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Senior in de kijker

Willy Vercruyce, uitgeweken Roesbruggenaar
In Genker sportmiddens moet je hem niet
meer voorstellen. Het zou kunnen dat er
daarbuiten nog enkelingen rondlopen die
nog niet beseffen van welk uitzonderlijk
belang zijn inzet is geweest voor de sport
in de Genkse recreatieve sportwereld en
in de seniorensport. Deze bijdrage wil dat
rechtzetten.
Willy werd geboren op 20 november 1934 als
oudste van vier kinderen in Wulpen-Koksijde.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
moesten zijn ouders verplicht verhuizen; de
brug over het kanaal werd opgeblazen om de
Duitse opmars te belemmeren. Beveren-aande-IJzer werd hun tijdelijke woonplaats. Uiteindelijk was het in Roesbrugge-Haringe dat Willy
opgroeide en zijn eerste broek versleet op de
banken van de lagere school.
Zijn vader, Odiel Vercruyce, werkte voor brouwerij-mouterij Feys-Callewaert en baatte bovendien samen met moeder Irma Morlion,
café-feestzaal “De Gouden Arend” van de
brouwer uit. Dat was niet de ideale studeeromgeving voor een collegestudent, die de volgende drie jaren intern werd in de lagere middelbare afdeling van het college van Veurne. Om
de gekozen studierichting in de hogere middelbare te kunnen verder zetten ging Willy weer
op internaat, nu in het college van leper. Met
goed gevolg. Hier behaalde hij zijn diploma hogere middelbare studies.
In 1957 werd in Brussel de “Pensioenkas voor
zelfstandigen” opgericht en daar kon hij voor
het eerst aan de slag. 1957 was toch wel een
bijzonder jaar voor Willy, die ook in die zomer
zijn latere echtgenote ontmoette. Beo was
even op vakantie bij haar grootouders, Pierre
en Marguerite Kusters - Blondeau in Roesbrugge. Daar ontmoetten ze elkaar. Het werd liefde
op het eerste gezicht. Deze gebeurtenis zal, zo-

als bij de meesten onder ons, zijn verdere loopbaan en heel zijn verdere leven beïnvloeden.
1958 was hem niet zo gunstig gezind. Waar hij
als oudste van vier kinderen op vrijstelling van
legerdienst gerekend had, werd hij toch onder
de wapens geroepen en diende hij zijn land gedurende meer dan een jaar bij de luchtafweer
in Lombardsijde. Na het afzwaaien hernam hij
zijn taak op de pensioenkas in Brussel, waar hij
bleef werken tot eind 1961.
Ondertussen waren er drie jaren van “verkering op afstand” moeizaam voorbij gekropen.
Hun lang verbeide huwelijk kwam er op 20
april 1960 te Genk. Waarschijnlijk werd er op
hun trouwdag wel meer dan één diepe zucht
van opluchting geslaakt. De jonggehuwden
woonden aanvankelijk een tijdje in Hasselt, van
waaruit Brussel beter bereikbaar was.
Niet voor lang echter, want toen er begin ‘62
een plaats vrij kwam op de rekendienst van de
gemeente Genk, was de beslissing snel genomen.
Willy liet zijn werk in het verre Brussel achter
voor deze buitenkans in Genk en dra verhuisden ze naar Genk om er zich blijvend te vestigen. In 1969 werd in Genk de eerste sportraad
opgericht. Willy, die buiten zijn werkuren al
intens met sport bezig was, werd aangeduid
als eerste secretaris, een taak die hij met volle
overgave gedurende bijna 30 jaar verrichtte.
Niet te verwonderen dat Willy, die we kennen als iemand die een opgenomen taak altijd
punctueel uitvoert, in 1975 vanuit zijn werk
op de rekendienst, bevorderd werd tot diensthoofd van de nieuw opgerichte sportdienst
van de gemeente Genk. In de jaren 1975-1976
werd hij buiten zijn diensturen lesgever van de
turnkring J.E.M. Later ontstond hieruit onderhoudsturnen voor volwassenen met de naam
Turnkliekje Termien. Deze groep is tot nu nog

altijd actief. Bij Bloso volgde hij met vrucht de
cursussen tot recreatiesportleider en hij werd
benoemd tot ambtenaar sport en recreatie,
later sportfunctionaris geheten. Samen met
bevriende Genker gezinnen nam Willy met het
hele gezin deel aan Bloso-sportkampen in Huizingen, Herentals en Kattevenia (Genk). Na het
behalen van het diploma begeleider-lesgever
heeft Willy er zelfs meerdere sportkampen als
sportmonitor begeleid.
Vanuit de sportdienst, gedurende ± 20 jaar,
ook nog na zijn pensionering, begeleidde hij de
Genkse deelnemers aan de Gordel, een jaarlijkse sportieve manifestatie om het Vlaamse
karakter van de faciliteitengemeenten rond
Brussel te benadrukken. In het jaar dat Willy 60
werd, sloot hij aan bij de wielertoeristen Genker Trappers van de Wielerbond Vlaanderen,
afdeling Limburg, waar hij nu nog wekelijks
zijn kilometers mee afmaalt. Na zijn pensionering op l januari ‘98 ging hij geregeld mee fietsen met de gepensioneerden van Gosa Gen k.
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Voorzitter Jef De Wachter en trajectbegeleider wijlen Robert Sturbois wisten hem al snel
te overhalen bestuurslid te worden. Daar bleef
het niet bij; vanaf eind 2004 tot eind 2013 nam
hij ook hier weer de zware taak van voorzitter
op zich en ook nu nog na het doorgeven van
het voorzitterschap, stippelt hij de meeste fietstochten uit, bepaalt als koptrekker het tempo
en waakt over de discipline in de grote groep
seniorenfietsers.
Willy is altijd met sport bezig. Doet hij het zelf
niet, dan begeleidt hij anderen zoals de diabetici van de Vlaamse bond van Diabetici-Gewest
Maaskant, aan wie hij in Zutendaal sedert
zijn pensionering wekelijks onderhoudsturnen
geeft.
Remy Vandekerckhove

ZOEKERTJE
Wegens verbouwingen op school hebben
we oude kloostervloeren (vierkant, gekleurd met motieven) ter beschikking. Ook
buitendeuren en een dubbele binnendeur
met glaswerk. (telkens POTK)
Enige voorwaarde: zelf losmaken en meenemen vanaf 27 juni.
Info: 057 30 06 26 - vbsdekrekel@kbrp.be

DORPSDIENST NESTOR
ZOEKT:
Mannelijke of vrouwelijke vrijwilligers voor
onze klusjesdienst!
Wil je ouderen helpen met het gras afrijden,
het onkruid wieden, de zolder opruimen, kleine schilderwerkjes, kleine klusjes….? Nestor is
op zoek naar vrijwilligers die als klusjesmannen
aan de slag willen gaan.
Goed om te weten: je ontvangt een onkostenvergoeding van € 6,50 per uur. Je bent verzekerd via Nestor.
Je bent handig, hebt wel wat vrije tijd en je wil
je inzetten om senioren te helpen? Dan ben je
bij Nestor aan het juiste adres!
Ook als je kan hulp bieden voor onze andere
diensten: vervoer, boodschappen, gezelschap,
verjaardagsbezoekjes zijn nieuwe vrijwilligers
steeds welkom!
Contactgegevens
DORPSDIENST NESTOR
Woestendorp 12
8640 Vleteren
057 46 96 02
0473 33 34 33
info@dorpsdienstnestor.be
www.dorpsdienstnestor.be

ONLINE MEMOIRES
VAN ZANGER
JOHNNY CARTON
Tussen 1955 en 1975 beleefde de Poperingse
zanger Johnny Carton, zijn grootste successen. Hij was één van de eersten die de Rock‘n-Roll naar de Westhoek bracht. Op bals in
Poperinge, optredens in de café chantants van
Gent, Aarlen, Lombardsijde,… zong hij zijn lievelingsnummers: Rock aroud the Clock, Buona
Serra,… In 1960 en 1961 ging de Poperingse
zanger op tournée met het showcircus van
Bobbejaan Schoepen en werd beroepszanger.
Vanaf 1961 nam bij fonoplaten op in het Duits
en het Nederlands. Johnny Carton zong in binnen- en buitenland, op radio en televisie en in
de film “Honderdduizend Soldaten”. Optredens verzorgde hij in danszalen, metrostations,
casino’s en openluchtfeesten. Ook zijn geboortestad plaatste hij graag in de belangstelling.
In 1982 nam hij het Radio Hoppebellied en de
Hoppeplukmars op, in 2011 schreef hij Poperinge, kei van een stad.
Stadsarchivaris Tijs Goethals en zijn medewerkers plaatsten Johnny’s muzikale carrière nu
online. Via www.poperinge.be/johnnycarton
kan je de memoires gratis downloaden. Je vindt
er de biografie van Johnny met tal van, niet eerder gepubliceerde, foto’s en oude krantenknipsels. Wie niet online geraakt, kan de memoires
ook lezen in boekvorm in het stadsarchief.

in ’T ROZENHOF
Sinksenmaandag 25 mei
HESPEN AAN ’T SPIT
Hespen op traditionele manier aan ’t spit op houtvuur gebakken,
met uitgebreid groentebuffet, aardappelen in veldkleed en sausjes.
Vanaf 18 uur iedereen welkom! Springkasteel voor de kleinsten!
Prijs: volwassenen: € 16 - kinderen tot 12 jaar: € 8

Openingsuren: ma - di:
wo - do:
vr - za:
zo:

11.45 - 17.00 u.
gesloten
11.45 - 22.00 u.
11.30 - 20.00 u.

Obterrestraat 73 • 8972 Proven • Tel. 057 300 335 • reservatie gewenst • www.rozenhof_proven.be
652

1 VER

ECTO

100 JAAR
GELEDEN

OORLOGSBOEKEN
MARIE & IRÈNE CURIE
EN LA BRAVE
PETITE BELGIQUE

KROM GEWERKT?

HET COUTHOF
Aanvankelijk was ‘Het Couthof’ gelegen in de Franse
sector. Weinig later - dat moet begin of midden 1915
geweest zijn - kwam het in de Engelse sector te liggen. De Engelsen hadden dan hun groot hoofdkwartier in ‘De Lovie’ achter ‘Het Couthof’ gelegen. De
kleine legerstaf kreeg alsdan ‘Het Couthof’ toegewezen. Vele soldatenverblijven werden in het park en in
de bossen opgetrokken, en de regimenten volgden
elkaar op. Het was tijdens het bezoek van de Engelse
Koning Georges aan ‘De Lovie’, dat deze laatste
samen met de Prins van Wales de officieren kwam
bezoeken die in ‘Het Couthof’ gelegerd waren (5 juli
1917).
Intussen was in ‘Het Couthof’ een groot lazaret opgericht, daar dat van Poperinge (bij hofstede Dhondt?)
door de veelvuldige bombardementen moest geëvacueerd worden. Men richtte houten barakken op in
een grote weide gelegen op het einde van de moestuin. Daar werden zowel burgers als de militairen
verzorgd: niet enkel de gekwetsten, ook de zieken
kregen er onderdak. De grote verantwoordelijkheid
werd er gedragen door Gravin van den Steen de Jehay, geholpen door Barones Terlinden. Die twee dames hadden elk een klein houten huisje voor zichzelf,
waar zij woonden, en er was zelfs een kapel en een
almoezenier die er regelmatig de H. mis deed.
In de aanhankelijkheden van ‘Het Couthof’ waren
zelfs veel vluchtelingen ondergebracht. Zelfs was er
soms gevaar voor besmettelijke ziekten, zoals die
keer dat er een jong meisje dat typhus had opgedaan,
zich onder hen bevond. Het meisje, erg ziek, werd zo
goed en zo kwaad het kon afgezonderd. De onderpastoor (welke?) werd gehaald om het te bedienen,
doch deze had zo een schrik van besmet te worden,
dat hij het niet durfde naderen. Toen kon Mevrouw
de Barones de Mazeman hem overtuigen, dat indien
hij een goede slok nam uit de jeneverfles, er voor hem
niets te vrezen was. Hij kreeg zijn cognac en zo kreeg
het meisje toch de laatste H. Gerechten. Het was het
enige sterfgeval aan typhus op ‘Het Couthof’. Ook
Emile Butaye, de latere volksvertegenwoordiger, had
zijn verblijf op ‘Het Couthof’, in een klein huisje waar
de kinderen vroeger hun speelhuisje hadden.
Wat de Engelsen betreft die er bleven logeren, zij
hadden alles in overvloed. Het wit brood dat zij aten
kwam van Calais, waar de bakkerij van de Engelsen
stond. Er was zodanig veel overschot, dat een van de
pachters zich een klein fortuin maakte met de overschotten van de soldaten, die hij uitwisselde voor het
water van zijn waterput, dat zeer helder was: iets
waarop de Engelsen bijzonder gesteld waren. Wanneer er te veel modder lag op de wegeltjes waar zij
door moesten namen de soldaten heel eenvoudig
dozen conserven - nog gevuld - en plaveiden er de
paadjes mee.

