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1 RECTO

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

De geschiedenis van de post,
de brief- en prentbriefkaart (4)
Van briefkaart naar
fotokaart en prentbriefkaart
Vóór 1870 was het gebruikelijk om briefkaarten 
in een omslag te verzenden, net als een brief. 
Met de inhoud van wat geschreven stond, had 
niemand zaken. 

Het ontstaan van de briefkaart
Vanuit de Dubbelmonarchie Oostenrijk-Honga-
rije kwam in 1869 het idee om een briefkaart te 
creëren. Zo ontstond een open correspondentie 
met als enig voordeel dat men een lager tarief 
betaalde dan de gewone brief en dat zou nog 
jaren duren. Een eenvoudige lege voldoende 
sterke kartonnen kaart met in de rechterboven-
hoek een postzegel gedrukt, een “Correspon-
denz-Karte” genoemd.
Duitsland, Nederland, België en andere landen 
volgden algauw dit gebruik.

Bij Koninklijk Besluit op 1 januari 1871 deed de 
geïllustreerde briefkaart haar intrede. Alleen de 
door de Posterijen uitgegeven “Carte-Corres-
pondance” mocht die naam voeren. De post 
had hierin een monopoliepositie.

Nadruk was dan ook verboden en de kaarten 
konden alleen bij de postkantoren gekocht wor-
den, en bij de filialen waar men namens het 
postkantoor postzegels verkocht.
Die briefkaarten mochten alleen gebruikt wor-
den voor het binnenlands verzenden van korte 
berichten aan een verlaagd tarief. 
De briefkaarten van 5 cent waren bedoeld voor 
bestemming binnen een straal van 30 kilometer 
en deze van 10 cent voor afstanden boven de 
30 kilometer.

Op deze manier konden steeds meer ‘gewone’ 
mensen zich veroorloven om een kaartje te stu-
ren en werd de briefkaart een geweldig hulp-
middel voor communicatie, eenvoudig, geen 
frankeerzegel meer nodig, want die was voor-
gedrukt. 

In de volksmond sprak men van “een postkaart” 
of “briefkaart”.

De fotokaart 
Aan het eind van de 19de eeuw waren beelden 
afgedrukt op kaarten nog steeds zeldzaam, met 
uitzondering van de religieuze beelden. Maar 
de fotografie was in opkomst en er ontstonden 
reproductietechnieken, die het mogelijk maak-
ten, op “eenvoudige” wijze plaatjes te zetten 
als nieuwsoverdracht. De briefkaart kreeg een 
andere dimensie met deze fotografische afbeel-
ding. 

In 1870 kwamen de eerste fotobriefkaarten in 
omloop in het Franse departement Sarthe in 
Sillé-le-Guillaume, in Duitsland in de gemeente 
Assmannshausen, een deelgemeente van Rü-
desheim am Rhein en in de Duitse stad Olden-
burg in de deelstaat Nedersaksen.
In 1871 ging men hiermee ook van start in Bel-
gië. De fotografie, hier officieel gestart in 1839, 
werd in 1862 al gebruikt voor monumenten in 
grote steden. De technische vooruitgang liet toe 
kwaliteitsvolle fotokaarten te maken.
Tegen 1875 waren fotokaarten in populariteit 
toegenomen en vaker gebruikt dan gewone 
briefkaarten. Dit was dan nog maar het begin 
van de beeldcommunicatie. 

Gele briefkaart van 5 cent en groene 10 cent.
(Collectie, R. Toussaint)

Briefkaart - Verviers, 1878 = 5 cent
(Collectie, R. Toussaint)

De eerste briefkaart werd in België uitgegeven op
1 januari 1871, prijs 5 cent.

In 1875 veranderde de kleur en de prijs = 10 cent.
(Collectie, R. Toussaint)
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De eerste prentbriefkaarten van onze streek en 
van Stavele werden waarschijnlijk in omloop ge-
bracht in de jaren 1898/1900. Maar ik sluit niet 
uit dat er daarin wel eens oudere opnamen zijn 
verwerkt. 

De enige uitgevers van de Stavelse fotokaarten 
waren Hector Dehaeck uit Roesbrugge, René 
Matton uit Proven en als laatste drukkerij San-
sen uit Poperinge in samenwerking met plaat-
selijke fotografen. De drukkerij van Alexis De 
Carne werd pas enkele jaren vóór de Eerste We-
reldoorlog opgericht.

De fotokaarten (meestal foto’s) waren uit drie 
lagen papier samengesteld. Eén laag met de af-
beelding, een stuk fijn karton ter verstijviging als 
tussenlaag en de derde laag met de gedrukte 
adreszijde. Die drie lagen werden in vellen op el-
kaar gelijmd, waarna ze tot zelfstandige kaarten 
werden versneden. 

Bij de eerste fotokaarten was de rug bedrukt 
met bovenaan “Carte Postale” en daaronder 
drie of vier horizontale lijnen over de lengte van 
de kaart om het adres van de ontvanger in te 
voeren.

In 1878 werd het internationaal formaat van 
een fotokaart 14 x 9 cm aangenomen en enkele 
jaren later werd de rechterkant voorzien van een 
3-tal lijnen voor het adres. De linkerkant werd 
vrij gelaten voor de communicatie. Vanaf dan 
hadden de handelsdrukkerijen de lijmtechnie-
ken goed onder controle.

Van een foto- of zichtkaart was er geen sprake 
meer, men gebruikte eerder de term ‘prentbrief-
kaart’ of ‘ansichtkaart’. De benaming ‘Ansicht-
kaart’ die men hedendaags gebruikt in zowel 
Nederland als België is een verkorting van het 
Duitse Ansichts(post)karte. Hier bij ons hadden 
wij het over ‘è postkaarte’.

De fotografie
In 1837 werd een van de vroegste fotografische 
methodes ‘daguerreotypie’ 20 uitgevonden door 
de Fransman Louis Jacques Mandé Daguerre 
(1787-1851). Bij toeval ontdekte hij de ontwik-
keling van het latente beeld door een verzilverde 
koperplaat kort te belichten en daarna bloot te 
stellen aan kwikdamp. Hij maakte samen met 
de Fransman Nicéphore Niépce de eerste goede 
scherpe succesvolle foto in januari 1839. Nog in 
datzelfde jaar werd de calotypie uitgevonden 
door William Fox Talbot met dat verschil dat bij 
een calotype, ook wel ‘Talbotypie’ genoemd, 
een chemisch proces van een papieren negatief 
een positief beeld op papier afgedrukt wordt.

Daarom kan het jaar 1839 beschouwd worden 
als het jaar van de geboorte van de fotografie 21 

en vanaf dan een grote belangstelling kende.
In de loop van de daarop volgende jaren werden 
allerhande verbeteringen aangebracht, voorna-

melijk aan de lichtgevoeligheid van de negatieve 
glasplaten en aan de kwaliteit van het afdruk-
papier.

De uitvinding van de collotype of  héliotypie 
(niet te verwarren met diepdruk) gepatenteerd 
door Alphonse Louis Poitevin (Conflans-sur-
Anille,1819-1882) in de jaren 1855-1860 ver-
snelde en versterkte het fenomeen. Dit proces 
was de meest gebruikte techniek om kaarten af 
te drukken en gebeurde in de pers op lithografi-
sche stenen bekleed met een laagje gelatine en 
werd massaal toegepast op de briefkaart rond 
1895. Het was flexibeler en goedkoper dan de 
eerder gebruikte fotografische methode en het 
geeft een indruk zonder lijst. Dit werd toegepast 
tot 1930.

In 1851 werd door de Brit Frederick Scott Archer 
(1813-1857) het collodiumprocédé 22 uitgevon-
den. Hierdoor werden de papieren dragers ver-
vangen door glas en hechtte men met behulp 
van een natte collodiumlaag de zilverhalogeni-
den op de doorzichtige basis. Het resultaat was 
dat glasplaten (afbeeldingen), terwijl ze nog nat 
waren, maar 2 tot 3 seconden blootstelling aan 
licht nodig hadden en direct behandeld en afge-
werkt moesten worden.

Toen de Engelse arts en fotograaf Richard Leach 
Maddox (Londen,1816-1902)  er in 1871 achter 
kwam dat zijn gezondheid door de ‘natte’ damp 
van de ether van het collodion werd beïnvloed, 
keek hij uit naar een vervanging voor dit pro-
cédé en ontdekte in 1871 gelatine negatieve 
platen die het fotografen vanaf dan een stuk 
toegankelijker en makkelijker zou maken. De 
droge plaat is als het ware een uitvinding van 
Richard L. Maddox maar het is dankzij het werk 
van Charles E. Bennett in 1878 die erin slaagde 
de gevoeligheid te verbeteren en de belichtings-
tijd te reduceren tot een kwart van een seconde. 
Dit procédé werd bekend als de zilvergelatine-
druk. Charles E. Bennett maakte de eerste com-
merciële gelatinedroogplaten voor de verkoop. 
Vanaf dat moment konden fotografen voor het 
groot publiek ter beschikking staan en konden 
camera’s kleiner gemaakt worden om in de 
hand gehouden te worden.
De eerste fotocamera met filmrol, die de naam 
“Kodak” 23 kreeg, werd in 1888 voor het grote 
publiek door de Amerikaan George Eastman op 
de markt gebracht. De fotograaf kon hiermee 
100 opnames per filmrol maken en moest na-

dien, als de filmrol vol was, de camera met film-
rol opsturen naar de Eastman Kodak Company. 
Daar werden de foto’s afgedrukt en stuurde men 
samen met de afgedrukte foto’s de camera met 
daarin een nieuwe filmrol naar de fotograaf.

Ook in Vlaanderen stapte Lieven Franciscus Ge-
vaert (Antwerpen,1868-1935) al heel snel in de 
productie en verkoop van fotografisch materi-
aal. Na zijn studies begon hij zijn loopbaan in 
het bedrijf van zijn moeder Maria Thérésia Bryn-
seels (Antwerpen, 1840-1919) die op ambach-
telijke wijze fotopapier produceerde. Zijn vader 
Louis (Ath,1840-1871) was een spiegelfabrikant 
en een vergulder. Samen met zijn moeder richtte 
hij in 1889 een fotostudio op die op korte tijd 
zeer bekend werd en een vast cliënteel aantrok 
vanwege hun fotopapier van eigen makelij en 
goede kwaliteit. Fotografen, amateurfotografen 
en uitgevers kwamen er op af.

