaar gedurende 
drie maanden in de gotische zaal van het Pope-
ringse stadhuis kon worden bezichtigd.
Maar wie wil binnentreden in de leefwereld 
van de kunstenaar moet beslist een bezoek 
brengen aan het Museumhuis. Wanneer je het 
‘Gheuzenhol’, zoals hij zijn woning noemde, 

binnenkomt, val je van de ene verbazing in de 
andere.
De Heemkring Aan de Schreve organiseert een 
geleid bezoek aan het Museumhuis, Westou-
terstraat 80 te Poperinge op maandag 21 mei  
en donderdag 23 augustus telkens om 19 uur. 
Onze voorzitter, Willy Tillie, die tevens testa-
mentair uitvoerder was van de laatste wilsbe-
schikking van Lucien De Gheus, zal zorgen voor 
de rondleiding.
Wie aan deze rondleiding wil deelnemen wordt 
gevraagd om € 12 per persoon (voor deze keer 
kunnen steunende leden en ereleden niet gra-
tis deelnemen!) over te schrijven op rekening 
van Aan de Schreve BE59 0682 4060 8426 met 
vermelding van de gewenste dag: 21 mei of 
23 augustus. Het aantal deelnemers is beperkt!

PROVEN 

n Retrospectieve René Matton 1864-1938   
 Woensdag 9 mei om 20 uur
 OC De Croone 
Fotograaf René Matton was een Provenaar in 
hart en nieren. Geboren in 1864 en overleden 
in 1938 leefde hij deels in de 19e en deels in 
de 20e eeuw. De wereld veranderde, nieuwe 
uitvindingen en hun toepassingen waren op 
komst, de telegrafie, de stoommachine, de 
spoorweg, de gloeilamp, de fotografie, maar 
vooral de Groote Oorlog speelde een grote rol 
tijdens zijn loopbaan.
Dankzij zijn werk worden we ondergedompeld 
in de levenssfeer van de eerste helft van de 
vorige eeuw. Dankzij zijn foto’s kan de lokale 
geschiedenis opnieuw worden samengesteld 
en kunnen we ons een beeld vormen van het 
dagdagelijkse leven van de toenmalige dorps-
gemeenschap in Proven en de Westhoek.
Op woensdag 9 mei om 20 uur in het OC De 

Croone te Proven laat Ivan Top, ons bestuurslid, 
ons met een uitgebreid aanbod van tot nu toe 
ongekend fotomateriaal mee genieten van zijn 
werk dat aangevuld wordt met een boek en 
een uitgebreide tentoonstelling.
Aansluitend, na de lezing, opening van de ten-
toonstelling met een uitgebreide selectie van 
het teruggevonden fotomateriaal. Deze ten-
toonstelling is ook te bezoeken op 10 en 13 
mei van 10 tot 18 uur en op 11 en 12 mei van 
14 tot 18 uur. De opening wordt gevolgd door 
een receptie, aangeboden door de Heemkring 
Aan de Schreve en de Muziekmaatschappij De 
Volksvreugd.
Het boek ‘Op toer met René Matton’ 192 blz., 
kan na de lezing en tijdens de tentoonstelling 
verkregen worden na voorafgaandelijke over-
schrijving van € 15 op rekening van Ivan Top 
BE66 3850 0567 2543.
Toegang: € 5 niet-leden, € 3 leden, 1 persoon 
gratis voor steunende leden en 2 personen gra-
tis voor ereleden.

ROESBRUGGE
	
n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Vrijdag 20 april om 14.00 u.: Kaarting & 

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

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

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Donderdag 3 mei om 14.00 u.: Crea in Kristen 

Volkshuis
- Vrijdag 11 mei: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Donderdag 17 mei: Dagreis naar Zeeland
- Vrijdag 18 mei om 13.45 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
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DAKWERKEN

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN

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

TE HUUR
GROOT MOOI HUIS

Haringestraat 4
8972 Roesbrugge

3 à 4 slaapkamers, garage, 
magazijn ± 200m2.
Kan gebruikt worden voor 
verschillende doeleinden.