Gebaseerd op artikel verschenen in ‘De IJzerbode’,
november 1971, p. 2, geschreven door J. Gheysens,
Haringe.

We schrijven 5 december 1914: “Marie en
Irène Curie komen op de vooravond van
Sinterklaasdag 1914 aan in Veurne met de
voiture ‘E’. Het is hun eerste bezoek aan ‘la
brave petite Belgique’. Er zullen er nog 10
volgen in het eerste oorlogsjaar.”
Aan het feit dat, dag op dag 100 jaar geleden, de dubbele Nobelprijswinnares Marie
Curie en haar 18-jarige dochter Irène de stad
Veurne bezochten, wordt hulde gebracht
door Roseline Debaillie met het uitbrengen
van haar boek. In het boek treden we in de
voetsporen van moeder en dochter Curie en
volgen hun tocht langs de hospitalen van het
IJzerfront en de Ieperboog. Met hun recente
radiologietechniek onderzoeken ze vele gekwetste militairen en ook burgerslachtoffers. RX-toestellen werden onder andere
opgesteld in het Bisschoppelijk College van
Veurne en met de mobiele eenheden ‘Les
Petites Curies’ werd heel wat menselijk leed
verzacht.

Een excentriek kunstwerk van draadje-losse
Panamarenko? Nee! Wel een soort ‘vierhaak’.
En geen exemplaar dat verhakkeld de hakselmachine of de schrootpers doorstond, of een
verkrachting overleefde, maar zó bedacht werd
en vorm kreeg.
“Op een katerige maandagmorgen?” grinnik
je wellicht. Toch niet! Integendeel, dit stuk gerei getuigt van de spreekwoordelijk Deutsche
Gründlichkeit. Nu denk je bijna zeker: “Met alle
Chinezen maar niet met den dezen!” En weer
grinnik je. Maar ten onrechte!
Met dit wangedrocht raapte de Duitse bezetter
tijdens de oorlog afgevallen telefoondraden op
en bevestigde die weer op de juiste plaats. Van
een riek met réchte tanden zouden ze afgegleden zijn. Niet zo met dit rariteitenattribuut.
Mark Adriaen uit Gentbrugge zag dat dit curiosum wel in de haak was, omschreef het correct en slaat hiermee het beloofde prijsje aan
de haak.

Het boek bevat nog nooit eerder gepubliceerde foto’s en geeft een zeer volledig beeld
van de uitzonderlijke prestaties van Marie en
Irène Curie in het onbezette stukje België.
Auteur Roseline Debaillie
Verpleegkundige en regiogids in de Westhoek, is auteur van het boek “Marie & Irène
Curie en la brave petite Belgique”. Voor het
schrijven van dit boek kreeg de auteur inzage
in de privé-fotoalbums van de familie Curie.
Tevens kon ze de kleindochter van Marie Curie en dochter van Irène Curie, mevrouw Hélène Langevin-Joliot, interviewen.

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

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

Drukkerij SCHOONAERT
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TUINCENTER
AU PETIT JARDIN BVBA
Wim Indevuyst
dinsdag tot zaterdag open van 8.30 - 12.00 u. & 13.00 - 18.30 u.
zondag open van 9.00 - 12.00 u. • gesloten op maandag

Wim Indevuyst
Couthoflaan 32
8972 PROVEN
Tel. 057 33 39 63
E-mail: info@aupetitjardin.be

www.aupetitjardin.be

Hoog tijd om de bloembakken en terraspotten te vullen:
kom uw keuze maken !
Voor de groentetuin en groenteserre zijn alle plantjes volop beschikbaar:
sla, tomaat, komkommer, meloen, aardbei, aubergine, paprika,
prei, bloemkool, spruiten, selder, …
Vanaf zondag 7 juni: GESLOTEN op zondagnamiddag!

MAART +
APRIL + MEI:
ELKE ZONDAG OPEN
van 9 tot 18.30 u.

Kom gerust langs,
het team van
Au Petit Jardin
staat steeds
tot uw dienst !
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Boter en kaas
in de Kasselrij Veurne (5)
16de - begin 19de eeuw

HOOFDSTUK 4:
DE KASSELRIJ
VEURNE
C. Politieke gebeurtenissen
vanaf het einde der 15de eeuw
Zoals reeds vermeld bij de aanvang van dit
hoofdstuk, vatten we de voornaamste politieke
gebeurtenissen die de Kasselrij Veurne gekend
heeft kort samen.
In 1492 keerde de rust in Veurne-Ambacht terug na het beëindigen van de opstand tegen
Maximiliaan van Oostenrijk. Tijdens de regeerperiode van Karel V waren er geen gevolgen te
merken van zijn oorlogen tegen Fran-krijk. Pas
onder Filips II ondervond de Kasselrij Veurne
nadelige gevolgen van de oorlog tegen Frankrijk. Vanaf juli 1558 begonnen Franse soldaten
vanuit de naburige Kasselrij Sint-Winoksbergen
de parochies langs de Noordzeekust te plunderen. Nadien vielen alle parochies ten westen
van de Lovaart ten prooi aan het oorlogsgeweld. Met de overwinning van Egmont op 13
juli 1558 keerde de rust terug.
Op 10 augustus 1566 brak de beeldenstorm
uit in het naburige Steenvoorde. De opstandelingen vernielden kerken, kloosters, kapellen
en de bezittingen van de geestelijkheid. Hun
poging om op 8 oktober 1566 Veurne in te
nemen mislukte. Weldra keerde de rust over
Veurne-Ambacht terug. Maar de komst van
de Hertog van Alva luidde een periode in van
vervolgingen, uitgevoerd door de Raad van Beroerten. Onmiddellijk effect daarvan was dat er
tussen 1566 en 1568 minstens 138 personen
veroordeeld werden, terwijl daarenboven meer
dan 400 gezinnen de Kasselrij verlieten. Alva’s
optreden had tot gevolg dat de geuzerij moest
onderduiken. Veel geuzen vluchtten ook overzee.
Verder bleef het rustig tot 20 april 1573. Dan
vielen watergeuzen Koksijde binnen. Nog in
1573 ondervond de bevolking de nadelen van
muitende Spaanse troepen en voorbijtrekkende vreemde legers.
Door de ondertekening van de Pacificatie van
Gent op 8 november 1576 werd de hoop gewekt voor verbetering van de toestand, maar
als gevolg van het conflict tussen de nieuwe
landvoogd Don Juan en de Staten-Generaal
bleek dit ijdel te zijn. Don Juan werd op 8 december 1576 door de Staten-Generaal afgezet
en vervangen door aartshertog Mathias van

Oostenrijk. De Kasselrij Veurne en Veurne-stad
belandden in het kamp van de Staten-Generaal. In juli 1578 ontstond een barst in de eenheid van de Staten-Generaal: Artesië, Henegouwen en Frans-Vlaanderen scheurden zich
af met als resultaat dat de Kasselrij Veurne, die
juist op de grens lag, zwaar te lijden had onder
de brandschattingen van de zogenaamde Malcontenten. Op 6 april 1579 verzoenden deze
laatstgenoemden zich met Filips II waardoor
de scheiding der Nederlanden een voldongen
feit werd. De jaren 1579 tot 1583 kenmerkten
zich door honger, besmettelijke ziektes, plunderingen, enz. Het leidde tot ontvolking, bevolkingssterfte en uitzonderlijke duurte van de
levensmiddelen.
Alexander Farnese begon aan zijn groot heroveringsoffensief. Eind juli 1583 gaven de Kasselrijen Veurne en Nieuwpoort zich over. Tot
1587 bleef de toestand nog uiterst kritiek want
door de geringe landbouwopbrengsten was
het voedsel schaars en duur, met hongersnood
als gevolg. De pest bleef nog aanhouden tot
1585. Deze moeilijke periode, die eindigde op
20 september 1604 met de overgave van Oostende, kenmerkte zich door regelmatige plunderingen van troepen.
Na 1604 trad een langdurige periode van rust
en kalmte in. Dit werd nogmaals op 9 april
1609 bevestigd met de ondertekening van het
Twaalfjarig Bestand. De tijdsspanne van het Bestand zorgde dat de Kasselrij Veurne dan soo
weeldich lant was als er ergens te vinden was.
De jaren 1621 tot 1645 waren voor VeurneAmbacht een vredige periode in de letterlijke
betekenis van het woord. De vredestijd werd
evenwel abrupt verstoord door de inval van de
Fransen. Op 5 september 1646 viel Veurne in
hun handen en werd de Kasselrij bezet. Van
1646 tot 1647 zou er één derde van de inwoners van de Kasselrij zijn overleden aan den
rooden ende grauwen buyckloop. Ook in Veurne-stad hadden pest en dysenterie een viertal
jaren na elkaar (1645-1648) een abnormale
sterfte veroorzaakt.
Tot begin september 1651 bleef de stad in handen van de Fransen. Gedurende deze tijd werd
Veurne-Ambacht geplunderd door zowel vijandelijke als bevriende troepen. Pas een jaar later,
in september 1652, slaagden Spaanse troepen
erin de Fransen uit Vlaanderen te verdrijven.
Maar de oorlog bleef aanhouden want op 6
augustus 1658 werd Veurne door Lodewijk XIV
heroverd, dit in navolging van Duinkerke (7 juli)
en Sint-Winoksbergen (15 juli). Van Duinkerke

tot Nieuwpoort, van Nieuwpoort tot Diksmuide en van Diksmuide tot de Fintele werd het
gewest beroofd door huursoldaten in zowel
Franse als Spaanse dienst. Bovendien waren
veel landbouwers met hun vee gevlucht naar
veiliger oorden of op de landen die onder het
gebied waren van de Vereenichde Staten (=
Verenigde Provinciën) waer sij in verseckeringe
leefden.
Frankrijk en Spanje sloten op 7 november 1659
de vrede van de Pyreneeën. Hierdoor begonnen de bewoners van de Kasselrij Veurne te
geloven in een ‘eeuwigdurende’ vrede. Maar
zware schulden waaronder de Kasselrij gebukt ging en zware lasten die de Spaanse vorst
van het volk bleef eisen, waren oorsaecke dat
‘t Veurnambacht sich niet gevougelick conde
herstellen.
Na ongeveer zeven jaar kwam er een einde aan
deze ‘eeuwigdurende’ vrede. In 1667 wou Lodewijk XIV namelijk zijn rechten op de Spaanse
Nederlanden laten gelden. Eens te meer werd
Veurne door de Fransen bezet. Op 2 mei 1668
sloot men de vrede van Aken. Daarbij werden
de Kasselrijen Veurne, Broekburg, Sint-Winoksbergen, Belle en Kassel met de daarbijhorende
steden aan Frankrijk afgestaan. Samen met
Duinkerke, dat in 1662 door de Fransen van
de Engelsen afgekocht was, vormden deze
gebieden nu een Frans bestuurlijk district: La
Flandre Occidentale, La Flandre Flamingante of
La Flandre du coté de la mer. Na de vrede van
Nijmegen in 1678 vervoegden de Kasselrijen
Ieper en Waasten met de steden Wervik en Poperinge het voornoemde district dat onder de
bevoegdheid stond van een intendant. Hij was
de rechtstreekse vertegenwoordiger van de
koning, daarbij belast met het beheer van de
politie, de justitie, de financiën en het toezicht
op de openbare orde.
De Negenjarige Oorlog (1689-1697) luidde
voor onze gewesten een volgende periode
van onrusten in. Karel II van Spanje gaf naderhand op 11 januari 1698 zijn toestemming om
in de Zuidelijke Nederlanden Staatse verdedigingstroepen tegen Franse invalsdreigingen te
legeren. Nieuwpoort en Oostende waren voor
ons de dichtstbij gelegen steden met Hollandse
garnizoenen.
Het begin van de achttiende eeuw kenmerkte
zich door spanningen en oorlogen. Ze stonden
allemaal in het teken van de Spaans-Habsburgse opvolging. Pas na de vrede van Utrecht in
1713 kwam de Kasselrij Veurne, na een halve
eeuw Frans bestuur, weer onder Oostenrijks655