Vijf jaar later, op 28 juni 1894, startte de 26- 
jarige ondernemer met een eigen bedrijf “Lie-
ven Gevaert & Co” in Antwerpen en verkocht 
fotopapier, glasplaten, camera’s, filmrollen en 
filmrolletjes. Lieven trouwde in 1900 te Antwer-
pen met Maria Prop (1872-1925) en verhuisde 
het bedrijf in 1905 naar Mortsel waar de firma 
van “Lieven Gevaert & Co” werd omgevormd 
tot de naamloze vennootschap Gevaert Photo-
producten N.V. 

Gevaert werd een gigantische firma met we-
reldwijde faam en bracht België naar de top van 
de fotoproducerende landen. In 1930 werd het 
mogelijk gemaakt door middel van de negatie-
ven van een 35 mm filmrolletje meermaals foto’s 
te laten afdrukken. Gevaert Photo-Producten nv. 
fuseerde in 1964 met het Duitse Agfa AG en 
het bedrijf bleef in Mortsel onder de firmanaam 
“Agfa-Gevaert Group”.

De aanloop tot een prentbriefkaart
De vroegste prentbriefkaarten waren bedrukt 
net als de briefkaart op een stuk fijn gekleurd 
karton en de afbeelding nam slechts een deel 
van de voorkant in beslag. Omdat men geen 
berichten op de adreszijde mocht schrijven, ge-
bruikte men de beeldzijde om naast of onder de 
prent wat teksten te schrijven, zodat de prent in 
elk geval goed zichtbaar bleef. Een beeld zegt 
meer dan duizend woorden en mensen vonden 
het leuk om een kaartje te ontvangen, al was 



het meer uit pure menselijke nieuwsgierigheid.
 
Er was een vlot postverkeer en de fotografie 
en de druktechnieken waren op een technisch 
hoog niveau gekomen. De prentbriefkaart was 
geboren en begon zijn zegetocht als communi-
catiemiddel. De verleiding was groot en de kos-
ten waren gering. De prentbriefkaarten waren 
gemakkelijk verkrijgbaar. Zowel in tabakswin-
kels als in stations hadden verkopers verschil-
lende kaarten bij zich om te verkopen. Mensen 
waren in de mogelijkheid een korte mededeling 
te schrijven en deze dan op het volgende station 
af te leveren om te laten bezorgen. 
De triomftocht van de prentbriefkaart was be-
gonnen.

Robert Toussaint

Noten:
20. Bij daguerreotypie wordt een gepolijste, verzilverd kope-

ren plaat gebruikt die met jodiumdampen lichtgevoelig 
wordt gemaakt. Deze levert na blootstelling aan kwik-
dampen positieve, spiegelende beelden die achteraf wor-
den gefixeerd in een zoutoplossing, en dan afgespoeld 
met water. 

21. Het woord ‘fotografie’ werd afgeleid van het Grieks 
‘phos’ (licht) en ‘graphos’ (schrijven).

22. Dit proces was de voorloper van de moderne gelatine-
emulsie.

23. Onder de naam “Eastman Dry Plate Company” werd Ko-
dak in 1881 opgericht. Stopte in 2004 zijn productie van 
het klassieke filmrolletje. Anders dan Agfa-Gevaert zag 
Kodak dat in de digitale fotografie de klassieke gevoelige 
film razendsnel vervangen werd.
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Publiciteit voor de streek ?
De IJzerbode wordt

in meer dan 3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79

Bij de vroegste prentbriefkaarten (1891) nam
de afbeelding slechts een deel van de voorzijde in beslag.

Omdat de achterzijde toen nog gereserveerd was
voor de adresgegevens

was er op de voorkant ruimte voor de tekstboodschap. 

De eerste prentbriefkaarten in kleur verschenen
tijdens de Belle Epoque.

Deze waren nog met de hand ingekleurd. 

Prentbriefkaart in kleur afgestempeld - Brussel 1898. 

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN MAART 2019

KAARTING - 15 MAART
OC Karel de Blauwer
36 deelnemers - wonnen 3 partijen: Depyper 
Anna 259 pt. en Tryssesoone Marie-Louise 221 pt. 
Wonnen 0 partijen: Vandecasserie Paula 121 pt., 
Huyghe Geert 165 pt., Vandermarliere Gerda 165 pt., 
Hauspie Cecile 135 pt. en Soulliaert Michel 185 pt.
Klassement: 
1. Vandewalle Frans 7 part./823 pt.
2. Deblonde Agnes 7 part./736 pt.
3. Devos Agnes 6 part./946 pt.
4. Hauspie Maria 6 part./762 pt.
5. Decaesteker Wilfried 6 part./685 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 9 pt., Vercoutter Marie-Thérèse 9 pt. en 
Timperman Lucienne 6 pt.
Klassement: 
1. Boury Alice 26 pt.
2. Timperman Lucienne 24 pt.
3. Vercoutter Marie-Thérèse 22 pt. 

KAARTING - 26 MAART
Kristen Volkshuis
27 deelnemers - won 3 partijen: Decaesteker 
Wilfried 350 pt. en Delanote Gilbert 268 pt.  
Wonnen 0 partijen: Huyghe Geert 217 pt., Vancay-
zeele Monique 759 pt., Ceenaeme Maria 162 pt. en 
Van Acker Jozef 125 pt.
Klassement: 
1. Decaesteker Wilfried 8 part./978 pt.
2. Soulliaert Michel 7 part./759 pt.
3. Hauspie Cecile 7 part./701 pt.
4. Antheunes Cecile 6 part./803 pt.
5. Lermytte Michel 6 part./704 pt. 

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 12 pt., Timperman Lucienne 12 pt. en Ver-
coutter Marie-Thérèse 12 pt.
Klassement: 
1. Boury Alice 32 pt.
2. Timperman Lucienne 28 pt.
3. Vercoutter Marie-Thérèse 24 pt. 

PETANQUE - 8 MAART
41 deelnemers - wonnen 3 partijen: Bogaert 
Maria, Dewitte Noël, Gyssels Raymond, Queldry Marc, 
Neyrinck Aimé, Storme Stefaan, Vandeputte Marc, 
Vandeputte Marie-Ghislaine, Vandermarliere Ignace, 
Vantomme Willem en Vercoutter Marie-Thérèse

PETANQUE - 29 MAART
38 deelnemers - wonnen 3 partijen: Deloz Jean-
Claude, Meeuw Eddy, Rouseré Christiane, Temperville
Fernand, Van Acker Jozef, Vandecasserie Paula en
Vandermarliere Ignace

Klassement: 
1. Vandeputte Marc 14 part./217 pt.
2. Dequidt Roos 13 part./196 pt.
3. Bogaert Maria 12 part./206 pt.
4. Théry Valère 12 part./200 pt.
5. Storme Stefaan 12 part./195 pt.
6. Debuysere Maria 12 part./193 pt.
7. Decaesteker Wilfried 12 part./190 pt.
8. Neyrinck Aimé 12 part./189 pt.
9. Vandendriessche Alain 11 part./195 pt.
10. Van Acker Jozef 11 part./172 pt.
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Oud ijzer en metalen

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

PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS

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

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

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

BRANDSTOFFEN  | OLIËN & SMEERMIDDELEN  |  VETTEN  |  ANTIVRIES & KOELVLOEISTOF  |  MAZOUTTANKS

PMO nv - VANDENBROUCKE
Roesbruggestraat 2  |  8972 PROVEN  |  Tel. 057 30 03 30  |  Fax. 057 30 12 97  |  www.pmo-service.be  |  info@pmo-service.be

Bereid u voor op de winter !
Bel nu voor stookolie: 057 30 03 30

PMO zorgt voor gezellige warmte dicht bij huis!

Kwaliteit, service & ervaring, onze troef !
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In Proven werd in april 1979 een beetje onver-
wacht een tijdperk afgesloten. Want na 41 jaar 
dienstbetoon verlieten de laatste Zusters van 
Wingene het grote klooster aan het Alexisplein. 
Een paar jaar eerder waren de zusters van het 
rusthuis al verhuisd en nu was het de beurt aan 
de zusters  van de school. Met Moeder Aloysia, 
die al 14 jaar in Proven verbleef en les gaf in het 
5de en 6de leerjaar, zuster Bernadette, 26 jaar 
te Proven en kleuterzuster, zuster Anselma, 14 
jaar te Proven, kookzuster in het klooster en zus-
ter Joachim, 27 jaar in Proven en daarvan 25 jaar 
actief in het rustoord, verloor Proven met een 
klap 4 heel bekende religieuzen die elk op hun 
manier een stempel drukten op het dorpsleven.  
En dat viel niet alleen veel Provenaars maar ook 
de zusters zelf heel zwaar.  