Prijs te bespreken.
Info: 0498 41 36 49
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- Dinsdag 22 mei om 14.00 u.: Kaarting & 
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis

- Vrijdag 25 mei: Petanque in OC Karel de 
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.

n Tai Chi Dantian 
 Op woensdagen 18 en 25 april, 2, 9, 16 en 

23 mei gaat de Tai Chi-reeks telkens door 
van 19.30 tot 20.30 uur in het OC Karel de 
Blauwer te Roesbrugge.

 Info bij Greet Leupe (greet.leupe@gmail.com 
- 0476 58 91 07).

n Champagne ruilclub Franco-Belge
 Donderdag 26 april vanaf 17 uur
Zoals veel ruilclubs hebben wij ook met onze 
club een champagnecapsule op fles gezet. 
Daar wij verschillende leden hebben langs bei-
de kanten van de grens viel de keuze op een 
typisch grensgebeuren: de douane. 
Champagnehuis Lhuillier werd aangesproken  
en liet de capsule op hun champagne aanbren-
gen. 
De flessen met deze capsule zijn te koop op de 
volgende ruilbeurs in Roesbrugge op donder-
dag 26 april vanaf 17 uur in het Kristen Volks-
huis te Roesbrugge. 
Meer info bij Frank Cailliau (frank.cailliau@
belgacom.net) of Roger Benauwt (r.benauwt@
telenet.be). Iedereen van harte welkom.

n Femma Roesbrugge
 Koken op drukke weekdagen
 Dinsdag 8 mei om 19.30 uur
‘Koken op drukke weekdagen met koken 
voor elke dag’ gegeven door Ledoux Ria in het
OC Karel de Blauwer te Roesbrugge.
Inschrijven vóór 1 mei bij Lieve Pyfferoen (0474 
215822 - lieve.pyfferoen@gmail.com) of bij 
Annie Porreye (0488 401654 - annieporreye@
gmail.com).
Prijs: te betalen de avond zelf, met een meer-
prijs voor niet-leden.
Femma zal zorgen voor bord en bestek.

n Femma Roesbrugge
 Uitwaaitocht “Vriendschap”
 Woensdag 16 mei om 19 uur
Dit jaar gaan we opnieuw uitwaaien in de om-
geving van Roesbrugge. We wandelen, praten 
en af en toe staan we even stil om naar een be-
zinnende tekst te luisteren over “Vriendschap”. 
Kom en geniet van deze ontspannende uit-
waaitochtavond! Onze uitgestippelde weg is 
voor rolstoelgebruikers toegankelijk.
We vertrekken om 19 uur aan het OC Karel de 
Blauwer te Roesbrugge.
Inschrijven bij Sonja Crombez (0474 48 01 59 
- luc.recour67@gmai.com) of bij Noëlla Gru-
wez (057 30 10 54 - 0477 25 83 02 - noella
gruwez@hotmail.com).
Voor wie wil nagenieten met ons, maar niet 
kan meestappen, neem ook contact op met 
Sonja Crombez of Noëlla Gruwez.

Prijs: € 5 drank niet inbegrepen en voor leden
€ 2,50 drank niet inbegrepen.

n OKRA Roesbrugge-Haringe
 i.s.m. VLAS Poperinge
 Dagreis naar Zeeland: Walcheren,
 Ritthem en Middelburg 
 Donderdag 17 mei om 7.30 uur
Vertrek om 7.30 uur aan de parking Sporthal, 
Ouderdomseweg Poperinge. 
Via de Gentse-kanaalzone, Zelzate, Terneuzen 
en de Westerscheldetunnel reizen we naar 
Ritthem waar wij halt houden in de siertuin
“’t Puntje”. Na de koffie en een gebakje lei-
den Matty en Piet ons rond tussen de stijlvolle 
borders, grassen, kruiden- en moestuin, bloem-
bedden, bekende en minder bekende groente-
soorten.
Lunchbuffet in Vander Valk Middelburg: soep, 
buffet van koude/warme voor- en hoofdge-
rechten (vis, vlees, broodjes, salades,  aardap-
pelen, rijst, warme groenten, …) en  dessert-
buffet. Water, sappen en koffie inbegrepen.
In de namiddag gecommentarieerde rondvaart 
op de grachten van Middelburg waar we de 
sierlijke gevels van de kaden ontdekken. Daar-
na kleine vrije wandeling in de hoofdplaats van 
Zeeland en/of genieten vanop één van de vele 
terrasjes. Avondstop in “De Hooghe Crater” te 
Zillebeke voor belegde boterham (drank niet 
inbegrepen).
Deelnameprijs: € 56 - niet-leden € 60. 
Inbegrepen: bus, chauffeur, bezoek tuin met 
koffie en gebak, middagmaal en (beperkt aan-
bod) drank, rondvaart en avondstop. 
Niet inbegrepen: alcoholische dranken en fris-
dranken bij het middagmaal en drank bij het 
avondmaal.
Inschrijven mits betaling vóór 10 mei met ver-
melding individuele namen. Overschrijven op 
rekening BE68 7380 0820 7434 van Vlaamse 
Actieve Senioren Poperinge of cash betaling 
aan de bestuursleden.
Bij Eliane (057 30 11 23 na 18 uur) of bij Roger 
(0474 49 57 79 - r.benauwt@telenet.be). Of bij 
de teamleden. Iedereen van harte welkom !!!