Habsburgs bewind. Het Barrièretraktaat van
1715 kende aan de Verenigde Provinciën de
mogelijkheid toe om op kosten van de Zuidelijke Nederlanden in grenssteden (waaronder
eveneens Veurne) een garnizoen te legeren als
verdediging tegen mogelijke Franse aanvallen.
De slagkracht der garnizoenen bleek geenszins
opgewassen tegen een Franse aanval want in
juni 1744 vielen Franse troepen de Nederlanden opnieuw binnen. Zonder moeite werden
steden zoals Menen, Ieper en Veurne door hen
ingenomen. Op 18 oktober 1748 kwam hieraan een einde met de ondertekening van de
vrede van Aken. Het duurde wel tot januari
1749 vooraleer de Franse bezettingstroepen
de Oostenrijkse Nederlanden ontruimden. Na
deze periode brak er, gezien de voorgaande
geschiedenis, een uitzonderlijk lange periode
van vrede aan.
Pas in 1794 vielen de Fransen het grondgebied
van de Oostenrijkse Nederlanden (weer) aan en
lijfden ze daarna op 1 oktober 1795 officieel
bij Frankrijk in. Bijgevolg kwam het oude gebied van de Kasselrij Veurne te liggen binnen
het Leiedepartement, dat uit West-Vlaanderen
en Brugge was samengesteld. Na 20 jaar verlieten de Franse legers gedurende de winter van
1813-1814 de Belgische departementen.
Het verdrag van Wenen kende aan Willem van
Oranje op 9 juni 1815 het Koninkrijk der Nederlanden toe. Dat bracht de Verenigde Provinciën, de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik in één Koninkrijk samen. Uiteindelijk
bleek ook deze integratie van korte duur, want
in 1830-1831 verkreeg België zijn onafhankelijkheid als een parlementaire monarchie.

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

DAKWERKEN
NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN
ROOFING - EPDM - LEIEN - ISOLEREN - HERSTELLINGEN
Winnezelestraat 55 - 8978 WATOU - Gsm 0478 74 47 09

PETRAVER NV

Wordt vervolgd.
Laurent Hoornaert

Hartslagen
van Rik Ryon

De vruchten van
een mijnveld zijn
dood en pijn.
Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
rik.ryon@telenet.be

officieel verdeler

Petroleumproducten Andy Vermeersch

Blekerijweg 35 - 8972 PROVEN - Tel. 057 30 04 13 - Fax 057 30 14 13 - info@petraver.be - www.petraver.be
P Gasolie (-20°, extra, ultra)
P Diesel -20°
P Petroleum
P Loodvrij 95
P Loodvrij 98

P 2 takt benzine
P Selfcarwash
P Tankstation
P Stofzuiger
P Bancontact
P Dubbelwandige
P Oliën
mazouttanks
P Smeermiddelen		

Boek nu reeds
uw springkasteel!
Reserveer voor al
uw feesten voor 2015!

P Butaan- & propaangas
P Brandhout
P Houtskool
P Steenkool
P PELLET DRIVE-IN

Wij zijn open
op woensdag, zaterdag en zondag telkens van 13.00 tot 18.30 u.
en elke vakantiedag, brug- en feestdag van 13.00 tot 18.30 u.
Europalaan 5 - 8970 Poperinge
057 33 89 44 - www.hopsiepops.be
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Klimaatverandering (2)
Oorzaak en gevolg

Van ons versgeperste sapje ‘s morgens tot
de avondlijke douche: elke klus gaat vlugger, efficiënter en krachtiger door de inzet
van fossiele brandstoffen. Twee eeuwen
lang al dragen die bij aan een ongezien levenscomfort en een permanente industriële revolutie. Dit was ooit wel anders. Vóór
James Watt eind 18de eeuw de stoommachine verbeterde, werd arbeid geleverd
door mens en dier, waterkracht en wind.
Sindsdien geven gas, steenkool en petroleum de economie een forse boost.
Broeikas op hol
Tegelijk zorgt de wereldwijde uitstoot van
broeikasgassen voor een verhoogd broeikaseffect. Als broeikasgassen door mensen worden
uitgestoten, noemen we ze antropogeen. Dit in
tegenstelling tot de natuurlijke broeikasgassen
die vanzelf aanwezig zijn in de atmosfeer. Het
zwaargewicht onder de antropogene broeikasgassen is ongetwijfeld kooldioxide of CO2,
dat samen met methaan voor 92% van de opwarming zorgt. Daarnaast spelen ook lachgas
(N2O) en CFK’s een bescheidener rol.
Ondanks de vele maatregelen en jaarlijkse
conferenties nam de uitstoot alleen maar toe.
Daarbij was 2000-2010 ronduit rampzalig: de
emissie was er het hoogst in de hele menselijke
geschiedenis. In dat decennium werd energie
wel efficiënter ingezet, maar dit kon de wereldwijde productie- en bevolkingstoename niet
meer compenseren. (13)
Een onontwarbaar kluwen
Het klimaat is uiterst complex: het gaat om
massa’s factoren die permanent veranderen en
elkaar onderling beïnvloeden. Er aan raken, is
als het beroeren van één draadje uit een spinnenweb. Meer broeikasgassen en een hogere
temperatuur zetten bijgevolg veel processen in
gang waarvan de uitkomst niet altijd duidelijk
is. Sommige van die fenomenen versterken op
hun beurt de opwarming, andere hebben dan
weer een milderend of zelfs tegengesteld effect.
Positieve terugkoppelingen
Een paar voorbeelden om dit duidelijk te maken: waterdamp is een sterk natuurlijk broeikasgas. Maar warme lucht kan nu net meer
waterdamp bevatten dan koude lucht. Gevolg?
Het broeikaseffect maakt de lucht warmer, bijgevolg vochtiger en dat verhoogt op zijn beurt
weer het broeikaseffect: een vicieuze cirkel.
Een soortgelijk voorbeeld is het reeds besproken albedo: sneeuw en ijs weerkaatsen veel

zonlicht. Als ijskappen afsmelten, wordt automatisch nóg meer warmte opgeslorpt door de
aarde. (14) Ook het derde voorbeeld noopt wetenschappers tot bezorgdheid: het smelten van
de permafrost in Alaska en Siberië, wat duidelijk begonnen is. Deze bodem bevat belangrijke
hoeveelheden methaan, een broeikasgas dat
25 keer sterker is dan CO2. Als de permafrost
smelt door de opwarming, komt overvloedig
methaan vrij wat alweer de opwarming versterkt. (15)
Negatieve terugkoppeling
Een voorbeeld van een milderend effect zijn
de onmetelijke wouden in het hoge Noorden
die kunnen toenemen als de temperatuur op
aarde stijgt. De nieuwe bossen die zo ontstaan,
vormen zogenaamde “koolstofputten”: zolang
het nieuwe bos uitbreidt en de bomen groeien,
wordt steeds meer koolstof opgeslagen. En
wordt de opwarming van de aarde dus afgeremd.
Boosdoeners
Wie zijn nu op wereldvlak de grote uitstoters
van antropogene broeikasgassen? In dalende
volgorde zijn dat: energieproductie met 35%,
landbouw, bosbouw en veranderend landgebruik met 24%, industrie: 21%, transport:
14% en gebouwen: 6%. Als we echter “energieverbruik” in de sectoren zelf gaan doorrekenen, dan stijgt het aandeel van industrie en
gebouwen aanzienlijk. (16) Gebouwen gebruiken immers 40% van alle primaire energie! (17)
Het zwaard van Damocles
De gevolgen van Climate Change zijn nu
reeds duidelijk voelbaar, vooral in kwetsbare gebieden in de derde wereld. Regio’s
dus die historisch weinig bijdroegen tot het
verhoogde broeikaseffect door hun lage industrialisatiegraad.
In 2009 publiceerde het Wereld Humanitair
Forum, onder voorzitterschap van Kofi Annan, een rapport. Het brengt de huidige
impact voor mensen in kaart. En die is niet
van de poes!
Het rapport stelt dat binnen de komende
decennia vier miljard mensen de gevolgen
van de opwarming zullen voelen, waarvan
er vijfhonderd miljoen extreem kwetsbaar
zijn.
Water
In Azië dreigt een gigantisch waterprobleem: na de poolgebieden vormen de
Himalayagletsjers de grootste ijsmassa op

aarde. Die worden ook wel eens “de derde
pool” genoemd. Nu ze langzaam maar zeker wegsmelten, komt de waterbevoorrading in het gedrang van anderhalf miljard
Aziaten in het stroomgebied van Ganges,
Brahmaputra, Indus, Mekong, Yellow River
en Yangtze.
Andere zwaar getroffen regio’s zijn: de
Sahara, sub-Sahara Afrika en het MiddenOosten wegens de droogte enerzijds en
kleine eilandstaten wegens het stijgende
zeeniveau.
Mensen op dool
Jaarlijks sterven nu al driehonderdduizend
mensen vroegtijdig aan de gevolgen van de
opwarming. Het aantal chronisch ondervoeden nam toe met vijftig miljoen. Doordat streken onleefbaar werden, sloegen
zesentwintig miljoen mensen op de vlucht,
wat tegen 2050 zou kunnen oplopen tot
wel tweehonderd miljoen, een hallucinant
cijfer. (18)
Standard & Poors roert de grote trom
Een ernstige vingerwijzing kwam vorig jaar
van het economische ratingbureau Standard &
Poors. In een opmerkelijk communiqué stelden
die dat klimaatverandering na de vergrijzing
de grootste financieel-economische uitdaging
wordt. Vooral de minst solvabele landen komen nóg meer in de problemen. Voor de meeste landen voorspelt S&P dat het effect op de
economie negatief zal zijn, zowel voor de groei
als voor de openbare financiën. Voor de verzekeringssector wordt dit nu al duidelijk: in OostAzië, waar in normale jaren tien miljard dollar
aan stormschade doorsnee is, was dit in het
voorbije decennium soms wel het viervoud. (19)
Gevolgen voor Europa
Met de hittegolf van 2003 kregen veel Europese landen een voorproefje van wat de opwarming in onze contreien kan teweeg brengen. In deze memorabele zomer kende Europa
tachtigduizend extra overlijdens in vergelijking
met het normale cijfer. Met een uitschieter in
de tweede week van augustus waar het aantal sterfgevallen in Frankrijk verdubbelde. Het
ging hierbij vooral om hoogbejaarde mensen
die niet bestand bleken tegen de extreme temperaturen. (20) Deze hittegolf was wellicht de
ergste in vijfhonderd jaar. (21) Sommige wetenschappers menen dat hittegolven in Europa
heviger, intenser en langduriger zullen worden,
zeker vanaf de tweede helft van deze eeuw. (22)
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Een bloemlezing uit de vele veranderingen die
in Europa nu reeds vastgesteld worden: er is
een opwarming van 1,3° en er valt meer neerslag in Noord- en Noord-West-Europa (vooral in
de winter) maar minder in Zuid-Europa (vooral
in de zomer). De ijskap op Groenland en de
alpiene gletsjers zijn duidelijk aan het afsmelten. Verder is het zeewaterpeil gestegen, en
de oceaan zuurder geworden wat een enorme
bedreiging vormt voor schaaldieren en koraalriffen. Allerlei planten en dieren komen vroeger
voor of elders, zoals vissen en plankton die zich
noordwaarts gaan bewegen. De lijst van vaststellingen is groot.
Het effect van al deze veranderingen kan voor
mensen zowel positief als negatief zijn: een
warmer klimaat in Centraal-Europa kan leiden
tot meer toerisme in dat gebied maar hittegolven in Zuid-Europa kunnen daar de doodsteek
betekenen voor het zomertoerisme. In Scandinavië wordt de landbouw gunstig beïnvloed,
terwijl die in Zuid-Europa ‘s zomers kreunt onder extreme hitte en droogte. Overigens wordt
van al deze wijzigingen verwacht dat ze zich
verder zullen doorzetten naarmate de aarde
meer opwarmt. (23) Een laatste voorbeeld van
een fenomeen dat zich nu al manifesteert: ziektes waarvan de namen de laatste tijd exotisch
klonken, kloppen terug aan de deur van Europa’s grenzen. De ziekte van Lyme is terug en
wijd verspreid in Europa, overheden bestrijden
actief de Aziatische tijgermug en in 2010 kende Zuid-Europa een grote opstoot van WestNijlvirus. (24) Internationaal transport en politieke instabiliteit zijn hier wellicht de grootste
boosdoeners, maar wetenschappers houden
ook rekening met hogere temperaturen als stimulerende factor.
Het goede voorbeeld: transitiesteden
Sommige steden wachten niet tot hun nationale regering het roer drastisch omgooit.
Ze proberen als stad een trekkersrol te spelen en het goede voorbeeld te geven. Een
transitiestad gaat voluit voor de overgang
(transitie) naar een samenleving zonder fossiele brandstoffen. Het idee van transitiestad ontstond in 2006 in het Britse Totnes.