Haringe bracht hulde aan ‘meester’ Jozef Ghey-
sens. Hij was één van de drijvende krachten in 
het dorp en naar aanleiding van zijn koster-
jubileum werd hij uitgebreid in de bloemen ge-
zet.
Jozef Gheysens werd in 1921 in Lendelede ge-
boren, studeerde in Torhout voor onderwijzer en 
koster-organist en in 1945 kwam hij in Haringe 
Prosper Devynck als dorpsonderwijzer opvolgen. 
Met een serieus takenpakket, want hij gaf niet 
alleen les maar hij moest ook in de kerk aan de 
slag. Niet evident, want in zijn ‘vrije aangeno-
men school’ zaten in zijn klas soms leerlingen 
van 7 verschillende leerjaren samen. Met daar-
bij elke dag een misviering, drie missen in het 
weekend, vespers, lof, huwelijksfeesten en be-
grafenissen bleef voor ‘de meester’ in zijn be-
ginjaren niet veel vrije tijd meer over. In 1950 
huwde hij met Trees Vandaele en ze gingen sa-
men in het grote schoolhuis in de toenmalige 

Watoustraat wonen. In 1962 fusioneerde de 
Haringse jongensschool met de meisjesschool 
in het klooster en meester Gheysens kreeg een 
nieuwe lesopdracht in het Buitengewoon Lager 
Onderwijs in De Lovie. Hij werd er tot aan zijn 
pensioen in 1982 schooldirecteur en speelde 
ook een belangrijke rol binnen de uitbouw van 
De Lovie.  
In Haringe was hij ondertussen naast koster-
organist ook bibliothecaris, secretaris van het 
feestcomité en wielerclub Haringe Sportief en 
bevlogen dorpsgids. Hij was ook voorzitter van 
de Rode Kruisafdeling Roesbrugge-Haringe en 
bestuurslid van onder meer Davidsfonds IJzer-
weelde, de heemkring Aan de Schreve en nog 
een pak andere verenigingen. En als medestich-
ter van de Haringse Kultuurgemeenschap zette 
hij Haringe mee op de culturele kaart. In de kerk 
werkte hij nauw samen met 4 verschillende 
dorpspastoors. Hij begon bij pastoor Bruneel 
en in 1975 arriveerde zijn zielsgenoot pater Jo-
ris Declercq, waarmee hij een grote liefde voor 
muziek en Frans-Vlaanderen deelde. Toen pater 
Declercq in 1981 stierf, werd hij opgevolgd door 
pater Hosten en vanaf 1987 kwam pater De-
cadt. Hij had ook een grote passie voor heem-
kunde en genealogie en publiceerde in verschil-
lende tijdschriften. 
Hij overleed onverwacht op 9 juni 1991, op de 
zaterdagavond van de dorpskermis. 

Nog in april 1979 
• In Roesbrugge kreeg Bloso-gangmaker 

Wilfried Decaesteker 104 deelnemers aan 
de start van een grote wandelzoektocht. 
Winnaar bij de volwassenen werd Haringe-
naar Gilbert Louf. Luc Devloo, Patrick Van-
devoorde, Jeanine Pareyn, Olivia Vlaeminck,  

Georges Delanote, Noël Lelieur, Rik Deschre-
vel, Carine Boone en Dirk Donche waren 
de andere namen in de top 10. Bij de jeugd 
scoorde Martine Boone het best. Zij haalde 
het voor Pascal Louf, Patrick Neyrinck, Clau-
dine Louf en Jürgen Decaesteker.

• De Kapellekaarters telden in het seizoen 
1978-1979 maar liefst 92 leden. André Pin-
ceel werd kampioen bij de heren, en Paula 
Suffis bij de dames. 

• Om de kas van voetbalclub TSC Proven te 
spijzen kwam Willy Sommers samen met zijn 
gogo-girls optreden op het jaarlijks bal in de 
zaal van De Lovie. En zoals dat in die jaren 
gebruikelijk was, liep de grote zaal helemaal 
vol voor de Vlaamse zanger. 

• Roevo Roesbrugge wimpelde na lang wikken 
en wegen een fusievoorstel van Povo Pope-
ringe af. Maar dat bleek slechts uitstel, want 
in 1982 kwam het toch tot een fusie tussen 
de beide volleybalverenigingen.  

 
 Wordt vervolgd

Stef Ryon

Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten en
 foto’s op www.westhoekverbeeldt.be
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… 40 jaar terug in de tijd

Meester Gheysens krijgt van pater Declercq het ereteken van Sint-Donatianus voor 40 jaar kosterschap opgespeld.
Martine Boone is de getuige.

EVENEMENTENKALENDER

De zusters van Wingene die in de school verbleven in 1959. 
Moeder Yvona en zuster Celesta zitten en daarachter staan 

zuster Lutgera, zuster Bernadette en zuster Brigitta.
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Huis-, tuin- en hobbycenter
Hengelsport - Houtpellets - brandhout

D’Abeelestatie

19-20-21 APRIL 2019
van 8.30 tot 12 u. & van 13 tot 19 u.

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

Kom vrijblijvend een bezoekje brengen
en kom zien naar ons ruim aanbod van:
• Perkbloemen: geraniums, begonia’s, surfina’s, petunia’s, …
• Tuinproducten: Vilmorin, DCM, Bayer, Edialux, Compo …
• Sterk in advies voor uw tuinproblemen !
• Alles voor uw huisdier
• Dierenvoeding: Royal Canin, Versele-Laga, Debaillie, …
• NIEUW!!! Assortiment DCM Bio-producten!!!
 Feromonen, afweermiddelen, insectenbestrijding, bestuiving, ziektebestrijding

Leo en Martine
Boeraeve-Busschaert
Abelestationsstraat 34

8970 ABELE-Poperinge
Tel. 057 33 62 49

E-mail: abeelestatie@telenet.be
www.abeelestatie.be

OPENINGSUREN:
van dinsdag t.e.m. vrijdag:

8.30 - 12.00 u. & 13.00 - 19.00 u.
zaterdag:

8.30 - 12.00 u. & 13.00 - 18.30 u.
zondag: 9.00 - 12.00 u. 

maandag: 13.00 - 19.00 u.

VRIJDAG,
ZATERDAG
& ZONDAG

demonstratie
Westhoek

roofvissers

springkasteel
voor kinderenspringkasteel
voor kinderen

Brandhout
Bestel nu je brandhout, houtpellets en steenkolen
* enkel geldig op 19-20-21 april 2019

Groot aanbod perkbloemen
geraniums, surfinia’s, begonia’s, …
* enkel geldig op 19-20-21 april 2019

Houtpellets (din+)
Profiteer van de korting tijdens de opendeurdagen
* enkel geldig op 19-20-21 april 2019

Nu bestellen:later leveren ofaf te halen



BRANDWEER
ZUID-IJZER
Brandmelders in elke woning
verplicht vanaf 1 januari 2020 

Op 1 januari 2020 moeten in alle woningen 
van ons land brandmelders hangen. Bij de 
brandweerpost Zuid-IJzer te Roesbrugge doen 
ze er alles aan om iedereen in de regio daar-
rond zo sterk mogelijk te sensibiliseren. “Om-
dat die brandmelders er echt toe doen en wij 
het onze taak vinden om iedereen daarvan te 
overtuigen,” klinkt het bij postoverste luitenant 
Daan Vandenbussche.
De brandweerpost Zuid-IJzer is lang geen klein 
broertje meer in onze provincie. Met 44 brand-
weermannen, 3 stagiair-pompiers en 9 am-
bulanciers-niet-brandweermannen is de post 
uitgegroeid tot een belangrijke schakel binnen 
de brandweerzone Westhoek. Met heel wat 
interventies maar ook met veel aandacht voor 
preventie. “En dat is nodig want in tegenstel-
ling tot wat veel mensen denken, neemt het 
risico op brand in een woning de jongste jaren 
alsmaar toe. Laptops en andere elektrische toe-
stellen blijven soms dag en nacht onbewaakt 
in het stopcontact zitten en batterijen van bij-
voorbeeld elektrische fietsen of smartphones 
opladen is lang niet zonder risico,” waarschuwt 
adjudant Peter Myny. Hij is één van de 8 brand-
preventieadviseurs van het korps en die krijgen 
in de toekomst gegarandeerd veel werk. Om 
het risico op brand in te dijken verplicht de 
overheid immers vanaf 1 januari 2020 brand-
melders in elke woning. De adviseurs staan 
klaar om al wie dat wil te informeren over aan-
koop en correcte plaatsing van die toestellen. 
“Op vraag van verenigingen plannen we in ons 
arsenaal met plezier infomomenten en voor 
wie dat echt nodig heeft of wenst komen we 
zelfs thuis,” belooft Peter Myny. 
Rookmelders zijn te koop in de meeste elektri-
citeits- of doe-het-zelfzaken, maar ze kunnen 
op initiatief van de brandweerzone Westhoek 
ook in het stadhuis aangevraagd worden. De 
adviseurs raden toestellen met een ingebouw-
de batterij aan. Want die hebben een levens-
duur van 10 jaar en ze blijven in die tijd ook 
performant. Ze moeten op elke verdieping 
van de woning komen, en dan nog het liefst 
in verschillende kamers. Maar vooraleer ze te 
plaatsen is het best om alle tips van de brand-

weer eens goed door te nemen. In de kazernes 
van alle gemeenten binnen de brandweerzone 
Westkust liggen alvast een pak folders met 
praktische info klaar, en ook op https://brand-
weerwesthoek.be wordt alles heel duidelijk 
uitgelegd.  Wie graag een brandpreventieadvi-
seur persoonlijk wil spreken, kan dat trouwens 
via een contactformulier op die website aan-
vragen. Maar ook wie even binnenwipt in de 
brandweerkazerne of informeert bij een lid van 
de brandweer wordt zeker geholpen. 

ERASMUS-PROJECT
VBS DE KREKEL 
van 18 maart tot 21 juni 2019 

In het kader van een Erasmus-uitwisseling komt 
Christelle Vast, directrice van ‘Les Boutons d’Or’ 
in Ledringhem (Frankrijk), 3 maanden werken 
in onze school. Dankzij Monique Winckel, con-
seillère pédagogique du Nord, kwam de Krekel 
in aanmerking voor deze uitwisseling. 
Christelle komt ons Frans taalonderricht ver-
sterken in haar Nederlands, dat ze ook op haar 
Franse school onderricht. Dit doen we o.a in 
lessen wiskunde, taal, muzische activiteiten, 
wero en bewegingsopvoeding. Dit gebeurt zo-
wel van in de peuterklas tot in het 6de leerjaar. 
De eerste weken zal Christelle vooral observe-
ren en ontdekken hoe onze school in elkaar zit. 
Gaandeweg zal ze helpen bij Franse lesmomen-
ten in 5/6, bij de vreemde taalinitiatie in kleuter 
en lager, maar ook bij andere activiteiten waar-
in Nederlands gesproken wordt. 
We heten Christelle van harte welkom op De 
Krekel en hopen dat dit een unieke en waarde-
volle bijdrage kan betekenen aan onze Franse 
taalvaardigheid!