WATOU 

n Watou, binnenste buiten
 Vrijdag 18 mei om 19.30 u. 
Thematische wandeling o.l.v. Ingrid Dobbelaere 
op vrijdag 18 mei. Vertrek om 19.30 uur op de 
Kleine Markt te Watou.
Een van de laatste dorpen die we met de Heem-
kring nog niet onderste boven en binnenste 
buiten hebben gekeerd is Watou, in binnen- en 
buitenland bekend om zijn Kunstenfestivals en 
Poëziezomers. Watou, een gemeente waar Lo-
dewijk XIV ooit in het kasteel overnachtte en 
die de meeste streekgenoten kennen voor zijn 
restaurants en gezellige terrasjes op de markt.
Maar Watou heeft nog meer te bieden! En bij 

wie konden we beter te rade gaan dan bij Ingrid 
Dobbelaere, geboren en getogen in Watou en 
‘greeter’ van Watou.
Ze zal samen met ons een rustige wandeling 
maken langs mooie plekjes, met een stukje per-
soonlijke familiegeschiedenis en heel wat weet-
je-wa(tou)tjes. Het zijn niet de grote historische 
feiten die ze uit de doeken zal doen, maar wel 
de ‘petites histoires’ van de gewone dorpeling.
Haar verhaal start op de Kleine Markt, waar 
ze ook woont. Via het levensverhaal van haar 
grootvader vertelt ze over grote en kleine ge-
beurtenissen, roddels, vreemde voorvallen en 
anekdotes uit het Watou van vroeger en nu. 
De wandeling gaat via de kerk, Watouplein, 
Vijfhoekstraat, naar het ‘kasteel’, de Steenvoor-
destraat met de Douviehoeve tot aan de ‘stalen 
vagina!?’ en terug langs de Blauwhuisstraat, 
de brouwerij, de Douvieweg, Moenaardestraat, 
langs de beek, de Kerkhofstraat, het brugje 
over en terug naar de Kleine Markt. De wande-
ling duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. De 
avond kan worden afgesloten met een lokaal 
biertje (niet inbegrepen) in een van de vele ca-
fés. Er is keuze genoeg.
Organisatie: Heemkring Aan de Schreve
Deelnameprijs ter plaatse te betalen: € 5 niet-le-
den, € 3 leden, 1 persoon gratis voor steunende 
leden en 2 personen gratis voor ereleden.

AUTOZOEKTOCHT 

n Ontdek, beleef en geniet van
 de West- en Frans-Vlaamse heuvelstreek
 Tot en met woensdag 25 april 
In deze grensoverschrijdende toeristische ont-
dekkingstocht verken je dit jaar een stukje Heu-
velland en de regio rond Belle (Bailleul).
Na de start in Poperinge en na een omzwerving 
van zo’n 45 km langs beide zijden van de schre-
ven, bereik je het einde in Kemmel.
Onderweg los je de 25 meerkeuzevragen op 
met gegevens die ter plaatse te zien zijn. Daar-
enboven is zowat 70% van het zoektochtboekje 
gevuld met informatie over wat er onderweg is 
en/of is geweest of gebeurd. Kortom, alle ingre-
diënten voor een leerzame, ontspannende en 
leuke tocht zijn aanwezig.
Op zaterdag 28 april is er om 20 uur een fina-
leronde met aansluitend de prijsuitreiking in de 
Iselandzaal te Nieuwpoort-Stad. Iedereen die 
zijn deelnemingsformulier uiterlijk op 25 april 
indient, heeft zeker prijs.
De zoektochtbundel is voor € 9 verkrijgbaar in 
Dienst Toerisme, Grote Markt 1 te Poperinge.
Organisatie: vzw Werkgroep Sea Scouts & Sea 
Guides Nieuwpoort in samenwerking met het 
Stadsbestuur van Nieuwpoort.
Meer info: www.achtste.be/?page id=2788 of 
patrick.devriendt7@telenet.be