Sindsdien verspreidde het idee zich razendsnel. In Europa kennen we ondertussen de
“Convenant of Mayors”: een beweging van
6000 burgemeesters die tegen 2020 beter
willen doen dan de Europese doelstelling
van 20% reductie. Poperinge zet dit jaar de
procedure verder om hier actief lid van te
worden.

Het Gentse stadsbestuur zet alles op alles om de doelstellingen te bereiken, en is
hierbij een grote inspiratiebron voor veel
andere Vlaamse steden. (25)

Gent: klimaatstad.

Schepen Marchand ondertekent
de engagementsverklaring.

De eerste Vlaamse stad die dit convenant
ondertekende was echter Gent. Sindsdien
daalde de uitstoot er met 10%, en het nieuwe Gents Klimaatplan beoogt een verdere
vermindering van 10% tegen 2019. De Arteveldestad zit daarmee op schema om
tegen 2050 klimaatneutraal te worden. In
2013 kreeg Gent de VREG-titel “Zonnigste
Gemeente” omdat er in dat jaar het meest
zonnepanelen geïnstalleerd werden van
heel Vlaanderen. Verder kwam er een CO2monitor die de uitstoot nauwgezet bijhoudt.
De stad wil haar voorbeeldfunctie waarmaken door zelfvoorziening in het eigen
stroomverbruik met honderd procent groene stroom en dit verbruik jaarlijks met 3 %
te verminderen. Van alle stadsmedewerkers komt minder dan één op de drie met
de auto naar het werk. Het stadsbestuur
verenigde allerlei koptrekkers en vernieuwers in een “Arena” en stimuleerde hun
projecten en samenwerking: ze kregen de
vrije teugel om voorstellen te doen of experimenten uit te werken. Een “Hernieuwbare-Energiescan” bracht het potentieel
aan groene energie in kaart en bewoners
worden actief aangezet én ondersteund
om hun woning doorgedreven te isoleren.

Noten:
13. Edenhofer e.a., Summary for Policymakers, Climate
Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report
of the Intergovernmental Panel on Climate Change, p 6.
14. Dr. Ben Booth, Climate Feedbacks, www.metoffice.gov.
uk, website van de Britse Meteorologische Dienst, geraadpleegd op 29/03/2015.
15. A student’s guide to Global Climate Change, www.epa.
gov, website van het Amerikaans Milieubeschermingsagentschap, geraadpleegd op 05/04/2015.
16. Edenhofer e.a., o.c., p 9.
17. FAQs Energy Efficiency, www.iea.org, website van het
Internationaal Energie Agentschap, geraadpleegd op
05/04/2015.
18. Nitin Desai e.a., Human Impact Report: Climate Change,
The Anatomy of a Silent Crisis, Global Humanitarian Forum, Genève 2009.
19. Standard & Poors, Climate Change is a Global Mega
Trend for Sovereign Risk, 15 mei 2014.
20. Jean-Marie Robine e.a., Report on excess mortality in
Europe during summer 2003, EU Community Action Programme for Public Health, p. 2.
21. Peter A. Scott e.a., Human contribution to the European
heatwave of 2003, tijdschrift Nature 432, 02/12/2004.
22. G.A. Meehl en C. Tebaldi, More Intense, more Frequent
and Longer Lasting Heat Waves in the 21 st Century, tijdschrift Science, 13/08/2004, p. 994.
23. Hans-Martin Füssel e.a., Climate change, impacts and
vulnerability in Europe 2012, An indicator-based report,
Europees Milieu-agentschap, Kopenhagen 2012, p. 21.
24. J.C. Semenza e.a., Integrated Surveillance for prevention
and control of emerging vector-borne diseases in Europe,
Eurosurveillance volume 19, Issue 13, 3 april 2014.
25. Gents Klimaatplan 2014-2019.

Wordt vervolgd.
Luk Durnez

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

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24
Open: iedere werkdag, zaterdag inbegrepen
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EVENEMENTENKALENDER
ABELE
n 16de Oldtimerrit
Maandag 25 mei vanaf 12.30 uur
Op Pinkstermaandag is Abele weer het Oldtimerdorp bij uitstek. De prachtige oldtimers
verzamelen al vanaf 12.30 uur op de parking
Haghedooren en langs de Trappistenweg waar
iedereen ze kan komen bewonderen.
De deelnemers kiezen ook dit jaar opnieuw
voor een traject van 80 of 110 km doorheen
onze mooie grensstreek. De wagens vertrekken vanaf 13.30 uur aan basisschool De Kleine
Prins langs de Trappistenweg.
De oldtimers houden onderweg even halt in
Izenberge waar de passagiers kunnen genieten
van een deugddoende verfrissing.
Deelname aan de rit kost € 10 per wagen; wie
inschrijft na 17 mei betaalt € 12. Na de rit worden we verwend met een breughelbuffet in
“Au Nouveau St.-Eloi” voor € 13 p.p. of € 6
per kind.
Inschrijving en betaling vooraf geven zekerheid
van deelname!
Op Pinkstermaandag is een speciale politieverordening van kracht tussen 11.30 en 15 uur.
Voor verdere info kunt u steeds terecht bij de
Oldtimervrienden Abele, 057 33 95 89 - 0495
45 85 83 - www.oldtimervrienden.be.

HARINGE
n Haringe-kermis
Straks wordt in Haringe opnieuw gekermist. En
ook dit jaar zit de kermisaffiche echt boordevol
activiteiten.
Met centraal natuurlijk de ereprijs Leon Rosselle
op zondag 14 juni. Haringe wil zijn reputatie als
wielerdorp opnieuw alle eer aandoen en daar-

om lopen voorzitter Leo Rosselle en de mensen
van Haringe-Sportief nu al enkele weken alle
koersen van de provincie af in de hoop zoveel
mogelijk juniores voor hun Ereprijs Leon Rosselle naar Haringe te lokken.
Maar Haringe-kermis heeft nog heel wat meer
te bieden. De feestelijkheden starten al op
vrijdag 29 mei om 20 uur met een onvervalst
kermisbal en gratis vat in ‘t Smokkelhof. En
tijdens het weekend van 6 en 7 juni worden
daar ook Côte à l’os en ribben geserveerd. Inschrijven voor dat festijn kan op 0476 45 99
77. Op 12 juni is er dan een koningsschap en
prijs-smijting voor alle leden en nieuwe leden
van de Sint-Josephpikkers en wordt in Le Cadran het startschot gegeven van de traditionele
fotozoektocht, die de hele zomer loopt. Op zaterdag 13 juni huldigt Haringe om 11 uur het
centrumpunt ‘Dorp in harmonie’ feestelijk in,
met een heuse dorpsreceptie en gratis ritten
op de draaimolen voor de Haringse jeugd. ’s
Avonds organiseert het feestcomité vanaf 20
uur een hespenfestijn in De Levaard. Op zondag 14 juni is er dan niet alleen de junioreskoers, maar bovendien wordt de kermiszondag
feestelijk afgesloten met een vinylparty in ‘Le
Cadran’. Op donderdagavond is er kermiskaarting in Sint-Joseph en het tweede kermisweekend wordt op vrijdag 19 juni ingezet met een
ludieke kermisquiz in Le Cadran. Op zaterdag
start de kermis in d’Heybeke. Met vanaf 13 uur
een speciale attractie en vanaf 19 uur een varken aan ’t spit. Wie daarvan wil meegenieten
moet wel vooraf inschrijven op 057 30 00 80.
Op zondag 21 juni wordt in d’Heybeke ’s middags een nieuw varken aan ’t spit geregen en
is er opnieuw een speciale attractie voorzien.
En op maandagavond 22 juni wordt Haringekermis om 18 uur afgesloten met een kaarting
en bolling door de uil in d’Heybeke.

ZONDAG 7 JUNI 2015 - 11 uur
Ensemble O’Brass
ZONDAG 21 JUNI 2015 - 11 uur
Ensemble Terra Nova
ZONDAG 12 JULI 2015 - 11 uur
Floris Willem, viool
Pierre Feraux, piano

ZOMERSE ORGELCONCERTEN 2015
VRIJDAG 19 JUNI - 20 uur
Stavele
Bart Rodyns, orgel
Irene Carpentier, sopraan
Wim Brabants, traverso

VRIJDAG 3 JULI - 20 uur
Haringe
Bart Jacobs

VRIJDAG 17 JULI - 20 uur
Haringe
Benjamin Steens

VRIJDAG 31 JULI - 20 uur
Haringe
Pieter Dirksen

ZATERDAG 15 AUGUSTUS - 18 uur
Haringe
Cristel De Meulder, sopraan
Jan Van Mol, orgel

VRIJDAG 28 AUGUSTUS - 20 uur
Haringe
James Brown (UK)

KROMBEKE
n Warme beenham met groentjes
Zondag 21 juni vanaf 11.30 uur
Gezinsbond Krombeke organiseert voor de
8ste keer een eetfestijn met warme beenham
met groentjes in OC De Bampoele.
Prijs volwassenen: € 14 - kinderen 3-12 j.: € 7.
Reserveren kan tot 16 juni (057 40 16 82 gezinsbondkrombeke@gmail.com). Je reservatie is enkel geldig na voorafgaande betaling op
BE37 8804 5648 0128 of contante betaling bij
Marjan Nouwynck, Bankelindeweg 3, Krombeke.
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EVENEMENTENKALENDER
OOSTVLETEREN
n Herdenking Henri Reyns
Zondag 17 mei om 11 uur
Het programma van deze herdenking begint
op zondag 17 mei om 11 uur met samenkomst
bij de kerk van Oostvleteren.
Daar wordt men verwelkomd door Bart De
Valck, voorzitter VVB, waarna een stille tocht
volgt naar de executieplaats achter één enkele
leeuwenvlag.
Verder spreken Guido Moons en Ivo Coninx,
voorzitter VOS. Er is bloemenhulde en “Ten
Velde”. Tussenin afwisseling met poëzie en liederen door Wilfried Haesen en groep Arjaun.
Iedereen welkom.

POPERINGE
n Week van de Begraafplaatsen
Zaterdag 30 mei tot zondag 7 juni
Tijdens de week van de begraafplaatsen zal de
stad Poperinge meewerken aan dit evenement
en dit in twee luiken.
Het eerste luik, op 5 juni, omvat een lezing
door Daniël Delerue over begraafrituelen/gewoonten vanaf de oermens, over de Romeinse
periode, de middeleeuwen tot vandaag in onze
streken. Van lijkverbranding, begraven, crematie tot resomatie. Van grafvelden, urnen, begraven in de kerk tot buitenstadse begraafplaats.
We zullen misschien de verklaring vinden van
een aantal hedendaagse gebruiken waarvan de
oorsprong al lang in het verleden ligt. Wie werd
waar begraven en waarom?
Ter plaatse is er een kleine tentoonstelling omtrent overlijdensberichten en -brieven, gedachtenissen uit de collectie van de Vrienden van
het Poperings Archief.