Geef kurken een tweede leven
als isolatiemateriaal

INZAMELACTIE
”De gemiddelde Belg drinkt 31 liter wijn per 
jaar. Dat zijn een massa flessen. En dus ook een 
massa kurken. Spijtig dat die grotendeels via de 
vuilniszak in de verbrandingsoven terechtko-
men, want ze kunnen gerecycleerd worden tot 
isolatiemateriaal. Jaarlijks verdwijnen in West-
Vlaanderen naar schatting 19 miljoen kurken 
in de vuilniszak”, zegt Marc Devos, vrijwilliger 

bij beweging.net Poperinge. Dat duidelijk ma-
ken én mensen aansporen om voortaan kurken 
niet meer weg te gooien, is wat beweging.net 
Poperinge beoogt. Beweging.net Poperinge is 
een van de bewegingspunten die meewerken 
aan de inzamelactie, die loopt in samenwer-
king met de West-Vlaamse Milieufederatie en 
met medewerking van de afvalintercommuna-
les en de Provincie West-Vlaanderen.

Tweede leven
Kurken worden nu reeds op de recyclagepar-
ken afzonderlijk ingezameld. Maar weinig 
mensen weten dit. Jammer, want ze apart inza-
melen vermindert niet alleen de afvalberg maar 
draagt ook bij tot een duurzame samenleving.
Via de afvalintercommunales komen de inge-
zamelde kurken terecht bij De Vlaspit (Scher-
penheuvel), waar ze tot kurkgranulaat worden 
verwerkt. Dat wordt gebruikt als isolatiemate-
riaal voor woningen en als grondbedekkings-
materiaal voor plantenkwekerijen. De Vlaspit is 
een maatwerkbedrijf waar mensen, die moeilijk 
de weg vinden naar de reguliere arbeidsmarkt, 
terechtkunnen.

Doe mee!
In totaal zullen ongeveer 350 bakken in West-
Vlaanderen te vinden zijn. 
In Poperinge kan je met je kurken op zes plaat-
sen terecht:
- De Bres, Veurnestraat
- Onze Lieve Vrouw Gasthuis, Ieperstraat 130
- Aldi, Casselstraat
- Colruyt, Duinkerkestraat
- Delhaize, Ieperseweg 10
- Bibliotheek, Veurnestraat

Zowel de West-Vlaamse Milieufederatie als 
beweging.net stimuleren de duurzaamheids-
gedachte en willen mensen bewust maken 
van het belang om grondstoffen en materialen 
terug in de kringloop te brengen. De kurkinza-
melactie loopt nog het gehele jaar…

www.west-vlaanderen.be/kurkinzameling 
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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
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PLECHTIGE COMMUNIE 22.04.2018Charlotte
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Luna
6 MEI 2018

Vormsel

Luna_communie_140x140mm.indd   1 25/04/18   09:46
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Linde
EERSTE COMMUNIE - 10 MEI 2018

Imani
19 mei 2018
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GALA VAN DE POPERINGSE CULTUURPRIJZEN, 
5 APRIL 2019

Tijdens dit gala kenden de Stad Poperinge en 
de Cultuurraad de titel van “Ambassadeur van 
Poperinge 2019” toe aan “Het Internationaal 
Gregoriaans Festival van Watou”.
 
Een Ambassadeur Van Poperinge is een ware 
vaandeldrager van de stad. Personen, groepen, 
verenigingen die hun roots in Poperinge heb-
ben, maar die nu nationaal en internationaal 
naam en faam maken. De verdiensten van deze 
persoon of groep overstijgen de Poperingse 
grenzen in grote mate. Het festival voldoet vol-
ledig aan deze omschrijving, en daarom kende 
de Stad deze bijzondere onderscheiding aan 
het Festival toe.
In zijn slotwoord drukte Bernard Deheegher, de 
voorzitter van het Festival, zijn dank als volgt 
uit: “Waardering in eigen stad geeft een fijn 
gevoel. Het is niet alleen een erkenning, maar 
tevens een aanmoediging om de ingeslagen 
weg verder te bewandelen, en zeer concreet 
naar de veertiende festivaleditie in mei 2021 
toe.

Het hoeft geen betoog om u te bevestigen dat 
ik hier sta als een enorm gelukkige voorzitter. 
Veel medewerkers vanuit Watou en omstreken 
zijn hier aanwezig. Het is dan ook een ware 
luxe om met zo een schitterende ploeg te kun-
nen samenwerken. En het diepmenselijke as-
pect van dit Ambassadeurschap is dat deze er-
kenning wordt gedeeld met alle vrijwilligers die 
het Festival dragen. Zij zijn het kloppend hart 
van het Festival.” 

De prijs voor de ‘meest verdienstelijke Poperin-
genaar’ ging naar Bernard Masselus, de stu-
wende kracht achter het Poperingse carnaval.

Bij de categorie ‘Stille Kracht’ haalde geboren 
Abelenaar Martin Blouwe, koorleider en or-
ganist van de kerkkoren Opus in Krombeke/
Proven en de Dageraad in Abele, de meeste 
stemmen binnen. Duvel doet al van Roesbrug-
ge-Haringe Willy Neuville werd tweede en Po-
peringenaar Ludo Huyghe derde. 

Jan Daschot

Uitreiking trofee en cheque van € 750.
V.l.n.r. burgemeester Christof Dejaegher, schepen Loes Vandromme, Isabelle Theodon, Martine De Bels, Jan Daschot,

 Jan Jacobs en Voorzitter Bernard Deheegher (stuurgroep festival). 

Blekerijweg 35 • 8972 PROVEN • Tel. 057 30 04 13 • info@petraver.be • www.petraver.be

Toen de eerste auto’s op de baan verschenen, 
waren er uiteraard plaatsen nodig waar men 
kon tanken.
Eerst werd de benzine in blikken verkocht. 
Een volgende stap was de handpomp, aanvan-
kelijk van gietijzer. Hiermee kon de benzine in 
principe rechtstreeks in de autotank gepompt 
worden. Probleem was hierbij de bemetering. 
Klanten vertrouwden de zaak niet echt. De 
oplossing werd 2 zichtbare reservoirs van elk 
5 liter. Ze werden volgepompt en per 5 liter 
werd de benzine via een slang in de autotank 
overgeheveld. De klant kon nu de benzine zien 
en de maatschappijen gaven de benzine een 
kleurtje, teneinde de klantenbinding te bevor-
deren. 
Dergelijke pompen kon men vinden in Roes-
brugge op de hoek van de Krekelstraat (Brigou, 
later Berquin), op de Molenwal (Vandendries-
sche), Garage Cappoen en Café De Gouden 
Arend. Op de Beverenkalsijde Garage Vanhout-
te (nu Declerck); in Oost-Cappel café Het Witte 
Paard en bij Adrien Vandermarliere. In Haringe 
kon men tanken bij Sylvain Muylle.

Monique Bourrée uit Poperinge kon het voor-
werp raden.

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.

VOORWERP                      
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BBQ DEGUSTATIE ZATERDAG 20 APRIL
samen met bierzytholoog Kristel 

Uitgebreid aanbod voor BBQ

NIEUW voor communies:
Koud buffet + ijslammetje!

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



www.feysbook.be

Over ‘beer’, ‘BBQ’ en heerlijke ontbijtjes…

De afgelopen maand was een bewogen 
maand. Zo waren een aantal privérondleidin-
gen en twee babyborrels. En dan was er het 
event ‘Beer & BBQ’! Laat u echter niet mislei-
den door de titel. 

Hier geen worstjes, gemarineerd spek of var-
kenshaasje. De gerechten die Francis bereidt 
met zijn smoker en houtgestookte pizza-oven 
zijn van een ander niveau. 

Iedereen die het wou mocht zelf de handen uit 
de mouwen steken en mee de gerechtjes voor-
bereiden. Er werd duchtig gesneden, geraspt 
en vooral gebabbeld. Gelukkig was er Francis 
nog. Hij ging met de ingrediënten aan de slag 
en toverde die avond maar liefst 5 heerlijke 
gerechten tevoorschijn. Ondertussen genoot 
Kees Berkelaer, de bouwer van de smoker, vol-
op van de ‘oh’s’ en ‘ah’s’ bij de aanblik van zijn 
geweldige creatie, de custom made smoker. 
Wat een machine! 

Tussen de bedrijven door konden we genieten 
van een heerlijk biertje terwijl we luisterden 

naar de deskundige en immer enthousiaste uit-
leg van onze ambassadrice en zythologe Kris-
tel Logie. De meningen waren unaniem: deze 
avond is voor herhaling vatbaar en één ding is 
zeker: zeg niet zomaar BBQ als Francis aan het 
vuur staat!

Het ontbijt wordt geserveerd!

Op algemene aanvraag hebben we besloten 
om de ontbijten terug aan te bieden. Wel-
iswaar in een volledig nieuw jasje. Voortaan 
serveren we 3 verschillende ontbijtjes, hierover 
binnenkort meer. Hou alvast onze Facebook-
pagina in de gaten! 

Hierbij alvast de data voor de volgende twee 
maanden: 12 mei en 9 juni. M.a.w., elke twee-
de zondag van de maand! Noteer dit alvast in 
jullie agenda.

Inschrijven kan binnenkort via Facebook, 
events@feysbook.be of 0468 10 20 35 

TEVENS kijken we uit naar een horeca-uitbater of traiteur voor de feestzalen voor 100den personen, een brasserie of restaurant waarbij 
bier een belangrijke plaats inneemt.
Maar ook een geschikt persoon uit de buurt voor de verhuring van kajaks en fietsen, mensen die op basis van vrijwilligheid iets willen 
(bij-)verdienen enz…
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in ’T ROZENHOF

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

PAASBUFFET 
Paaszondag 21 april om 12 uur
Cava met fijne hapjes

Waaier van voorgerechtjes en soep

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

Mousse van mascarpone / amaretto-ijs / speculoos

Koffie en zoetigheden

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

Seniorennamiddagentelkens van 14 tot 17 uurMogelijkheid om deel te nemenaan het dagschotelbuffet voor € 14• Dinsdag 23 aprilCHRIS CAPOEN
Voor meer info:www.gasthof-rozenhof@telenet.be
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KINDERANIMATIE
ZATERDAG 13 & ZONDAG 14 APRIL
springkasteel

20, 21 & 22 APRIL
springkasteel

PAASMAANDAG 22 APRIL
ballon plooien van 14 tot 18 uur

Couthoflaan 32  -  B-8972 Proven  -  Tel. 057 33 39 63  -  info@aupetitjardin.be  -  Openingsuren zie www.aupetitjardin.be

Opendeurdagen
                                 

-10 %
KORTING TIJDENS OPENDEURDAGEN

Een geschenk
bij aankoop

vanaf € 15!!!