EVENEMENTENKALENDER
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VRIJDAG 4 MEI 
20:00 AVONDCONCERT
 HOUTKERKE

ZATERDAG 5 MEI 
20:30 AVONDCONCERT
 GRIMBERGEN

ZONDAG 6 MEI 
10:30 FEESTELIJKE OPENINGSMIS
 ST.-BERTINUSKERK
 POPERINGE
15:00 CONCERT
 O.-L.-V. TER DUINENKERK
 KOKSIJDE
17:00 MUZIKALE VESPER
 O.-L.-V. TER DUINENKERK
 KOKSIJDE

MAANDAG 7 MEI 
20:00 AVONDCONCERT
 O.-L.-VROUWEKATHEDRAAL
 ANTWERPEN

DINSDAG 8 MEI 
20:00 AVONDCONCERT
 SINT-MICHIEL EN
 SINT-GOEDELEKATHEDRAAL
 BRUSSEL

WOENSDAG 9 MEI 
17:00 EERSTE VESPER
 WATOU
20:00 AVONDCONCERT
 SINT-ELOOISKERK
 DUINKERKE

DONDERDAG 10 MEI 
9:30 LAUDEN WATOU
10:30 MUZIKALE HOOGMIS WATOU
14:30 MUZIKAAL INTERMEZZO WATOU
16:00 NAMIDDAGCONCERT WATOU
17:30 PLECHTIGE VESPERS WATOU
20:00 AVONDCONCERT
 SINT-MEDARDUSKERK
 WERVIK

VRIJDAG 11 MEI 
8:45 LAUDEN WATOU
9:30 WORKSHOP WATOU
10:30 TERST EN H. MIS WATOU
14:30 EERSTE AUDITIE WATOU
16:30 NAMIDDAGCONCERT WATOU
20:00 AVONDCONCERT
 SINT-MARTINUSKERK
 HARINGE

ZATERDAG 12 MEI 
8:30 LAUDEN WATOU
9:30 TERTS EN H. MIS WATOU
11:00 TWEEDE AUDITIE WATOU
14:30 DERDE AUDITIE WATOU
16:30 NAMIDDAGCONCERT WATOU
20:00 AVONDCONCERT WATOU

ZONDAG 13 MEI 
9:30 LAUDEN WATOU
10:30 TERTS EN
 FEESTELIJKE HOOGMIS
 WATOU
14:30 VIERDE AUDITIE WATOU
17.00 FEESTELIJKE SLOTVESPER EN 
 ZEGEN WATOU

Het Festival 2018
in een notendop
30 evenementen op 10 dagen:
• 20 in Watou (kerngebeuren) -

10 in negen partnersteden
• 13 concerten - 4 audities -

12 liturgische vieringen - 1 workshop

26 schola’s/ensembles:
• 21 uit het buitenland - 5 uit België
• 15 verschillende landen - 4 continenten
• 2 knapenkoren - 3 meisjeskoren -

12 herenschola’s - 9 damesschola’s
• 10 professionele ensembles - 

6 semiprofessionele ensembles - 
• 5 jeugdkoren uit  muziekopleidingscentra 

- 5 gregoriaanse schola’s

9 partnersteden:
Houtkerke - Grimbergen  - Poperinge - 
Koksijde - Antwerpen - Brussel -
Duinkerke - Wervik - Haringe