Deze lezing is een samenwerking tussen vzw
Vrienden van het Poperings Archief en de
Dienst Cultuur van de stad Poperinge. Afspraak op vrijdag 5 juni 2015 om 19.30 uur in
de kleine zaal van De Kouter, Komstraat 30 te
Poperinge (parking op de binnenkoer).
Toegangsprijs: € 3 (1 consumptie inbegrepen).
Het tweede luik op 6 en 7 juni, is een wandeling onder begeleiding van Daniël Delerue over
de begraafplaats “Het Rekhof” te Poperinge.
Deze dodenakker is één van de eerste in Vlaanderen die aangelegd werd na het uitvaardigen
van het decreet van de Oostenrijkse Keizer Jozef II op 26 juni 1784. Een decreet dat het begraven in de kerk of op het kerkhof verbood.
De wijding van deze nieuwe begraafplaats was
al op 18 oktober van datzelfde jaar. Vandaag
nog zijn er zowel prachtige als eenvoudige
graven te zien. Graven met heel wat symboliek
verwijzend naar de dood en het eeuwig leven.
Tijdens die wandeling gaan we op zoek naar
symbolische graftekens en deze verbinden we
met de verschillende mythologieën. Van Romeinse en Griekse mythologie naar de katholieke symboliek. Zowel buitenlandse als plaatselijke graftekens. Wat doet een kat of een
klaproos op een graf? Een hopperank kon ook
niet ontbreken op een Poperings graf.
Deze wandelingen zijn op zaterdag 6 juni om
14.30 uur en zondag 7 juni om 10 uur. Verzamelen aan de hoek van Deken de Bolaan en
Rekhofstraat te Poperinge. Vooraf inschrijven
via mail cultuur@poperinge.be of telefonisch
057 34 66 88. Per wandeling max. 25 personen toegelaten. Deelname bedraagt € 3 te betalen aan de startplaats.
Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten
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PROVEN
n Antiek- en brocantemarkt
Zondag 14 juni van 6 tot 18 uur
Op zondag 14 juni vindt voor de 10de maal de
antiek- en rommelmarkt plaats in Proven.
Volgende straten zullen verkeers- en parkeervrij zijn van 6 tot 18 uur: Obterrestraat, Provenplein en Alexisplein.
De standplaatsen zijn gratis en worden aangewezen. Hopend op een dag met veel zon,
koop- en verkoopplezier.
Info: 0497 53 77 66 - 057 30 18 34.

ROESBRUGGE
n KVLV Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Dinsdag 19 mei om 19.30 uur: “Gezond
met kruiden - Kruiden in de keuken” met
B. Druwé in OC Karel de Blauwer.
- Woensdag 27 mei: fietstocht van ongeveer 20
km. Start om 19 uur bij OC Karel de Blauwer.
- Woensdag 3 juni: avondwandeling rond SintSixtus.
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Vrijdag 15 mei om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 22 mei: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 26 mei om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Donderdag 4 juni om 14.00 u.: Crea in Kristen
Volkshuis
- Maandag 8 juni: Kermiskaarting in OC Karel
de Blauwer
- Vrijdag 12 juni: Petanque in OC Karel de

Coiffure

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

Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos
Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Alle carrosseriewerken • schilderen
Depannagediensten
VANAF NU: Aircoservice
Laat uw airco tijdig controleren !
FORD Fiesta 1.4 D		
BMW 116 D
117.000 km
RENAULT Trafic 2.0 D
55.000 km
lichte vracht - 5 plaatsen
VW Golf 1.6 D
73.000 km

Nancy
dames • heren
kinderen
zonnebank

10 + 1 GRATIS

2011
2010
2010

Open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

2010

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

660

4 RE

RSO

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 19 juni om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 23 juni om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Vrijdag 26 juni: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
n Dagreis naar Doornik en Lewarde
Maandag 25 mei om 7.30 uur
Vertrek: 7.30 uur: Beveren-Kalsijde - 7.35 uur:
Roesbrugge, Roesbruggeplein - 7.40 uur: Haringe, klooster - 7.50 uur: Watou, kerk - 8.05
uur: Poperinge, Oudstrijdersplein.
We rijden eerst naar Doornik. Na het ontbijt
brengt het toeristisch stadstreintje ons langsheen de mooiste monumenten en pleintjes.
Achteraf korte wandeling doorheen het centrum. Na het middagmaal rijden we naar het
Franse Lewarde voor een bezoek aan het Centre Historique Minier. Daarna ontdekken we
het werk in de ondergrondse wereld via een
geleid bezoek aan een mijnschacht. Avondstop
in De Leene te Poperinge met belegde boterham en groentjes.
Prijs: € 57 per persoon. Inbegrepen: autocar,
fooi chauffeur, ontbijt, toegangsgelden, middagmaal, plaatselijke gidsen en avondmaal. De
dranken zijn niet inbegrepen.
Inschrijving bij Johan Deschuytter (057 30 07
41 na 17 uur of 0477 95 74 67 - lindajohan@
skynet.be) met vermelding van het aantal deelnemers. Daarna kan het bedrag overgeschreven worden op Rekening BE95 8508 8484
9758 van CMZZ Roesbrugge-Haringe met vermelding van naam en aantal deelnemers.
Brieven, omslagen, facturen,
bestelbons, BTW-formulieren, ...

Drukkerij SCHOONAERT

n Femma Roesbrugge-Haringe
Uitwaaitocht! “Er even op uit”
Woensdag 27 mei om 19.30 uur
Dit jaar kozen we eens voor een vernieuwde
uitgave van onze uitwaaitocht. In de kern hebben we besloten om eens zelf in te staan voor
het geheel. Zoals je kunt lezen in de titel, is
het thema dit jaar, “er even op uit”. We wandelen in de bosrijke omgeving van Krombeke
langs de landelijke wegen in de nabijheid van
“’t Jagershof”. We wandelen en praten met elkaar als vriendinnen ondereen, af en toe staan
we even stil om naar een bezinnende tekst
te luisteren. We houden een korte halte aan
het militaire kerkhof om dan nadien nog gezellig na te keuvelen bij een lekker drankje in
“’t Jagershof” waar we misschien nog een
kijkje kunnen nemen in hun eigen aangelegde
museum over WO I, boven hun horecazaak.
Wind en regen houden ons deze avond zeker
niet tegen. Kom en geniet van deze ontspannende uitwaaitocht!
We vertrekken om 19.15 uur aan het OC Karel de Blauwer. Het Femma-bestuur zorgt voor
vervoer.
Voor wie rechtstreeks gaat, starten we om
19.30 uur aan de parking van “’t Jagershof”
in Krombeke.
Prijs: niet-leden: € 5 - leden: € 2,50, drank niet
inbegrepen.
Vooraf inschrijven niet nodig!
n 13de smultocht door de IJzervallei
Zondag 28 juni
Op zondag 28 juni organiseren de Landelijke
Gilde en de KVLV-afdeling van RoesbruggeHaringe in samenwerking met de collega’s van
buurdorpen Beveren en Stavele voor de dertiende keer al hun overheerlijke smultocht. En
het wordt er weer één om letterlijk duimen en
vingers van af te likken. Deze IJzersmultocht

leidt de deelnemers immers voorbij de mooiste
plekjes in de IJzervallei en de pot schaft onderweg het beste van bij ons. Want wie deelneemt
wordt op vijf verschillende stopplaatsen verwend met aperitief, soep, hoofdgerecht, ijsje
en koffie met gebak.
Starten voor dit toeristisch smulfestijn kan tussen 10.30 en 12.30 uur op de hoeve van de
familie Morlion-Vanpeteghem, Lindestraat 17A
in Beveren-IJzer waar ook het eindpunt is. Het
fietstraject is in totaal bijna 40 kilometer lang
en deelnemen kost € 20 voor volwassenen en
€ 12 voor kinderen tot 12 jaar. Wie erbij wil
zijn moet wel vóór 25 juni inschrijven. Wie later
inschrijft betaalt € 2 per persoon extra en op
de dag van de smultocht zelf kan niet meer ingeschreven worden. Inschrijven kan door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekening BE 57 7380 0838 2135 met vermelding
van naam, adres en aantal personen.
Meer info op www.smultocht.be, bij Willy Neuville op 0475 23 00 63, of op 0475 78 85 13
en 0491 74 96 95. Er is mogelijkheid om via de
organisatie fietsen te huren en wie het niet ziet
zitten om de ronde te fietsen, kan het parcours
ook zonder probleem met de wagen rijden.

STAVELE
n Pinksterconcert
Zondag 24 mei om 20 uur
Onze harmonie is reeds druk bezig met de
voorbereiding van ons jaarlijks concert op zondag 24 mei om 20 uur in de gemeentelijke
feestzaal ‘De Moote’ te Stavele.
Zoals ieder jaar trouwens wil onze muziekvereniging zich aan jullie voorstellen met een verzorgd programma!
Onder de kundige leiding van onze dirigent
Pieter Matten wordt er terug een gevarieerd

Hartslagen

VERHUUR MINI KRAAN

van Rik Ryon

’t Zeugekot
Een belevenis op het platteland

1,7 ton minigraver
0496 44 36 02
€ 100 per dag

Worm Diego
Blokstraat 25
8972 Proven

Bezoek- en zorgboerderij
Feestzaal te huur
Vakantiewoning
Hoeveslagerij
Workshops
Sint-Omaarsstraat 4
8691 Beveren aan de IJzer
0478 37 64 36
www.zeugekot.be

In het leger
vliegt er veel geld
in de lucht.
Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
rik.ryon@telenet.be
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programma ingestudeerd. Zo komen er werken zoals Welcome to the Jungle, The Pacific,
A nicht at the movies en veel andere aan bod.
Ook het vernieuwd trommelkorps onder de leiding van Eddy Dehouck zorgt voor een mooi
optreden samen met de harmonie.
Een ‘Special Act ‘is terug in het programma
opgenomen maar zoals gewoonlijk houden we
dit nog geheim. Jullie horen en zien het wel op
zondag 24 mei.
Kaarten te verkrijgen aan € 8 in voorverkoop en
€ 9 aan de deur (1 consumptie inbegrepen) bij
de muzikanten of op 057 30 01 27. Kinderen
-12 jaar gratis.
Deuren open om 19.30 uur.
Uw aanwezigheid zal voor ons een enorme
waardering zijn voor de vele herhalingen van
de harmonie en het trommelkorps die dit concert voorafgingen.
Inlichtingen: Willem Lanszweert (057 30 00
11), Joris Matten (057 30 01 27 of 0495 60
31 62 - joris.matten@telenet.be), Pieter Matten
(0496 35 59 27 - pieter.matten@telenet.be) of
info@harmonie-stavele.be.
n De koning te rijk met
een royaal vaderdagontbijt…
Zondag 14 juni 2015
De Gezinsbond van Stavele verwent vader opnieuw heel graag met een heerlijk artisanaal
ontbijtpakket.
Wil ook jij je vader uitgebreid verrassen, bestel dan het/de ontbijtpakket(ten) tegen ten
laatste 5 juni per overschrijving op BE73 0013721389-60 GEBABEBB van Gezinsbond
Stavele met vermelding van naam, … volw.
pakket(ten), … kind pakket(ten) ten bedrage
van respectievelijk € 9 / € 5,5 (leden) en € 10 /
€ 6,5 (niet leden).
Stuur daarbij ook nog een bevestigend mailtje
naar Anja Butaye: frank.catrycke@telenet.be
en dan komen jullie pakketten zeker tijdig aan.
NIEUW!!! Verwen je vader, je opa, je gezin en
jezelf met een luxe-ontbijtpakket voor 2 personen ten bedrage van € 25 (leden) / € 30 (niet
leden).
‘The Bond-Girls’ komen de verse broodjes en
het lekkers graag persoonlijk bij u aan huis
brengen tussen 7.30 en 8.30 uur.