Bloemen-
festival
Bloemen-
festival
van 1 MEI tot 5 MEI 2019
Speciaal weekend met
extra grote keuze aan
zomerbloeiers!

ACTIE!
per € 10 GRATIS knolbegonia of ander zomerbloeier

vanaf € 40 GRATIS1 fles DCM meststof (880 ml)vanaf € 100 GRATIS1 flesDCM meststof (2,5 l)

Opendeurdagen
                                  van 13 t.e.m. 22 APRIL 2019
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GUY BOLLENGIER
65 JAAR KLANT BIJ PMO
Bij PMO in Proven hebben ze een heel aparte 
klant. Want de 95-jarige Guy Bollengier van 
Oost-Cappel komt er al ruim 65 jaar trouw tan-
ken. Reden voor Jan en Martine Vandenbroucke-
Verschelde en hun kinderen Kristof en Nele, 
die ondertussen de zaak overnamen, om hun 
oudste klant eens serieus te verrassen. En ze 
kregen er in ruil een mooi verhaal in het sap-
pige Vlemsch bij. 
Dat Guy Bollengier bijna een volle eeuw oud 
is, is hem zeker niet aan te zien. De nog altijd 
kwieke Fransman boerde zijn leven lang aan de 
‘Vuufweg’’ in Oost-Cappel, kweekte er paar-
den en bouwde er een mooi bedrijf uit. Het 
landbouwersgezin deed indertijd de meeste 
boodschappen over de schreve in Poperinge 
en maakte er al snel een gewoonte van om te 
tanken in het Fina-tankstation van Hugo en Ju-
lia Vandenbroucke-Delporte langs de weg van 
Roesbrugge naar Proven.  “Omdat de service er 
goed was en ook wel omdat tanken in België 
meestal goedkoper was dan bij ons in Fran-
krijk,” verklapt Guy Bollengier, die al heel snel 
een trouwe klant werd in Proven en in al die 
jaren het bedrijf enorm zag evolueren. “In de 
beginjaren werden we meestal bediend door 
Julia, in haar schorte en met soms een bende 
kinderen rond haar. Later nam Jan, die ik al van 
kleinsaf kende, het bedrijf over en toen veran-
derde het snel. Er kwam een mooie shop en 
de vroegere Fina-pomp, waar we vroeger bij 
het tanken dikwijls leuke cadeaus verzamel-
den, groeide uit tot een mooi en modern tank-

station. PMO werd zelfs een merk dat tot ver 
buiten Proven bekend is, met pompstations in 
de hele grensregio. En ik ben preus dat ik dat 
allemaal heb mogen meemaken,” zegt Bollen-
gier gemeend.   
Ook van de ‘jonge bazen’ weet hij niets dan 
goeds. “Als ik hier stop komt er onmiddellijk 
iemand buiten om mij te helpen bij het tanken 
en ze zijn altijd even vriendelijk,” zegt hij niet 
zonder trots. Die service is trouwens de reden 
waarom hij nu al veel jaren bij PMO komt tan-
ken. “Bij ons in Frankrijk moet je nu bijna overal 
zelf tanken en betalen met de kaart en daar 
heb ik geen verstand van. Daarom blijf ik hier 
nog altijd komen. Ik combineer dat soms met 
een etentje in ’t Rozenhof of wat boodschap-
pen. Maar zelfs als ik richting Rijsel of Duinker-
ke moet, kom ik mijn tank eerst hier vullen als 
het nodig is. Ik reed in al die jaren wel met 20 
verschillende auto’s en ik denk dat elke voiture 
de weg naar Proven blindelings kende,” lacht 
hij breed.
Alleen op het moment dat hij door de familie 
Vandenbroucke bedankt wordt met een impo-
sante fruitmand wordt hij even stil. Om dan 
met klem te refuseren. “Merci, maar eigenlijk 
verdienen jullie dat cadeau. Ik ben al content 
als ik hier goed ontvangen en geholpen word. 
En wees maar zeker dat ik hier nog veel zal 
stoppen,” klinkt het als hij weer richting Frank-
rijk rijdt.
 
Stef Ryon

OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN MAART 2019

KAARTING - 13 MAART
Wonnen 3 partijen
1. Wykaert Jozef 466 pt.
2. Butaye Roger 380 pt.
3. Hauspie Maria 356 pt.
4. Vlasselaere Jan 344 pt.
5. Beghein Paula 323 pt.

KAARTING - 27 MAART
Wonnen 3 partijen
1. Struye Julien 471 pt.
2. Millecam Gerard 398 pt.
3. Butaye Lucien 374 pt.

KLASSEMENT: 
1. Butaye Lucien 8 part./1089 pt.
2. Vandewalle Frans 7 part./994 pt.
3. Luyssen Edmond 7 part./938 pt.
4. Butaye Johan 7 part./892 pt.
5. Beghein Paula 7 part./859 pt. 

PETANQUE - 1 MAART
Wonnen 3 partijen: Butaye Lucien, Elskens 
Gaby, Lebegge René, Soetaert Frans, De 
Turck Pascale, Vanhecke Lena, Rouseré Chris-
tiane en Lams Willy 

PETANQUE - 15 MAART
Wonnen 3 partijen: Butaye Lucien, Elskens 
Gaby, Luyssen Edmond, De Turck Pascale, 
Rouseré Christiane en Top Jacelin 

KLASSEMENT: 
1. Butaye Lucien 226 pt.
2. Luyssen Edmond 222 pt.
3. Deturck Pascal 215 pt.
4. Brunet Willy 207 pt.
5. Soetaert Frans 200 pt.

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten

Alle carrosseriewerken • schilderen

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT

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

Drukkerij SCHOONAERT



ABELE 

n 15de Kaas- en wijnavond  
 Zaterdag 20 april vanaf 18 uur
Op zaterdag 20 april vanaf 18 uur organiseert 
vzw ’t Pensionaat hun kaas- en wijnavond in 
Het Pensionaat, Abeleplein 8A in Abele.
Het kaasbuffet bestaat uit een uitgelezen as-
sortiment van 20 heerlijke kazen o.m. van 
kaasmakerij Belgomilk en 10 soorten ovenverse 
broodjes. Een vers slaatje en wat fruit maken 
dit buffet compleet. 
Niet alleen een lekker glaasje wijn, maar even-
eens de fel bejubelde en gesmaakte bieren van 
Brouwerij Sint-Bernardus vergezellen al dit lek-
kers. Uiteraard zijn alle gewone consumpties 
en frisdranken ook te verkrijgen.
Een kaart kost € 15, drank niet inbegrepen. 
Vooraf reserveren is noodzakelijk en kan via te-
lefoon 057 33 22 08 bij Luc Deprez en Annick 
Clabau of via vzw.pensionaat@skynet.be.

BEVEREN-IJZER 

n Dorpspunt Beveren-IJzer
 Roesbruggestraat 20, Beveren-IJzer
De activiteiten voor de maand april:
s Bloemschikken (€ 15)
 Donderdag 18 april van 14 tot 16 uur
 Lentebloemstuk of paasstuk.
 Vooraf inschrijven via mail of telefonisch.
s Rummikub (gratis)
 Vrijdag 26 april van 14 tot 16 uur
De activiteiten voor de maand mei:
s Tablet, computer & gsmles (€ 2)
 Dinsdag 7 mei van 14 tot 16 uur
s Hobbynamiddag (€ 2)
 Dinsdag 14 mei van 14 tot 16 uur
 Lampionnetjes haken.

s Creatief werken met kurk (€ 2)
 Donderdag 16 mei van 14 tot 16 uur
s Café Passé (erfgoedcafé)
 Dinsdag 21 mei van 14 tot 16 uur
s Rummikub (gratis)
 Vrijdag 24 mei van 14 tot 16 uur
Info: dorpspuntinbeveren@delovie.be -
057 37 72 73.

n ShareFaire 
 Zaterdag 4 mei van 13 tot 17 uur
Ben je tuinliefhebber, een amateur of expert? 
Dan ben jij de uitgelezen kandidaat om mee te 
werken aan onze ShareFair. Zaai of plant een 
beetje meer dan andere jaren, zo kan je het 
aanbod op onze deel/ruilmarkt verrijken. Deel 
er je zaden en plantjes voor een nog gevari-
eerde groentetuin en opbrengst. We rekenen 
op jou! 
Breng je zaden of plantjes op zaterdag 4 mei 
tegen 13 uur naar het pleintje voor de kerk te 
Beveren-IJzer, zodat de deel/ruilmarkt om 14 
uur van start kan gaan. 
Wat te delen/ruilen: zaden, plantjes, bloempot-
ten, tuindecoratie, ...
Meer info: kvlv.beveren@hotmail.com

HARINGE 

n Feestcomité Haringe - Activiteiten: 
• Vrijdag 14 juni om 20 uur:
 Kwis in de Levaard
• Zaterdag 15 juni om 20 uur:
 BBQ-festijn in de Levaard
• Zondag 16 juni:
 - Aperitiefconcert met ‘Ort en Zwiegt’

 - Haringse Spelen
 - Optreden ‘The Unchained fools’
• Zondag 29 september:
 Rommelmarkt

HOOGSTADE 

n Concert: My Love - Ishtar   
 Vrijdag 10 mei om 20 uur 
Met het programma “My Love” brengt Ishtar 
(Eurosong 2008) een bundeling van de mooiste 
liefdesliederen uit de schatkamers van de Euro-
pese volksmuziek.
Pareltjes van liederen, die de tand destijds 
doorstonden en in hun verfijnde vocale en in-
strumentale bewerkingen alleen maar aan in-
tensiteit en schoonheid hebben gewonnen.
Het steeds terugkerend thema in dit muzikaal 
verhaal is de liefde. Ishtar geeft er een heel ei-
gen interpretatie aan. 
Welkom op vrijdag 10 mei om 20 uur (deuren 
open om 19.15 uur) in de Sint-Lambertuskerk 
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’t Zeugekot
Een belevenis op het platteland

Bezoek- en zorgboerderij
Feestzaal te huur
Vakantiewoning
Hoeveslagerij
Workshops

Sint-Omaarsstraat 4
8691 Beveren aan de IJzer

0478 37 64 36
www.zeugekot.be

EVENEMENTENKALENDER

Aanpassen en herstellen van kledij
Maken van gordijnen

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

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

ilse.warmoes@telenet.be
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te Hoogstade
Toegangsprijs: VVK: € 10 - ADD: € 12.
Info: cultuur@alveringem.be - 058 28 88 81.