FLORES MYRTAE, FRANKRIJK

HARINGE
NOODLANDING 
VLIEGTUIG     

Op 23 januari 1943 voerden twee piloten, Pilot 
Officer J.E. McClure (met de P7104) en Warrant 
Officer A.I. Doig (P7054) een verkenningsmissie 
uit bij Poperinge. Het luchtafweerkanon Flak 
(20 en 37 mm) liet van zich horen en de twee 
jagers stoven uit elkaar. Officer Doig verloor Of-
ficer McClure uit het oog. Deze laatste zou om 
12.05 uur landen te Manston (Engeland, op 
3 km van Canterbury). Officer Doig zette zijn 
vliegtuig aan de grond te Haringe.
Julienne Anseeuw, was toen 16 jaar en oogge-
tuige van deze landing. Haar vader kwam juist 
met paard en kar terug van Haringe.
Het vliegtuig scheerde rakelings boven hun 
hoeve, gelegen in de Moenaardestraat en 
kwam met een buiklanding 200 m verder aan 
de grond in de weide van Oscar Parret. De pi-
loot werd gevangen genomen. Hij zou de rest 
van de oolog in het krijgsgevangenkamp Mar-
lag/Milag Nord Westerimke-Tarnstedt slijten 
(30 km van Bremen).

Hartslagen
van Rik Ryon

Antiek nu was
vroeger modern

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



Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

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

op woensdag 16 mei 2018.

Artikels en publiciteit
inleveren ten laatste op

maandag 7 mei 2018.

D.L.Decor bvba
Schilder- & decoratiewerken

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

Danny Lahoutte
Blekerijweg 30a
8972 Proven

Van bij ons

Cabourduinen 
Ontstaan rond 2000 jaar vóór onze jaartelling 
zijn ze de alleroudste van onze kust, de Ca-
bourduinen op de grens tussen Adinkerke en 
Ghyvelde.
Ze danken hun naam aan de Duinkerkse make-
laar Charles Amé Cabour die via erfenis eige-
naar werd van deze duinen. Die strekken zich 
uit over een lengte van 13 km op 400 tot 600 
meter breedte.
De Cabourduinen zijn uitgeloogde duinen. Ze 
lopen door over de grens in het Franse reser-
vaat “Dunes Fossiles”. Deze binnenduinen 
vormden een gesloten kustlijn, maar werden 
gedeeltelijk weggeslagen. Het zeewater kwam 
tot hier, vandaar de kalkrijke oorsprong van 
het duinzand. Inmiddels is de kalk naar diepere 
lagen uitgespoeld waardoor er een oppervlak-
kige verzuring heeft plaatsgevonden.
Planten als gaspeldoorn en brem voelen zich 
hier thuis. Talrijke soorten mossen en korstmos-
sen geven de duinen hun uniek uiterlijk. Om 
de verruiging tegen te gaan, worden Shetland-
pony’s ingezet. 

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

Openingsuren

woensdag: 12 uur - 17 uur
donderdag: 12 uur - 20 uur
vrijdag: 12 uur - …
zaterdag: 12 uur - …
zondag: 12 uur - …

In het hartje van Vleteren vindt u

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

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

vlakbij de bekende Sint-Sixtusabdij en een uitgebreid fietsennetwerk.

MENU MEI

Marmietje uit de Noordzee

Mechelse koekoek / kruidenkaas /
Gandaham / panko

Vanille-ijs / aardbeien 

€ 38,00 p.p. ALL IN
Deze menu is geldig van 4 mei t.e.m. 27 mei

Op woensdag-, donderdag- en
vrijdagmiddag serveren wij een lunch

à € 15,00

Soep of voorgerecht / Hoofdgerecht / Koffie

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



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 20 april
 vrijdag 18 mei
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 24 april 
 dinsdag 22 mei

Vogelpik
smijting voor de leden
 zaterdag 12 mei

BEVEREN-IJZER
• Vrije kaartavond
 Praatcafé ’t Geheim Spoor
 donderdag 17 mei

HARINGE
• Vogelpikclub Smokkelsmijters
 Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
 zaterdag 28 april

BIBLIOTHEEK ROESBRUGGE
De uitleenpost van Roesbrugge is na de paas-
vakantie (vanaf maandag 16 april) enkel open 
op vrijdagnamiddag van 17.30 tot 19.30 uur.
Deze regeling is van kracht tot het einde van 
de herinrichtingswerken aan deze uitleenpost.