VOORMEZELE
n H. Bloedprocessie
Zondag 31 mei om 15 uur
Het processiecomité, onder het voorzitterschap
van ere-gouverneur Paul Breyne en proost deken Roland Hemeryck samen met het kerncomité en de vele groepsverantwoordelijken,
doen er alles aan om jaarlijks met een mooie,
verzorgde, stijlvolle processie naar buiten te
treden het H. Bloed ter ere.
De hoeveelste is deze processie? Moeilijk te
achterhalen. Zekerlijk onafgebroken sedert 16

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
juni 1920, na Wereldoorlog I, en de oorlogsjaren 1940-45 niet meegeteld.
Wat wel vast staat is dat de kostbare H. Bloedrelikwie op 29 juni 1152 plechtig en in processie uit de stad Ieper naar de proosdij van Voormezele werd overgebracht en er sedertdien
wordt bewaard en vereerd.
Gastgroepen, zingende koren, sprekende taferelen, dansende jongeren, het muziekkorps
van Dikkebus fleuren de processie op. De groep
“de vlucht in 1915” zal verder uitgebreid en
op punt gezet worden. Dit alles om onze processie actueel en aanspreekbaar te maken.
Sedert 2013 komen er ook ridderlijke heren en
dames van de Tempeliersorde van de Commanderij “Robrecht van Veurne” hulde brengen
aan de kostbare relikwie van het H. Bloed. Zij
stappen op na het baldakijn, waaronder door
de eregenodigde de kostbare relikwie gedragen wordt. Dit jaar is Kannunik Filip Debruyne,
bisschoppelijk vicaris voor het onderwijs, de
eregenodigde.
Na de processie is er een bedevaartsmis in concelebratie als opsluit van de achtdaagse plechtigheid. Het Koninklijk Sint-Catharinakoor uit
Zillebeke verzorgt deze viering.
Op Pinksterzondag 24 mei wordt de achtdaagse plechtigheid ingezet met de overbrenging
van de relikwie in een kleine processie naar het
hoofdaltaar. Deze eucharistieviering vangt aan
om 9.15 uur en wordt opgeluisterd door het
parochiaal Mariakoor.
Iedere dag in de week van 25 tot 31 mei is er
om 16.30 uur een gezongen H. Mis ter intentie
van de bedevaarders met op het einde van de
viering zegening met de relikwie.
De kerk is open van 14 uur tot na de misviering. Je kan er “dienen” tegen bloedziekten,
kanker en voor geluk in het gezinsleven.
Je kan je ook laten inschrijven in de edele confrerie van het H. Bloed.
Alle info bij Wilfried Desodt, secretaris van het
processiecomité, Dorp 28, 8902 VoormezeleIeper, 057 20 13 88 - mdesodt @hotmail.com.

WOESTEN
n Fototentoonstelling
De ‘FRIENDS’ van Woesten
zaterdag 23 - maandag 25 mei
Van zaterdag 23 tot en met maandag 25 mei
is er een fototentoonstelling “De ‘FRIENDS’
van Woesten”, Quakers, ambulances en een
dorp achter het front 1914-1918, samengesteld door Jean-Pierre Descan in het Dorpshuis
Woesten, Woestendorp 46.
Openingsuren: zaterdag 23 mei van 12 tot 19
uur, op zondag 24 mei van 10 tot 12 uur en
van 14 tot 18 uur en op maandag 25 mei van
14 tot 18 uur.

UITSLAGEN APRIL 2015
KAARTING
Kristen Volkshuis - 17 deelnemers
3 partijen:
Noël Deloz
Anna Depyper
Antoinette Develter

225 pt.
369 pt.
255 pt.

2 partijen:
Marie-Ghislaine Vandeputte
Paula Vandecasserie
Wivina Eerdekens

231 pt.
231 pt.
252 pt.

Klassement:
1. Eugène Demuynck
2. Urbain Delerue
3. Marie-Ghislaine Vandeputte
4. Anna Depyper
5. Willy Vanhoucke

9 part./1096 pt.
9 part./1088 pt.
8 part./1016 pt.
7 part./1060 pt.
7 part./1004 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
4 spelers
Klassement:
1. Maria Decaesteker
2. Alice Boury
3. Marie-Thérèse Vercoutter
4. Lucienne Timperman

41 pt.
41 pt.
36 pt.
36 pt.

PETANQUE
29 deelnemers
3 partijen: Willy Butaye, Victor Callemeyn, Romain Dequeker, Aimé Neyrinck, Guido Vanderhaeghe, Alice Indevuyst, Willy Neudt, Georgette
Vanstechelman
Klassement na 24 wedstrijden:
1. Romain Dequeker
18 part./268 pt.
2. Willy Butaye
17 part./270 pt.
3. Raymond Gyssels
16 part./276 pt.
4. Denise Vandenbussche
15 part./261 pt.
5. Alice Indevuyst
15 part./247 pt.
6. Aimé Neyrinck
14 part./257 pt.
14 part./243 pt.
7. Marie-Ghislaine Vandeputte
8. Frans Soetaert
14 part./241 pt.
9. Raf Bossaert
13 part./234 pt.
10. Valère Théry
13 part./231 pt.
Volgende speeldagen:
Kaarten en gezelschapsspelen: 15 en 26 mei
Petanque: 8 en 22 mei.
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NIEUWE AARDGASLEIDING
TUSSEN ALVERINGEM EN MALDEGEM

Het leidingproject Alveringem-Maldegem is tot
stand gekomen als gevolg van twee omstandigheden:

Wij maken het
voor u af!
bvba

In Houthulst wordt voor de bevoorrading van
de regio Ieper een aftakking voorzien die over
7 kilometer loopt door Houthulst en Langemark-Poelkapelle. In Lichtervelde wordt een
verbinding gemaakt tussen de nieuwe leiding
en het bestaande Fluxys-net om de bevoorrading van West-Vlaanderen te versterken.
In Maldegem wordt de verbinding gemaakt
met de zone Zeebrugge. In de gemeenten Alveringem, Langemark-Poelkapelle, Vleteren,
Hooglede, Oostkamp, Houthulst, Lichtervelde
en Maldegem zal Fluxys ook de nodige bovengrondse installaties bouwen.

1) in Frankrijk werd de beslissing genomen
om een nieuwe LNG-terminal te bouwen in
Duinkerke
2) in West-Vlaanderen, en zeker in de regio
Ieper, volstaat de huidige gasinfrastructuur
niet meer voor de groeiende vraag, vooral
bij huishoudens en KMO’s. Die omstandigheden waren een opportuniteit om het Belgische aardgasnetwerk te verbinden met
die nieuwe terminal. Onze Franse evenknie
GRTgaz bouwt nieuwe infrastructuur tot
aan Alveringem op de Frans-Belgische grens
en Fluxys bouwt de infrastructuur tussen
Alveringem en Maldegem, waar de leiding
aansluit op het bestaande aardgasnetwerk.
Op die manier versterken we de bevoorrading van België en kan het aardgas ook
verder worden doorgevoerd naar Duitsland
en naar het Verenigd Koninrijk. Ter hoogte
van Houthulst zal in 2016 een aftakking op
de leiding Alveringem-Maldegem worden
gebouwd die het net van de distributie ter
hoogte van Langemark-Poelkapelle zal voeden.

bvba

In de streek zijn heuse grondwerken aan de
gang voor het aanleggen van een nieuwe gasleiding. De leiding zal over een afstand van
ongeveer 74 kilometer lopen van Alveringem
over Poperinge, Vleteren, Lo-Reninge, Ieper,
Langemark-Poelkapelle, Houthulst, Staden,
Hooglede, Kortemark, Torhout, Lichtervelde,
Oostkamp en Beernem tot in Maldegem.

Wèt je gy oe da
wyder dat zegn?

drukkerij

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

Ezo wos d’ Aprilsche grille!
Je wit nooëit hoe da ’t pap rint, hoe dat e koeë en
hoaze vangt of hoe da je mi je gat in de butter volt,
moa vele hen nulder sleppen escheurd of zien bie
’n buk edoan ewist ol op ’t verkeeërde peird wedden of ol spelen mit ’n ééënarmigen bandiet. De
meeëste kunnen ’t profiet oproapen mi nulder elleboge: ’t zien vele katjes die melk meugen, en vele
woater makt de spoeëlieng dinne! Die werkt en ze
beste doet, trekt meeëstol an ’t langst’ ende, zekerlik on ze nie ten olle keirndoage langsen de pot pissen en mi ’t zjuuste beeën uut ’t verkeeërde bedde
stappen, want je wit, ’t zien de wuven en de duven
die ’t geld doeën schuven. Moar o j’ e triemkarre
etroffen hed die de stroaten dweelt, o j’ opeschept
zit mi e schooën, wit perrige die vele strooëi nooëdig hed, of ééën mi vele, roare, dieëre goesjes, klawieërt toen moa knie elleboge! Je komt doa meeër
of griesde, je komt doa kletse van!
Hoeë dat april uutvieël?
20 p.: L. Igodt begod!
19 p.: Denecker St., Dewaele A., Goudezeune M.
20 p.: en Keirsebilck H.
17 p.: Becuwe C., Becuwe M. en Vebaere O.
18 p.: Steverlynck M. en Vandenbosch R.
Ken je ’t bedieëd van… ? Lat het nuus weten!
1. nog e stertje kriegen
2. gin vervrooëzen zien
3. nie scheeëf kieken
4. d’ er e stoksje vooëren steken
5. van de karre vollen
6. nie van achter de vieëren zien
7. paljas par teir sloapen
8. goan sloapen mit d’ hennen
9. voe de vinten zien
10. op ze twi ooëren sloapen
11. d’ er nog e kir op sloapen
12. ze zieën vlieëgen
13. sloapen mi ’t lank kordeeël
14. sloapen mi ’t hoazevel an
15. sloapen lik e muus in ’t meel
16. streke zien
17. e trek weg hen van …
18. M’n oeders sloapen beneen, wi!
19. e kiend slapkoppen geven
20. ’t herte ofsteken
Woarin dan de menoazjen van nu
verschillen mit de dieë van vroeger?
Vroeger hadden d’ oeders vele joeëns,
nu hen sommige joeëns vele oeders!
Wim Sohier
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geloof onder vuur

Van bij ons

Fintele
met hooipiete
“Zwarte Piet, die ken ik, ja. Maar de Gooi Pieten?
Nooit van gehoord!”
“’t Is niet de Gooi Pieten, maar de Hooipiete!
Blijkbaar ben je van streek en niet van de streek,
want dan zou je de hooipiete, én ook De Hooipiete
zeker kennen!”
De hooipiete was een brugje. Speciaal voor de
landbouwers rond het gehucht de Fintele. Die
hadden het nodig als ze ’s zomers hun hooi van
over de IJzer niét met bootjes naar huis wilden
halen. Via dit bruggetje hadden ze toegang tot
hun broeken, alias meersen, laaggelegen weiden
die bekend staan om hun rijke hooioogst. Wel drie
sneden per seizoen!
Of die brug de doorvaart niet belemmerde? Nee,
ze werd maar in het voorjaar opgeslagen en pas
in het najaar afgebroken. En de doorvaart dan?
No problem. Het middenstuk van de hooipiete
bestond uit losse balken en planken die men wegnam als een schuit doorgang wou.
In de wintermaanden lag het bruggetje netjes
opgeslagen tegen de achtergevel van het nabije
restaurant, met - hoe kan het anders - de voor de
hand liggende naam “De Hooipiete”!
Meer dan 15 jaar werd dit uniek bruggetje niet
gebruikt. Maar sinds enkele jaren kun je het wel
weer in functie bezichtigen. Ga maar eens kijken.
Je kunt er je ogen, en vlakbij, je maagje de kost
geven!
En die wijknaam “Fintele”? Fintele is een oud
woord voor de overzet, die boten vanuit de Lovaart tot in de IJzer takelt, en andersom. Met behulp van een lier of windas en over rollen werden
de schuiten over een dubbel hellend vlak van het
ene naar het andere waterpeil gebracht. Kundig
en vlot. Lik e lieëre mei e vrange!
Wim Sohier

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt
op woensdag 17 juni 2015.
Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op
maandag 8 juni 2015.