KROMBEKE 

n Filmvoorstelling ‘Pieter Konijn” 
 Zaterdag 20 april van 14 tot 16 uur
Gezinsbond Krombeke organiseert een film-
voorstelling van ‘Pieter Konijn’ en de komst 
van de paashaas met eierenraap op zaterdag 
20 april van 14 tot 16 uur in O.C. Bampoele te 
Krombeke.
Prijs: leden: € 3 - niet-leden: € 6.
Inschrijven vóór 15 april via gezinsbondkrom-
beke@gmail.com.

POPERINGE 

n Gratis infosessies voor
 (toekomstige) jonge ouders 
 Vrijdag 26 april van 16 tot 20 uur
Kraamcentrum ‘De Wieg’, een initiatief van Fa-
miliezorg West-Vlaanderen vzw, organiseert op 
vrijdag 26 april drie gratis infosessies voor (toe-
komstige) jonge ouders in Dienstencentrum De 
Bres, Veurnestraat 15 te Poperinge.
Ook is er alle info over wat de kraamverzor-
gende, vroedvrouw of vrijwilliger thuis kunnen 

betekenen tijdens de zwangerschap of na de 
geboorte van een kindje.
Programma:
• 16 uur: Bevallen zoals het je bevalt en goed 

voorbereid naar huis met je baby.
 Kies bewust en geïnformeerd hoe je wil be-

vallen! Wie kan je daarbij begeleiden? Is een 
natuurlijke bevalling zonder epidurale ver-
doving haalbaar? Kan je (een deel van) de 
arbeid thuis doormaken? Sneller terug naar 
huis na de bevalling: hoe regel je dat? 

 We geven je ook realistische tips voor een 
rustige kraamtijd. Wie kan je de eerste we-
ken/maanden thuis ondersteunen? Hoe krijg 
je het allemaal voor elkaar: de zorg voor je 
baby, je eigen rust, aandacht voor je part-
ner en andere kinderen, je huishouden, be-
zoek…? Wat met (nacht-)voedingen? Wat als 
je kindje huilt? Hoe krijgt je baby een dag- en 
nachtritme?

• 17.30 uur: Een baby in huis, een huis vol 
spullen?

 Ben je voor de eerste keer zwanger en voel 
je je overspoeld door tips over de babyuitzet? 
Tijdens dit infomoment verneem je alles over 
de zin en onzin van bepaalde babyspullen. 
Wat heb je écht nodig om je baby comfor-
tabel te verzorgen, te voeden, te baden, te 
kleden en te slapen te leggen? Hoe weet je 
dat het materiaal dat je kiest veilig is? Welke 
babyspullen hebben hun nut wetenschap-
pelijk bewezen? En een budgetvriendelijke 
baby-uitzet? Jawel, die bestáát!

• 19 uur: Signalen van je baby. Hoe weet je wat 
je baby nodig heeft?

 Bij een baby vind je geen gebruiksaanwij-
zing! De kraamperiode is dan ook ideaal om 
je kindje te leren kennen. Waarom huilt je 
baby? Welke andere signalen zendt hij/zij uit 
om duidelijk te maken wat hij/zij wil of nodig 

heeft? Wat kan je doen om je baby te troos-
ten? Hoe bouw je een goed contact met je 
kindje op? Hoe kan je van bij het begin com-
municeren met je baby?

Inschrijven is niet nodig. 
Meer info: www.dewieg.be - 0479 95 17 90.

ROESBRUGGE
	
n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Vrijdag 19 april om 14 u.: Kaarting & 

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

animatie
- Vrijdag 26 april: Petanque in OC Karel de 

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

gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Donderdag 2 mei om 14.00 u.: Crea in 

Christen Volkshuis
- Vrijdag 10 mei: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Woensdag 15 mei: Daguitstap i.s.m. VLAS 

Poperinge
- Vrijdag 17 mei: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 28 mei om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Vrijdag 31 mei: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.

n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Paasfeest 
 Dinsdag 23 april om 11 uur
Okra Roesbrugge-Haringe viert zijn paasfeest 
op dinsdag 23 april om 11 uur in Het Kristen 
Volkshuis. Op het menu: aperitief, groente-
soep, kalkoenfilet met groentjes en kroketten, 
taart met koffie en 1 consumptie. 

Coiffure

dames • heren
kinderen

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

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

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

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

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

PETRAVER NV
Petroleumproducten Andy Vermeersch

Blekerijweg 35, 8972 PROVEN
Tel. 057 30 04 13 - Fax 057 30 14 13 - info@petraver.be - www.petraver.be
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De muzikale animatie wordt verzorgd door Ger 
Yanimo.
Tijdens deze activiteit worden onze 60-, 70-, 
80- en 90-jarigen in de kijker gezet.
Prijs: € 28 voor leden en € 32 voor niet-leden.
Inschrijven vóór 16 april mits betaling bij Ste-
faan Storme (057 30 15 89) of de teamleden.

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

n Tai Chi Dantian 
Op woensdagen 24 april, 8, 15 en 29 mei 
gaat de Tai Chi-reeks telkens door van 19.30 
tot 20.45 uur in OC Karel de Blauwer te Roes-
brugge.
Tai Chi Chuan helpt om lichamelijk en mentaal 
fit en soepel te blijven. De oefeningen vergen 
geen grote krachtinspanning. Door de lang-
zame bewegingen wordt het zenuwstelsel 
gestimuleerd, verbetert de bloedsomloop, ver-
sterken spieren en pezen, verminder je span-
ning en breng je je lichaam en geest tot rust 
en evenwicht. Tai Chi-oefeningen zijn geschikt 
voor jong en oud, man en vrouw. 
Info: greet.leupe@gmail.com - 0476 58 91 07.

n Ruilclub Franco-Belge 
 Donderdag 25 april vanaf 17 uur
In samenwerking met het Champagnehuis 
Lhuillier in Fontette (Aube) werden voor de ruil-
beurs van januari 3 gepersonaliseerde capsules 
in beperkte oplage uitgebracht in het teken van 
de grens. Vorig jaar werd het de capsule met de 
beeltenis van Camiel de douanier, gezeten aan 
de “aubette” of douanehuisje in Oost-Cappel. 
Deze uitgave is helaas uitgeput en deze capsule 
is nu een gezocht item. Om het 15-jarig be-
staan en het internationaal karakter van onze 
club te benadrukken werd het een 3-delig pak-
ket (twee flessen Tradition en een fles Prestige) 
in beperkte oplage. Hierop prijken 3 verschil-
lende capsules: Franco-Belge, de Franse reus 
“Henri Le douanier” uit  Godewaersvelde en 
onze reus ‘Karel De Blauwer” uit Roesbrugge. 
Er zijn nog enkele pakketjes te koop. Een pak-
ketje kost € 65 en kan bekomen worden in Het 
Kristen Volkshuis, Prof Rubbrechtstraat 25 te 
Roesbrugge (057 30 03 22) en ook op onze  
ruilbeurs op donderdag 25 april in Het Kristen 
Volkshuis te Roesbrugge waarop iedereen wel-
kom is. Kom gerust eens een kijkje nemen hoe 
het er aan toegaat. Misschien krijg je ook de 
smaak te pakken om een verzameling te star-
ten.
Een pakketje reserveren kan tegen betaling 
van € 65. Dit kan besteld worden in het Kris-

ten Volkshuis (057 30 03 22), bij Roger Be-
nauwt (r.benauwt@telenet.be), bij Frank Cail-
liau (frank.cailliau@skynet.be) of bij Luc Pattyn
(pattynluc@telenet.be). 

n Gezinsbond
 Zin in avontuur?
 Zondagen 5, 12 en 19 mei 
In 3 lessen kinderyoga neemt Heidi Syx de kin-
deren mee in een combinatie van oefeningen, 
dans, expressie en spel waardoor yoga een 
waar avontuur wordt.
Dit gaat door in OC Karel de Blauwer op zon-
dagen 5, 12 en 19 mei telkens van 9.30 tot 10 
uur voor kleuters (3-6 jaar) en van 10 tot 11 uur 
voor kinderen 6 tot 10 jaar Inschrijven per les 
mogelijk bij bestuursleden Gezinsbond.

n Moederdagontbijt
 Zondag 12 mei vanaf 7 uur
Op zondag 12 mei vieren we met ons allen 
onze moeder. Het feestcomité zorgt ook dit 
jaar voor een overheerlijk ontbijtpakket. Er is 
weerom keuze uit 3 soorten ontbijten:
- ontbijt voor kinderen (tot 12 jaar): € 5
- klassiek ontbijt: € 9
- ontbijt met bubbels: € 14.
Bij het ontbijt met bubbels is er een wedstrijd 
verbonden. Onder de juiste oplossingen trek-
ken we een winnaar die een etentje krijgt aan-
geboden door Brouwerij Werbrouck (De Gou-
den Arend) t.w.v. € 50.
Ontbijten afhalen kan zondagmorgen vanaf 
7 uur in het OC Karel de Blauwer, de anderen 
worden thuisgebracht vanaf 7.30 uur.
Bestellen vóór 9 mei via moederdagontbijt@
roesbrugge.com of bij de leden van het feest-
comité of via Willy Neuville (0475 23 00 63).
Overschrijven kan via BE79 8508 7767 8933, 
niet vergeten naam, adres en keuze ontbijtpak-
ket te vermelden alsook of je komt afhalen of 
laten thuisbrengen.
Info: www.roesbrugge.com of bij de leden. 