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
Proven
• Jazzlyn Hostyn, geb. 28 maart,
 d.v. Melissa Hostyn

Watou
• Emile Igodt, geb. 26 maart,
 z.v. Jasper en Veerle Dauchy

HUWELIJKEN
Watou
• Dylan Deceuninck en Ellen Vande Velde,
 gehuwd 16 maart

JUBILEA
Krombeke
• Johan Adriaen en Gilberte Deschrevel,
 Gouden bruiloft, 24 maart

OVERLIJDENS
Krombeke
• Achille Ulrick, overl. 2 april, 82 j.,
 echt. v. Anna Goussey

Watou
• Nadine Catel, overl. 25 maart, 51 j.
• Willy Busson, overl. 1 april, 62 j. 

MENSEN VAN BIJ ONS
• Fernand Bottez is op 84-jarige leeftijd over-

leden in het Jan Ypermanziekenhuis te Ieper. 
Hij werd geboren op 24 april 1934 te Rex-
poëde (Fr.) en was de echtgenoot van Maria 
Grossey.

 Fernand woonde vroeger in de Sint-Omaars-
straat te Beveren a.d. IJzer als zoon van 
Medard en Martha Faes.

 Hij had twee zusters Paulette en Fernande en 
een broer Renée.

 De uitvaartdienst had plaats op maandag 26 
maart te Poperinge.

• Op 11 april 2018 is Margriet Hoorelbeke te 
Reninge overleden.

 Zij werd geboren te Reninge op 20 april 1923 
en was gehuwd met douanier Jules Maekel-
berg († 2008). Rita, Nicole en Dirk waren haar 
kinderen.

 Margriet woonde in de Roesbruggestraat te 
Beveren a.d. IJzer. Zij komt uit een gezin van 
11 kinderen.

 De uitvaartdienst had plaats in de Sint-Mar-
tinuskerk te Roesbrugge op woensdag 18 
april.

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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GAAT EN VERMENIGVULDIGT U
Het werd al langer vermoed en recent onderzoek 
bevestigt het: alle circa 250 Aboriginal-talen die 
op het Australische continent gesproken werden 
en worden, stammen af van één oervorm - het 
proto-Australisch - die waarschijnlijk zo’n 12.000 
jaar geleden gesproken werd. 
De Aboriginals, een volk van meer dan 40.000 
jaar voor Christus, zijn de oorspronkelijke bevol-
king van Australië. Hun naam komt uit het Latijn: 
ab origine (= vroegste begin). 
Volgens de theorieën zijn de Aboriginals onge-
veer 50.000 tot 65.000 jaar geleden aangeko-
men in Australië. Op dat moment in de ijstijd lag 
de zeespiegel veel lager dan nu (ca. 150 meter), 
waardoor het grootste deel van de zee tussen 
Zuidoost-Azië en Australië droog lag. Enkele zee-
straten kwamen niet droog te liggen, waardoor 
het waarschijnlijk is dat ze met gebruik van vaar-
tuigen Australië hebben bereikt. 
Ze verdeelden zich over het hele continent en 
vormden zo’n 800 stammen, allen met ver-
schillende talen, religies en culturen. Sommige 
stammen leefden in de woestijnen en tropische 
regenwouden, maar ze leefden vooral in de be-
langrijkste riviergebieden, kustvlakten en bergen.
Door de geïsoleerde positie van Australië ontwik-
kelden de Aboriginals een eigen cultuur die nage-
noeg duizenden jaren hetzelfde zou blijven. Men 
schat dat er in 1788, ten tijde van de komst van 
de Europeanen, tussen de 300.000 en 750.000 
Aboriginals leefden, verdeeld over bijna 500 
stammen.
Aboriginals waren vroeger nomaden. Als er geen 
eten of water meer was op de plek waar ze ver-
bleven, trokken ze verder totdat ze een plek von-
den waar wel voedsel was. Ze wisten niet hoever 
ze moesten lopen, dus hadden ze een uitsteken-
de conditie.
De Aboriginals zijn waarschijnlijk uit Azië naar 
Australië gelopen. Of gevaren. Dat denken we 
omdat je 400.000 jr. v. Chr. (als het eb was) van 
Azië naar Australië kon lopen dat waarschijnlijk 
toen nog geen 50 kilometer uit elkaar heeft ge-
legen.
De Aboriginals hadden vroeger een eigen taal per 
stam, 300 tot 500 talen. Nu is dat niet meer zo. 
Er zijn nu 2 talen over de Aboriginals. Het Austro-
nesisch en het Papoea.