SINT-SIXTUS, EEN ABDIJ EN HAAR BEWONERS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

Hermien Vanbeveren
4. De kerkgang

van militair materiaal. Vanzelfsprekend konden al naargelang de ligging
ook de oorlogsomstandigheden het regelmatig plaatsvinden van de mis
De literatuur hieromtrent is eensluidend: valt er in de eerste oorlogsjaren
verhinderen. Tot slot was de daling ook niet zo spectaculair als men op
een sterke stijging op te merken, dan gaan vanaf 1916 steeds minder
het eerste gezicht misschien wel zou denken. Een kleine steekproef remensen te communie (in Frankrijk en Engeland valt een gelijkaardige
gezichtsverzorging | lichaamsverzorging
268
lativeert alvast de omvang ervan. Zo tekende de pastoor van Veldegem
trend op te merken ( )). Ook in de abdij - waar dus ook publieke mismedische
manicure
in zijn verslag op dat: ‘binst dat jaar 1914 hadden wij 62000 H. Comsen bijgewoond konden worden
- waspedicure
men dit |gewaar:
in het ‘rapport
epilaties
| massages
maquillage
| gelnagels
munien tegen 36000 in 1913. In ‘t jaar 1915 hadden wij er 70000. Dan
documentaire’ concludeert
pater Ludovicus
dat |‘la
fréquentation
des
verminderde dat getal. In 1916 59000, in 1917 49000, in 1918 43000’.
communions a diminuée’ ZONNEBANK
in de loop van
de oorlog.
De oorzaak
van de
| OOK
VERZORGING
AAN HUIS
Bovendien was zijn kerk van 21 oktober ‘17 tot 22 maart ‘18 bezet. De
daling is volgens hem drieledig: ‘réfugiés partis’, ‘population évacuée’ en
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(274). Opnieuw is er dus inderdaad een daling, maar het jaargemiddelde
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keer ik eerst
nogeen
even
terug naar de
bomvolle kerken
De lenteenneergang,
zomermake-up
is terug
overtuigende
collectie
blijft wel hoger liggen dan voor de oorlog. Dit neigt tot de conclusie dat
de eerste
Pastoor Adolf
Claeys
van West-Vleteren
metvan
delicaat
roze,oorlogsmaanden.
subtiel abrikoos, levendig
roze en
pastelmunt.
zij die vanaf 1916 afhaakten waarschijnlijk dezelfden zijn als diegenen
verwoordt de reden voor deze toename in zijn naoorlogs verslag aan het
NEWbisdom
is de Volume
Mascara.
die voor het uitbreken van de oorlog niet tot de regelmatige kerkganals volgt:Supreme
“In ‘t begin
groote angst onder de bevolking. Dientengers behoorden. En zoals Philippe Daniëls in zijn scriptie opmerkt: “in
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en voor
intens‘t volume.
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worden
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goddelijke
diensten,
een tijd waarin religie voor bijna iedereen nog een grote rol in het leven
en ‘t ontvangen der H. Communie - ook voor bedevaarten naar OLV van
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speelde (kon) elk verval in de godsdienstbeleving bijgevolg snel worden
St. Jan te Poperinge” (270). Inderdaad, ook bedevaarten en andere religiWe euze
kunnen
weer genieten van dat heerlijke zonnetje! Natuurlijk mogen de fantastische
opgemerkt’ (275).
praktijken - die vaak beter als bijgeloof bestempeld konden worden
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van
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niet
ontbreken
in
uw
tas.
- zagen hun aanhang spectaculair groeien: “In such uncertain times (…)
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of
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bij
there is a need for spiritual fringes where sacred manifestations (ap5.aankoop
Zedenbederf en zedenpreken
vanaf
2 zonneproducten!
bijdevotions
MI SENTO!!!
paritions,
prophecies) Verkrijgbaar
and collective
(cults of saints and relics,
De afnemende kerkgang was niet het enige wat priesters en andere relipilgrimages) offer an immediate response.” (271) (cf. bv. pater Edmundus
gieuzen verontrustte. Als hoeder van de goede zeden zag het katholieke
met zijn ‘medaljen’). Maar bij een aanzienlijk deel van de bevolking werd
heir met minsten even lede ogen de toenemende zedenverwildering bij
het religieuze vuur van de eerste dagen vrij snel geblust door de oorlogsburgerbevolking en militairen aan, zowel in onbezet als bezet België (276).
gewenning, onverschilligheid en het gevoel dat de gebeden daarboven
Hoewel ook zij er weinig meer aan konden doen dan met zedenpreken
niet verhoord werden.
hun toehoorders de les spellen, lieten de religieuzen - als ware agenten
Bij deze afname kunnen evenwel enkele kanttekeningen geplaatst worvan de zedenpolitie - geen kans onbenut om er hun verontwaardiging
den. Vooreerst gaat de dalende lijn niet recht maar eerder golvend naar
over uit te drukken. Zo ook broeder Victor, die in zijn dagboek een paar
beneden. De religiositeit lijkt wat mee te deinen met de oorlogsverrichkeer van leer trekt tegen de losbandigheid onder de burgerbevolking,
tingen, een opflakkering van geweld leidde ook tot een aanwakkering
in het bijzonder deze van Poperinge. In deze stad, zo’n vijf kilometer
van het geloof: ‘aussi les prières montaient plus assidues et plus ardentes
van de abdij gelegen, was het ‘zedenbederf’ evenredig aan het hoge
au ciel suivant la situation était plus ou moins grave’, zo merkte ook
aantal soldaten. Hoewel Victor de abdij tijdens de oorlog praktisch niet
pater Ludovicus op (272). De neergang kon ook deels aan praktische oorverliet, meende hij er toch het zijne over te kunnen zeggen: ‘Geloofzaken geweten worden. De toegang tot sommige kerken - vooral in onwaardige ooggetuigen zeggen dat men in Poperinghe met het vallen
bezet België werd soms (tijdelijk) beperkt doordat militaire diensten er
van den avond honderden soldaten ziet, met meisjes bij zich, soms van
voorrang hadden, of doordat een deel van het gebouw (bijvoorbeeld
15-16 jaar oud. En de ouders zijn plichtvergeten genoeg om, verblind
te Oost-Vleteren (273)) afgestaan dien de te worden voor het stockeren
als zij zijn door de giften der soldaten, daarvoor de oogen te sluiten en

Lieve Lagache | Blekerijweg 86 | 8972 PROVEN | 0474 665 886 | www.misento.be
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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.

Iedere vrijdagavond Ribbetjes à volonté
€ 17.00 p.p.

OPENINGSUREN VANAF APRIL

MENU JUNI
Cava met wachtbordje
Méli mélo van garnalen, avocado,
pijnboompitten en tomaat
Glaasje vruchtensorbet

open vanaf 12 uur
Gesloten maandagavond (om 16 u.) en dinsdag

Varkenshaasje “cross & blackwell”

VERLOF: van 15 juni t.e.m. 25 juni

Aardbeien met vanille-ijs
Koffie met versnaperingen

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

€ 43,00 p.p. geldig van 15 t.e.m. 28 juni

664

2 RE

RSO

ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE

Kaartingen
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 15 mei
puntenkaarting “OKRA”
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 19 juni
puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 26 mei
puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 23 juni
puntenkaarting “OKRA”
Crea
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
donderdag 4 juni
Vogelpik
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
zaterdag 13 juni
smijting voor de leden

BEVEREN-IJZER

• Vrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 21 mei
donderdag 18 juni

HARINGE

• Vogelpikclub Smokkelsmijters
Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
zaterdag 23 mei
zaterdag 27 juni

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

Krombeke
• Jonas Callewaert, geb. 10 april, z.v. Kristof en
Birgit Desot
Roesbrugge-Haringe
• Iza Benouwt, geb. 23 april, d.v. Jens en Lien
Ameloot
Watou
• Cas Claeys, geb. 29 april, z.v. Bert en Karen
Fouvry

OVERLIJDENS

Proven
• Simonne Deprey, overl. 12 april, 76 j., echtg.
v. Frans Ganne
• Willy Legrand, overl. 30 april, 70 j.
Watou
• Maria Pattyn, overl. 19 april, 86 j., echtg. v.
Albertus Maerten
• Norbert Pover, overl. 22 april, 82 j., echtg. v.
Maria Meeuw
• Alice Demol, overl. 8 mei, 83 j., wed. v. Leopold Vermeulen

MENSEN VAN BIJ ONS
Op 29 maart 2015 is Etienne Legrand, afkomsig uit Proven, te Brasschaat overleden.
Hij werd geboren te Poperinge op 25 februari
1940, hij was de echtgenoot van Christine Top.
Hij was de broer van Lucien, Paul en Lucienne
Legrand.

OKRA BEVEREN-IJZER
Kaarting 8 april
40 kaarters
6 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Vandeputte M-Ghislaine
451 pt.
2. Rosseel Georges
376 pt.
3. Vandepitte Paul
355 pt.
4. Millecam Gerard
325 pt.
5. Thoré Edgard
307 pt.
6. Lanszweert Magda
281 pt.
Kaarting 22 april
36 kaarters
4 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Verbrigghe Roger
476 pt.
2. Rosseel Georges
389 pt.
3. Versaevel Erna
351 pt.
4. Wyckaert André
334 pt.
Klassement na april:
1. Millecam Gerard
2. Vandewalle Frans
3. Delrue Urbain
4. Vandepitte Paul
5. Wyckaert André

9 part. / 1177 pt.
9 part. / 1014 pt.
8 part. / 1306 pt.
8 part. / 1260 pt.
8 part. / 1239 pt.

HUWELIJKEN

Watou
• Pang Pie Kok en Delalleau Carmen
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Taaltap 145
Een deel Vlamingen pleit voor standaardnederlands in
zowel Vlaanderen als Nederland, terwijl anderen een
lans breken voor een Vlaamse standaardtaal. Maar niet
alleen in Vlaanderen voeren we deze discussie. Precies
hetzelfde fenomeen doet zich voor in Franstalig België
waar Franssprekenden zich verzetten tegen de rigoureuze taalpolitie in Frankrijk die niet alleen le franglais
bestrijdt maar ook belgiscismen als bvb ‘septante’ en
‘nonante’.
Naar aanleiding van de week van het Frans goot Michel
Francard, professor Franse taalkunde aan de Université
catholique de Louvain, nog wat olie op het vuur toen
hij het Frans verdedigde zoals dat in België gesproken wordt. “Daar is echt niets mis mee!” verklaarde
deze kenner van de Waalse streektalen en auteur van
“Dictionnaire des Belgicismes 2015”. “Wat de samenstellers van taalboeken in Parijs er ook van denken, de
Belgische variant van het Frans is de norm in Franstalig
België.”
Zien we op economisch en op Europees politiek vlak
een streven naar een macrodimensie, dan merken we
op cultureel vlak een hang naar kleinschaligheid, met
de focus op eigenheid. Hoe anders viel het succes te
verklaren van de oude tv-serie “Schipper naast Mathilde”, en oogstte het recente “Eigen kweek” zo’n bijval,
als het niet was door het gevoel “Dit is van ons. Zo
zijn wij”?
Ondanks de succesvolle verfransingspolitiek van eind
19de en begin 20ste eeuw blijkt 20% van de Walen
toch nog enige notie te hebben van het Waals, de Romaanse streektaal die oorspronkelijk gesproken werd
in het zuiden van ons land. Bovendien zouden jonge
Walen een hernieuwde belangstelling koesteren voor
de op apegapen liggende oude streektalen, dit dankzij
o.a. een bloeiend circuit van dialecttheater.
“Te vaak, en vooral ten onrechte, vindt Francard, schamen Franstalige Belgen zich voor hun taalgebruik. En
zijn als de dood om fouten te maken.” Dat minderwaardigheidsgevoel is volgens de professor nergens voor
nodig. “We moeten de Walen ervan overtuigen dat het
Frans dat in België gesproken wordt even correct is als
het Frans dat in Parijs tot de standaard verheven is. Het
Belgische Frans is niet minder eerbiedwaardig dan het
Franse Frans!”
Naar de prullenmand dus met stijlgidsen met ronkende
titels als “Chasse aux belgicismes” die de Belgen hun
taalparticularisme moesten afleren. “Hopelijk is de
heksenjacht nu gesloten,” zuchten taalkundigen, en
mogen Franssprekende Belgen wanneer ze bvb. witlof eten, with love van ‘chicons’ genieten en niet van
‘endives’. En schakelen ze in businessconversaties niet
naar het Engels over, hopend dat ze als gesprekspartners daarin even sterk of even zwak zijn!
Maar bij een eventueel uiteenvallen van België en
een attachement van Wallonië à la France mogen de
Franssprekende Belgen die onafhankelijke taalkoers ten
grave dragen. Maar zover zijn we nog niet en kan professor Francard zijn stelling blijven verdedigen! Tot spijt
van wie ‘t benijdt.
Wim Sohier

Bron: Han Renard
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Drukkerij Schoonaert

Bergenstraat 1 - 8972 Roesbrugge
tel. 057 30 03 79 - fax 057 30 09 80 - info@drukkerijschoonaert.be

IJzersterk

in koelen en vriezen
Koelkast tafelmodel
TP 1410 Comfort
-

Netto inhoud: 136 l
Afmetingen: 85 x 55,4 x 62,3 cm
Verlichting: gloeilamp
Bedieningspaneel: mechanisch, draaiknop

€ 399

Koelkast
kastmodel
K 2330
Comfort
- Netto inhoud: 213 l
- Afmetingen:
117,5 x 55 x 62,9 cm
- Verlichting: LED