n Welkom in de klas 
 Maandag 13 mei van 18.30 tot  20 uur 
Zoek je een school voor je kindje? We willen je 
daar graag bij begeleiden. Graag nodigen we je 
uit om een kijkje te nemen op VBS De Krekel te 
Roesbrugge op maandag 13 mei vanaf 18.30 
uur tot 20 uur. We zetten de klasdeuren van 
het peuterklasje / K1 en van het eerste leerjaar 
open. De juffen zullen je uitgebreid vertellen 
hoe ze aan de slag gaan, welke materialen ze 
daarbij gebruiken en hoe een dagindeling eruit 
ziet. Er wordt ook getoond welke accenten we 
op school willen leggen bij de totale ontwikke-
ling van je kind. 
Op http://vbsdekrekel.kbrp.be staan er veel 
foto’s die een beeld kunnen geven van onze 
schoolactiviteiten. 
Bij onze school is er ook voorschoolse en na-
schoolse opvang voorzien. 
Indien mogelijk vragen wij om vooraf te verwit-

tigen (vbsdekrekel@kbrp.be - 057 30 06 26).
Wil je een bezoekje brengen aan de Krekel, dan 
kan dit ook op een voor jouw passend tijdstip. 
Wij ontvangen je heel graag!

n “De Nostalgiekwis 
 Dinsdag 14 mei om 14 uur
Samana Roesbrugge-Haringe heet je van harte 
welkom op ‘De Nostalgiekwis’ ons gebracht 
door Vera Delaplace (voor velen beter gekend 
als de vrouw van Hendrik Gunst).
Ons geheugen is een reservoir van herinne-
ringen. Wat jij niet langer herinnert, staat nog 
helder in het geheugen gegrift van je buur. Wie 
heeft er nog weet van Remy-stijfsel, de soepen 
van Marie-Thumas en het Rijk der Vrouw?
We keren terug in de tijd met deze nostal-
giekwis.
Deze namiddag gaat door op dinsdag 14 mei 
om 14 uur bij P. Gunst in Het Kristen Volkshuis, 
Prof. O Rubbrechtstraat 25 te Roesbrugge.
Toegang: € 5, 1 consumptie inbegrepen. 

n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Daguitstap: Lessines en Geraardsbergen
 Woensdag 15 mei om 7.30 uur
Vertrek om 7.30 uur aan de parking Sporthal, 
Ouderdomseweg te Poperinge.
Na de koffie brengen we in Lessines (Lessen) 
een geleid bezoek aan de site van ‘Hôpital No-
tre Dame à la Rose’, één van de oudste hos-
pitalen van Europa. We maken er kennis met 
het leven in een voormalig hospitaal waar reli-
gieuze kunst en geneeskunde elkaar kruisten.
Middagmaal in ’t Hemelrijck langs de Muur 
van Geraardsbergen. Menu: soep, kipfilet met 
champignonsaus, groentjes en kroketten. Als 
dessert is er mattentaart voorzien, een plaatse-
lijke specialiteit. Dranken zijn niet inbegrepen.
Na de middag: rondleiding op de Oudenberg-
site (Muur + Kapel) onder begeleiding van 2 
stadgidsen. Daarna komen we op de Markt en 
bij de steegjes (Stadhuis, Toeristisch Infokan-
toor met Manneken Pis Museum, Sint-Barto-
lomeuskerk, Marbol-fontein en Dierkosttoren). 
We sluiten af met een vrije drankstop in een 
etablissement op de Markt.
Avondstop in ‘De Leiemeers’ te Kuurne: be-
legde boterham in buffetvorm (drank niet in-
begrepen).
Terug in Poperinge omstreeks 20.30 à 21 uur.
Deelname: leden van de verenigingen € 56  - 
niet-leden € 60. Inbegrepen: bus, chauffeur, 
koffie, toegang, begeleiding, middagmaal, be-
zoek aan Geraardsbergen en avondstop. 
Niet inbegrepen: dranken bij het middag- en 
avondmaal. Inschrijven vóór 5 mei voor Okra:  
bij Stefaan Storme (057 30 15 89) of bij Roger 
(057 30 01 88) of bij de bestuursleden. 
Voor Vl@s Poperinge: overschrijven op BE68 
7380 0820 7434 van Vl@s Poperinge - con-
tactpersoon: Eddie Vintevogel (057 33 36 93 
- eddie.miek.vintevogel@telenet.be).

EVENEMENTENKALENDER



n Brandweer Zuid-IJzer
 Barbecue 
 Zondag 19 mei van 11.30 tot 15 uur 
Barbecue van 11.30 tot 15 uur in het brand-
weerarsenaal. Kaarten vóór 14 mei te verkrij-
gen bij de leden van het korps.
Prijs: € 15 voor volwassenen en € 7 voor kin-
deren.
Vanaf 9 uur doorlopend brandweercafé in het 
brandweerarsenaal.
Rommelmarkt van 6 tot 18 uur in de Haringe-
straat met gratis standplaatsen (auto bij stand).

STAVELE 

n Avondconcert van de Harmonie 
 Zaterdag 11 mei om 20 uur
Onze harmonie is reeds druk bezig met de 
voorbereiding van ons jaarlijks concert. Dit jaar 
wordt het een avondconcert en gaat het door 
op zaterdag 11 mei om 20 uur in de gemeen-
schapszaal ‘De Moote’ te Stavele. Zoals ieder 
jaar trouwens wil onze muziekvereniging zich 
aan jullie voorstellen met een verzorgd pro-
gramma met als gastoptreden dit jaar Inez 
Vanalderweireldt. Onder de kundige leiding 
van onze dirigent Pieter Matten wordt er terug 
een gevarieerd programma ingestudeerd, met 
onder meer ‘Stairway to heaven’ van Led Zep-
pelin en ‘Call me’ van Blondie.  Ook het jeugd-
orkest o.l.v. Silke Berteloot brengt enkele fraaie 
nummers. Het geheel wordt aan elkaar gepraat 
door Dries Saelens.
Met een drankje kan er nadien nog wat nage-
praat worden. Kaarten te verkrijgen: VVK: € 10 
en ADD: € 12 bij de muzikanten of op 057 30 
01 27. Kinderen -12 jaar gratis. Deuren open 
om 19.30 uur.

Info: Willem Lanszweert (057 30 00 11), Joris 
Matten (057 30 01 27 - 0495 60 31 62 - joris.
matten@telenet.be) en bij Pieter Matten (0496 
35 59 27 - pieter.matten@telenet.be) - info@
harmonie-stavele.be.

ZUIDPENE (FRANKRIJK) 

n 43ste Zwijgende Voettocht  
 Zaterdag 27 april om 14 uur 
Op zaterdag 27 april heeft in Zuidpene de 43ste 
Zwijgende Voettocht door het slagveld van de 
Pene plaats. Zuidpene ligt in een rustige en 
groene omgeving, aan de voet van de Kassel-
berg, op 15 km van Poperinge.
De Slag aan de Pene (zijrivier van de IJzer) die 
op 11 april 1677 werd geleverd tussen de legers 
van de Nederlanden onder aanvoering van Wil-
lem van Oranje-Nassau en de Franse koning Lo-
dewijk XIV, had tot gevolg dat een lieflijk stukje 
Vlaanderen door Frankrijk werd ingelijfd.
Sedert die tijd is er ter plaatse een Vlaamse Be-
weging actief voor meer sociale, economische 
en culturele eigenheid. Deze natuurwandeling 
staat symbool voor de heropleving van het Ne-
derlands en de Vlaamse cultuur in Frankrijk.
De ‘Zwijgende Voettocht van de Pene’ is geen 
betoging. Er worden geen slogans geroepen, 
noch spandoeken meegedragen.
Zo kan een dag in Frans-Vlaanderen er uit zien 
op zaterdag 27 april:
Om 10 uur een bezoek aan het huis van de 
Veldslag in Noordpene met onthaal in het Ne-
derlands. Om 12 uur kan men uitgebreid en 
lekker eten in het ‘Eethuis Koning van Pene’ in 
Zuidpene waar de Zwijgende Voettocht vertrekt 
en na 7 km terug aankomt of in het ‘Eethuis De 
Boerenweg’ in Buisscheure op 4 km van Zuid-

pene.
Om 14 uur starten we met de ‘Zwijgende Voet-
tocht’ op het dorpsplein aan de kerk van Zuid-
pene.
Daarna komen we samen in de feestzaal van 
Zuidpene waar er samenzang is, optreden van 
een volksdansgroep en een optreden van de 
doedelzakspelers van Sakanotes, koffie en an-
dere dranken tegen betaling te verkrijgen aan 
democratische prijzen.
Info: Karel Appelmans (0032 468 14 11 53 - 
0033 618 22 49 57 - karel.appelmans@gmail.
com) of bertennest@skynet.be - 057 30 02 08.

NATUURPUNT 

n Lentewandeling 
 Zondag 28 april om 14.30 uur 
Voor de lentewandeling trekken we naar het 
historische stadje  Bergues of Sint-Winoksber-
gen. Bergues presenteert zich als een oeroude 
Vaubanvesting met poorten, ophaalbruggen, 
bastions, kanalen, natte en droge grachten en 
het  majestueuze  Belfort en Landhuis. Alles is 
aan elkaar gelinkt door de 5300 m lange vestin-
gen of ‘Remparts.‘ 
Deze zijn de leidraad van onze wandeling en zo 
bemerken we dat Bergues ook als groen bol-
werk veel troeven heeft. Een unieke ervaring en 
speciale sfeer om het verleden en deze natuur-
pracht met elkaar te verweven. De wandeling is  
8 km en grotendeels op verharde wegen. Kledij 
aanpassen aan de weersomstandigheden.
Gratis leden Natuurpunt, niet-leden betalen € 2. 
Afspraak op de parking van Marché aux Besti-
aux te Bergues (Frankrijk).
Info: www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be - 
057 33 79 78.
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Hartslagen
van Rik Ryon

MIJN KUISVROUW
KAN ZOWEL WATER

ALS MOPPEN TAPPEN.
Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
rik.ryon@telenet.be
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!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 

op woensdag 15 mei 2019.

Artikels en publiciteit
inleveren ten laatste op

maandag 6 mei 2019.