Wim Sohier

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

Interessante prijzen. Inlichtingen: 057 30 03 79

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT
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Uw eindwerk is geschreven?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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1 RECTO

Oederwetsche oedejoengedochter Vera Ver-
mander hadde ol heeël neur leven iederen 
mannelikken ‘input’ ofeweird, moar op e 
loate kreeëg z’ ogliek e kienderwens. 
Ja, moar en oenbevlekte oentvangenisse, 
hoeë krieg je dat eflikt? Dat wiste de poanen 
broek paster oek nieë. En ezo zochte Vera 
soeloas bie e gynaecoloog in Yperman, mak-
te neuren wens kenbaar en zei da ze iederen 
oavond twi keeërs poaternosterde, moa sak-
kernong nie ezegend  en verriekt rakte.
“Mevrouw, ik hoor dat je klaagt maar…  
wie nie waagt blijft maagd. U kunt uw                                                      
echtgenoot vertellen…”

“Da goa nie goan wi, dokteur, want ‘k hen 
nog nooëit e vint in bedde of canapé had.                                                                                       
‘k Zien nie etrouwd en flokken oek nauwers 
mi etwieën thope moe je weten.”

“Zeg dan maar tegen uw verloofde…”

“’k Zien ik nie verloofd, en verlieëfd nog vele 
miender. Ol dat gekittel en gefrutsel an me 
sacristie sapristieë!”

“Nou ja, uw aanstaande vriend dan…”

“Hen ‘k oek nieë, ‘k zien olleeëne koente-, 
moa surtoe vinteschuw!”

’n Dokteur zucht dieëpe, trekt ze wieng-
brauwen op en de deure van ze sprikkoamer                                                          
open en roept in de  wachtzoal e “Gabriël” 
op.  

“Hé dokteur wuk is er hieër goande? Je roept 
ol en anderen patiënt. Lat je mien zitten?” 

“Feitelijk niet mevrouw. Wat u overkomt, ge-
beurde ongeveer tweeduizend jaar geleden 
ook. Toen kwam boodschapper aartsengel 
Gabriël aan Maria het goede nieuws van haar                                                             
conceptie meedelen en ik wou kijken of 
die commissionoaris misschien op zending                                     
in de wachtkamer zat.”

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

ACTIE VOORWAARDEN
Een cashback is toepasbaar bij aankoop van een AEG-wasmachine 
waarvan de modelbenaming begint met L9F of L8F, of van een 
AEG-droogkast met energieklasse A+++ waarvan de modelbena-
ming begint met T9D of T8D, of van een AEG-was/droogcombina-
tie waarvan de modelbenaming begint met L7W, L8W of L9W.

- Wasmachine, 8000 serie vanaf € 799 n € 100 cashback
- Droogkast, 8000 serie met A+++ vanaf € 799 € t.e.m. € 978 n € 100 cashback
- Wasmachine, 9000 serie vanaf € 979 n € 150 cashback
- Droogkast met A+++, 8000 en 9000 serie vanaf € 979 n € 150 cashback
- Was/droogcombinatie 7000, 8000 en 9000 serie vanaf € 999 n € 150 cashback

Deze actie is enkel toegankelijk voor inwoners van België, van 18 jaar of ouder die tussen 01/04/2018 en 31/05/2018 inbegrepen 
(datum van de factuur) een deelnemend AEG- toestel hebben gekocht bij een Belgische erkende AEG-verdeler.

BIJ AANKOOP VAN EEN STEAMPRO 
OF STEAMBOOST OVEN*:

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

-  GRATIS 
Cooking Club sessie voor 2 personen 

t.w.v. 60 euro

-  GRATIS 
telescopische geleider 

t.w.v. 80 euro

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

BIJ AANKOOP VAN EEN STEAMSCRISP OF STEAMBAKE OVEN*:

-  GRATIS patisserieplaat t.w.v. 60 euro

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

TOTALE WAARDE CADEAUSET€140

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

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

scan of een foto van het document zijn.

Daarna krijgt u alle verdere 
info over uw geschenken.

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

promotie en de lijst van alle deelnemende 

toestellen vindt u op aeg.be/promoties

TOTALE WAARDE CADEAUSET€375
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