€ 499

Koelkast
kastmodel
K 3120
Comfort
- Netto inhoud: 297 l
- Afmetingen: 144,7 x 60 x 63,1 cm
- Bedieningspaneel: LC display en
temperatuurweergave, druktoets
- Verlichting: LED

€ 699

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

Wij aanvaarden
ecocheques

Mong Masselis, sedert veeërten doagen facteur op
prepensioen, laveeërt vanuut de Veurnstroate de
mart van Poprieng op en zieët bie ’t Vlams Huus eeën
van ze nichtjes zitten. E spriengt van ze villo en goat
ernoartoeë!
“Wieën dan m’ hieër hen! Annige sausepannige,
meesje en gin mannige!”
“Nog ossan gin cataract, nonkel, proficiat! Pakt e
stoeël, zit e schof en drienkt eeën op mién kosten.”
“Nooëit refuseeërn, zei voader. Merci. Comment ça
va, nichtje van me?”
“Très bien! En mi joen, sukernonkel?”
“Oek goeëd. Mikt dus nog nie op me poenke, meesje! Zolange of dan ‘k oasme kunnen hoalen, de dokteurs me cholesterol kunnen doeën doalen, en ik me
belastiengen kunnen betoalen …!”
“Ja, ja, gift ‘n boffer e brooëd, ‘n kloager… En anders? Gin nieuws, nonkel?”
“Nieuws? ‘k Weten nie o je ’t gié ol wit… Van pa’s
zuster, van tante-nunne? Da ze - buten neur slieptje
en soetien - neur kappe en de reste van neur kulten
over d’ hoage esmeten hed.”
“Moar alli, an néur oede? Nu ja, wieën zag er etwot
eeuwig deuren? Meschieën wilde tante meeër de
mode vogen. Of moste ze toet ‘t laste eurocentje
neur pensioen ofgeven en hieëld z’ ezo te winnig
‘drienk’geld over. Of … wos neur geloof buukzieëk
ekommen? Wormestikte?”
“Da nie. Ze leeft zie nog ossan stief christelik moar
o z’ op pensioen gienk, hadde zie oék - voenk ze recht op e bitje meeër oasme en vriehied.’t Klooësterriglement en die nunnekleeërs wroengen nogol op
‘t latste.”
“Z’ had ogliek zelf ekooëzen voe die kazakke? Hadden ze neur e boerka anestropt,’k gienk zeggen…!”
“Z’ is wel gin moslima, tante, moar anveirde de
klooësterdresscode. En glovig is tante nog oltied.
Vandoaë da z’ op reize wilde noa ’t Heilig Land. “Ku
nie,” zei moeëder-overste sebiet, “toen goan ol de
zusters op ‘n dril en zitten ’k moeëderzieëlolleeëne
te koekeloeëren in me couvent!” Hoeë da tante oek
pledeeërde, ze kreeëg gin kooërde. In neur gat ebeten is ze doarom ’t klooster uut én ’t Heilig Land in
etrokken.”
“En…? Hoe stelt ze ‘t doaë?”
“Stief goeëd. Face bookt ze. Z’ hed ol ol d’ Heilige
platsen bezocht, ‘n Via Dolora,’n bekenden liedensweg edoan, en passirde weke hadde ze wreeë geirn
mi e toeriestebooëte e toertj’ emakt op ’t meer van
Genezareth.”
“Hadde ze, zeg je! Gin okkoazje had?”
“Okkoazje wel, moar en holf heure voaren kostte100
euro. Tante, mi neur platten nunneportemonnee,
voenk dat te dieëre en mieëk neur beklag.”Pardong,”
zei ze,“wel e bitje stiéf kostelik, kut er doa nieëten
van of?”
“Gekoop is ’t nie, madam, da ’s zjuuste”, zei ’n kapieting, “moa klapt nie van geldklopperieë. M’ hen
wieder en hoop kosten! En peis je da je vroeger olles vor en appel en en ei kreeëg? Woarom, peis je,
zoe Jezus, in zien tied ol, te voéëte over dezen plas
ewandeld hen?”
SCHREVELYNCK

Nadruk verboden

Opmaak en druk: Drukkerij Schoonaert bvba, Roesbrugge

AL WEERSKANTEN
VAN DE
SCHREVE
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GRATIS WASPRODUCTEN

MET
GRATIS
STOFZUIGER
AEG AEQ25

twv € 166 via
www.miele.be/
promotie1nl

twv € 99,99

AEG L76485FL - Wasautomaat
8 kg - 1400 t - groot display inverter motor (10 jaar garantie) - Protex stoomprogramma - energieklasse A+++-10%/B

€ 699,00
Liebherr GNP 2356
Diepvriezer

Miele WMH 120 WPS
Pwash&Tdos Wasautomaat
8 kg - 1600 t - schuin bedieningspaneel PowerWash System - TwinDos - CapDosing SoftSteamtrommel - startuitstel resttijdaanduiding - AutoClean wasmiddellade Profi Eco motor - energieklasse A+++/A

€ 1499,00

185 l - 144,7x60x63 cm - NoFrost - 6 vriesladen LCD temperatuurdisplay - SuperFrost vruchten- en kruidenlade - FrostControl LED verlichting - energieklasse A++

€ 849,00
Miele Complete C3
Powerline - Havanabruin
Stofzuiger met zak
1600w - AirCleanfilter toebehoren
geïntegreerd +/- toetsen via
voetbediening
energieklasse G

€ 199,00

AEG F66602WOP - Vaatwasser

Miele G 4910 SC BW - Vaatwasser

6 programma’s - 4 temperaturen - ProClean display - startuitstel - 13 bestekken 44 dB - energieklasse A++/A/A

5 programma’s - display - ComfortClose startuitstel - 46 dB - intern Turbothermic
droogproces - besteklade - 13 bestekken energieklasse A++/A - ook verkrijgbaar met
bestekkorf G 4910 BW aan € 749

€ 599,00

€ 799,00

Elektro Cappoen - koken
E 10
CASH
BACK

Moulinex DJ 755
Fresh Espress

Kenwood
KMM770 + AT358
Keukenrobot

1500 W 5 functiekegels direct serve snijden, raspen,
hakken

Major - 1200 W - 6,7 l metalen behuizing inclusief: K-klopper ,
ballongarde en
deeghaak, inclusief
thermoresist blender
AT358

€ 69,99

€ 499,00

GRATIS
ACCESSOIRE
via www.kenwoodclub.be

Philips
HD8841/01
Espresso
voor espresso - caffé
lungo - gewone koffie
en heet water 15 bar - 1,8 l water en
250 gr bonen panarello - 1850 W

€ 499,00
E 20
CASH BACK

Philips
HD7880/10
Senseo-up

Braun
KF 520-01
Koffiezet

voor

of voor

E 30 AAN
KOFFIE

Krups XN 250 A
Nespresso U

10 kopjes 1100 W zwenkfilter aromaschakelaar druppelstop

1 padhouder 0,7 l reservoir vermogen 1450 W ontkalkindicatie ook verkrijgbaar in
het blauw: HD7880/70

thermoblocksysteem 19 bar - afneembaar
waterreservoir 0,8 l programmeerbaar auto-off - grijs ook verkrijgbaar in
wit: XN2501

€ 59,99

€ 89,99

€ 139,99

Magazine
“Libelle Lekker”

Braun
MQ 500
Staafmixer

3 MAANDEN
GRATIS

GRATIS
WELKOMSTPAKKET

E 40
KOFFIE
GRATIS

E 20
CASH
BACK

Braun FS3000
Stoomkoker

2 snelheden +
turbo - 600 W met mengbeker inox mixerstaaf

850 W 3,1 l inhoud 2 korven rijstkom - timer

€ 49,99

€ 59,99

Fritel SF 4440
Friteuse

Fritel CW 2435
Wafelijzer

4 l - 2800 W turbo SF click systeem kunststof deksel koude zone

2 x 4x7 - 1400 W regelbare
thermostaat 9 bakplaten
in optie

€ 79,99

€ 99,99

Philips
HR 2200/80
Soupmaker
1,2 l inhoud - soup &
blendfunctie - 990 W

€ 109,99

BON
IJSBOERKE
zolang de
voorraad strekt

Tefal GC 3050 Grill
2000 W - BBQ of
contactgrill regelbare
thermostaat anti-aanbakplaten jus opvangbakje

E 10
CASH
BACK

€ 79,99
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Elektro Cappoen - lichaamsverzorging
E 20
CASH
BACK

Philips HC5440/80
Hairclipper

Philips PT860/16
Scheerapparaat

Braun 340 WD
Scheerapparaat

2D contour tracking 0,5 en 1-23 mm 24 lengtes met zoomring 75 trimminuten
met volle batterij

dual precision - super
lift&cut - reflex action trimmer - afspoelbaar 50 minuten scheren
met volle batterij

3 voudig scheersysteem triple action free float sensofoil - volledig
afspoelbaar uitschuifbare trimmer

4 44,99

4 84,99

4 129,99

E 10
CASH
BACK

Philips BHD176/00
Haardroger

E 15
CASH
BACK

Philips HP6366/00
Ladyshave

2200 W - professionele AC-motor 6 snelheden/hittestanden thermoprotect - ionische boost afneembaar blaasmondstuk

wet&dry - dubbele
scheerkop
Aloë Vera strip extra scheerkop
voor gevoelige delen

€ 39,99

€ 42,99

Tefal PP5150
Personenweegschaal
160 kg - nauwkeurigheid tot 100 kg 4 geheugens - Visio
control - LCD display auto on/off

E 25
CASH
BACK

Braun SE7-561 Epilator
nat en droog te gebruiken - backlight met kap voor gevoelige zones - drijvende kop scheerapparaat - wasbaar - massagefunctie

€ 139,99

interieuronderhoud
met

KLEDINGHOES
via bon

Calor GV7630 - Stoomgenerator
2400 W - 5,1 bar - continu bijvulbaar 120 g/min. stoom - ultragliss diffusion zool

€ 199,99

€ 44,99

GRATIS
ALLERGIE KIT
www.dyson.be/
allergiekit

Philips FC8525/09
Stofzuiger met zak

Dyson DC 52 animal turbine
Stofzuiger zonder zak

12 V Ni-MH - stofcontainer 0,5 l cyclonische werking - wieltjes aan voorzijde

79dB - Triactive + borstel - harde vloeren borstel en
spleetzuigmond - 4 l inhoud - wasbare EPA10 filter telescopische buis - energieklasse: B, DPU op tapijt: D,
DPU op harde vloer: A, luchtuitstootkwaliteit: B

1200 W - 83 dBA - 2 l inhoud - HEPAfilter parketborstel en trapzuigmond - snoeroproller energieklasse: D, DPU op tapijt: B, DPU op harde
vloer: A, luchtuitstootkwaliteit: A

€ 85,00

€ 139,99

€ 519,00

AEG AG 5112
Kruimelzuiger

RSO

koken

sound & vision

Whirlpool GT 281 WH
Microgolfoven

Philips AJ3400/12
Klokradio

Philips AZ3831/12
Draagbare radio cd-speler

Gusto - 25 l - microgolfoven 700 W - Jet Menu - Jet Defrost - Jet start draaischotel 28 cm

FM - groot display - dubbel alarm 10 presets - 24 u. aanduiding - sleeptimer

digitale FM/MG radio - CD-speler - MP3/WMA USB slot - afstandsbediening

€ 24,99

€ 99,99

Miele H 2161 B CS
Hetelucht oven

Philips 40PFK6300
Full HD LED Ambilight2

LG 43UF776V
IPS ULTRA HD Edge LED

ContourLine - 8 functies - 56 l 4 bereidingsniveaus - PerfectClean met
katalytische achterwand - snel opwarmen energieklasse A

40 inch (102 cm) - Micro dimming Digital Natural Motion - 700 Hz Perfect Pixel HD - 2 HDMI - 1 scart 20 W incredible surround - DVB-T/C/S/S2 energieklasse A+ (ook verkrijgbaar in 48”)

43 inch (107,5 cm) - UCI 800 Hz 4 x 2-weg speakers - Web OS 2.0 - 3 HDMI 3 USB - energieklasse A
(ook verkrijgbaar in 49”, 55”, 60” en 65”)

€ 179,99

€ 699,00

€ 799,00

€ 999,00
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