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

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

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk

Het Wethuys Watou
Restaurant - Tearoom - Boltra - Hotel 

Watouplein 2 - 8978 Watou - 057 20 60 02
www.wethuys.be - www.boltra.be

PAASMENU
van 6 tot 28 april

Sprankelende bubbels
met Wethuys-wachtbordje

Scampi in lentetooi

Filet Pure: het beste van blauw-wit rund
vergezeld van een lentegarnituur en

aardappelbereidingen naar keuze

Delicatessen-verwenbord

Menu zonder dranken: € 40
Menu met wijnen of streekbieren: € 50

 Graag reservatie
057 20 60 02 of 0497 85 68 38

GEVRAAGD:
JOBSTUDENT(E) VOOR JULI 2019
HULP KEUKEN + ONDERHOUD



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 19 april
 vrijdag 17 mei
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst 
 dinsdag 30 april
 dinsdag 28 mei
Vogelpik
smijting voor de leden
 zaterdag 11 mei
Koninklijke Schuttersgilde St.-Joris
Blokschieting
 woensdag 17 april
Koning 2019 + blokschieting*
 woensdag 24 april
1e Schiftingen Zuid-Westland 2019
 zondag 5 mei
Ledenschieting 1
 woensdag 8 mei
Ledenschieting 2 + blokschieting*
 woensdag 15 mei

BEVEREN-IJZER
• Vrije kaartavond
 Praatcafé ’t Geheim Spoor
 donderdag 18 april
 donderdag 16 mei

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

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

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

JUBILEA
Krombeke
• Joël Deroo en Maria Vandenberghe,
 Diamanten bruiloft, 1 april 2019

MENSEN VAN BIJ ONS
• Mauritius Deschrevel, echtgenoot van 

Magda Vereecke, geboren te Krombeke op 
2 januari 1928 en op 7 maart 2019 op 91-ja-
rige leeftijd in het Jan Ypermanziekenhuis te 

Ieper overleden. Er werd afscheid genomen 
op 16 maart 2019 om 10 uur in de Sint-Bla-
siuskerk te Krombeke.

• Antoinette Boury, weduwe van José Brey-
ne, geboren te Haringe op 26 maart 1938 en 
op 8 maart 2019 te Ieper overleden.

• Marie-José Lemahieu, weduwe van Etienne 
Carreyn, geboren te Roesbrugge-Haringe op 
11 oktober 1932 en op 12 maart 2019 op 
87-jarige leeftijd in het Jan Ypermanzieken-
huis te Ieper overleden. De afscheidsplechtig-
heid had plaats op 15 maart 2019 te Ieper.

• Abel Wallecan, weduwnaar van Denise 
Spriet, geboren te Langemark op 9 febru-
ari 1932 en op 14 maart 2019 op 87-jarige 
leeftijd in het Jan Ypermanziekenhuis te Ie-
per overleden. De uitvaartmis had plaats op 
23 maart 2019 om 10.30 uur in de Sint-Jan-
Onthoofdingkerk te Stavele.

• Monica Dewitte, weduwe van Cyriel Dery-
ckere, geboren te Geluwe op 16 mei 1925 en 
op 22 maart 2019 op 94-jarige leeftijd in het  
woonzorgcentrum Huize ter Walle te Menen 
overleden. Zij werd op 29 maart 2019 om 
10.30 uur in de Sint-Martinuskerk te Roes-
brugge begraven.

• Maria Butaye, geboren te Stavele op 4 
november 1923 en op 26 maart 2019 op 
96-jarige leeftijd in het  woonzorgcentrum

 ’t Hoge te Alveringem overleden. Ze werd 
op 30 maart 2019 om 10 uur in de Sint-Jan-
Onthoofdingkerk te Stavele begraven.

• Maria Sticker, weduwe van Marcel Van-
denbroucke, geboren te Hoogstade op 27 
juni 1923 en op 29 maart 2019 op 96-jarige 
leeftijd in Huize Proventier te Poperinge over-
leden. Zij werd op 4 april 2019 om 10.30 uur 
in de Sint-Victorkerk te Proven begraven.

• Maria Veryser, weduwe van Eugène 
Gauquie, geboren te Woesten op 19 april 
1924 en op 3 april 2019 op 96-jarige leef-
tijd in het woonzorgcentrum O.L.V. Gasthuis 
te Poperinge overleden. Zij werd op 11 april 
2019 om 10.30 uur in de Sint-Jan-Onthoof-
dingkerk te Stavele begraven.

ROMMELMARKTEN
• 21 APRIL
 - Sint-Idesbald, parking Kerkepannezaal
• 28 APRIL
 - Mesen

• 1 MEI
 - Poperinge, Grote Markt en centrumstra-

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

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

straat, Vijfwegenstraat en Sint-Elooistraat

• 30 MEI
 - Houtem (6 - 18 u.)
 - Houthulst, jaarmarkt & meifoor
• 31 MEI
 - Ieper, Ligywijk

• 2 JUNI
 - Poperinge, ’t Vogeltje
 - Reninge, Zwartestraat (5 - 18 u.)
 - Veurne, wijk ’t Zwaantje (6 - 18 u.)
  met boeken-en muziekbeurs
 - Wervik, Oud Park
• 9 JUNI
 - Abele
 - Adinkerke, Garzebekeveldstr. (6 - 18 u.)
 - Gits, Kafthoek
 - Koksijde-dorp, Zeelaan
 - Proven
 - Vleteren, Woestendorp, Steenstraat en 

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

HEEMKRING
AAN DE SCHREVE 
Ons huidig boekenaanbod: 

- Poperinge in puin (1990), € 25
- 1970 Poperinge
 in woord en beeld (1995), € 5
- Henry Cleenewerck (1818-1901)
 Romantische landschapschilder, € 5
- Poperinge, het klooster der
 Zusters Penitenten (1913), € 5
- De Kroniek van Groot-Poperinge (1987), € 20
- De Poperingse Keikop (1917-1919), € 9
- De oorlog achter het front (1999), € 25
- Religieuze kunst
 in het Hoppeland (1979), € 5
- Van alle markten thuis, 800 jaar vrijdagmarkt 

- Poperinge (1988), € 20
- Bij de duivel te biecht gaan.
 Dialect uit de wereld van godsdienst en kerk 

(2008), € 12
- Van de wieg tot het graf.
 Spreekwoorden en zegswijzen
 uit de Westhoek, € 12
Deze prijzen zijn te verhogen met de verzen-
dingskosten, voor wie een exemplaar toege-
stuurd wil krijgen.
Voor meer informatie of eventuele bestel-
lingen, neem contact op met aandeschreve@
pandora.be.
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1 RECTO

Doags tevoren hadde mémé ’n dokteur gebeld 
omda z’ol e poar doagen zocht’ ofgienk. Nie erg, 
’t perseerde nie. Buten dat noa bachten goan zel-
ve. “Joamoa”, peisde ’n dokteur, “kakken goat vor 
bakken. Raf, wil j’ een keer goan kieken!”
De wolf verschoot nogol ot ’n Raf zag, hield num 
koeste en peisde: “Wieën is dat, goddomme?
‘k Goan moa van Ko geboaren.”
“Jeanne joenksje, ’t is Raf, ’n dokteurs associé, hé. 
Zeg, je zieët er nie goed uut. J’n ogen stoan zo 
wied open. Drugs gepakt?” “’n Dieën moet hieër 
rap buten!” peisde de wolf. “’k Goan num moa 
subiet z’n oasm’ ofsnieën.” E drooaide num op ze 
ziede en zei: “Bemoei je mè j’n eigen, je kiekt gie 
zelve scheel lik een otter!”
“Ze doolt!” peisde Raf. “En je kriegt je hoarnetje 
nie over j’n oren, zieën ke. Hadde gie vroeger oek 
zukke flaporen?” “Nink! Dat is van joen dommen 
klap. Makt da je weg ziet!”
“Lik da je wilt, moa ’k zoe je liever visiteren, j’hed 
oek moar een roar kleur!” “Omdat ’t een bitje 
doenker is hieër binnen, moar ik...”
Boenke, boenke! De vordeure vloog open en 
Rooëkaptje stoeg in ‘t deuregat. Mi neur lieëf!! 
“Godver,” peisde de wolf, “nu zien ze mi drieën! 
Anke nu ‘t gebed van Keizer Koarel bie mien had-
de!”
Rooëkaptje verschoot da z’ hutste. De wolf in 
mémés bedde!! “Ah gie smèèrlap!” riep ze.
“Wablief?” vroeg ’n associé, verschrikt in ze kul-
ten. “Is dat tegen mien?” “Nint! Tegen ’n dienen 
in bedde, tegen die fretzak die mémé opeten hed! 
‘k Zoe ‘n kunn’n schieten, moa ‘k hen me revol-
ver nie mei!” “Gin probleem”, zei ’n associé, “‘gif 
mie een mes. ‘k Hen vroeger dikkers zwiens zieën 
dooddoen thuzent!”
De wolf wilde wegspoeteren moa Rooëkaptjes 
moat vloog num noa de kele en gienk mi heel 
ze gewichte op num goan leggen. Subiet zochte
‘n associé achter ’t brommes in de keuken en 
sneed de wolf ze buuk open. En wieën glots er 
uut?... Z’ hadde wel een poar bulen en schram-
men, en neur vols gebit zat een bitje scheef, moa 
voe de reste wos mémé nog redelik goave.
Ze djokten zere enigte kosjiesteeëns in de wolf ze 
moage en noaiden hem toe. “In ’t noar huus goan 
wuppen ke choarlewie in d’Heibeke”, zei ’n dok-
teurs associé. “Elk een goenoavend ollemoale!” 
En ie trok de deure toe.
“En me luksjes, meesje?” “Hen we mei!” Mémé 
trakteerde neur zelven op kaffie mi prut, en
’t joenkvook op cola. “Nimt een luksje.” “Neeuw, 
mémé, slicht voe nuze liene!” “A j’ inzit mi je liene, 
pakt toen één van me condooms op de vinsterkas-
siene”, lachte mémé. En mei appetiet stak ze nóg 
een lukke in neur moend.
 
SCHREVELYNCK Nadruk verboden

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

Wij aanvaarden
ecocheques

EEN TOESTEL DAT PERFECT AANSLUIT
BIJ AL UW WENSEN

wasmachines vanaf € 649,99

Zachter water,
zorgzamer voor
kleding.

Elke vezel gereinigd
en beschermd.

Minder strijken.
Frissere kledij.

Verzorgt uw kleding.
Bespaart water
en energie.


