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Het huisje van Oostvleteren is het oudst be-
waarde gedateerde (1507) lemen boerenhuis 
der Nederlanden. 
Het was destijds een omwaterde hofstede van 
een keuterboer, een zodanig klein bedrijf dat 
hij zijn inkomsten moest aanvullen met loon-
dienst. Het was bereikbaar vanaf de Reninge-
straat via de vroegere Branddreve. Binnenin 
was er nog een aarden vloer met in het midden 
van de dwarsmuur van het huis een oude open 
haard met trechterschouw. Aan de ene kant 
van de schouwwang (de achterkant van het 
huis) was er een deur die leidde naar de vou-
tekamer. Daaronder bevond zich een ondiepe 
kelder met een kleine kelderopening.

Aan de andere kant van de schouwwang 
(de voorkant van het huis) was er een deur 
die leidde naar een berg- en slaapruimte die 
mee verwarmd werd door de achterkant van 
de schouwwand. De schouw en een deel van 
de dwarsmuur was het enige wat met ste-
nen werd gemetseld. In de haardruimte werd, 
waarschijnlijk op het einde van de 19de, begin 
van de 20ste eeuw een vooruitspringend ge-
deelte gebouwd om er een platte buiskachel 
(Leuvense kachel) tegen te zetten. 

De rest van het huis, zowel de achter-, zij- en 
voorgevel bestonden uit een geraamte van ol-
menhout (plak en stak). In de wand lichte stij-
len op korte afstand van elkaar, zodat de vits-
roeden verticaal waren gevlochten. 
In de witgekalkte voorgevel was er een kozijn-
deur, een beluikt  kozijnvenster en geprofileer-
de tussendorpels, twee kozijnramen met tus-
senin een kozijndeur met verdeeld bovenlicht. 
De achterkant eveneens witgekalkt voorzien 
van twee vensters met getralied kozijn, en bo-
ven een rechthoekige kelderopening, eveneens 
met kozijn in getoogde omlijsting. Het huis 
had een overkragende rand, een strodak, af-
geboord met twee rijen pannen. In het strodak 
waren twee dakkapellen. Aan de rechtergevel 
een aanleunend stalgebouw met lessenaarsdak 
voor het kweken van dieren.

Het huis werd het laatst bewoond door Julius 
Gregorius Mazereel °Oostvleteren, 11.03.1875  

- 14.12.1943, landarbeider getrouwd te Oost-
vleteren op 7 januari 1903 met Maria Rosalia 
Vandecasteele °Woesten, 03.01.1881 - 08.03.
1958, mostaardmaakster en dochter van Fré-
deric en Léonie Gruwez.
Het gezin telde 13 kinderen:
Julia (1903-1997), Magdalena (1904-1904), 
Irma (1904-1987), Magdalena (1906-1907), 
Mauritius (1907-1908), Germain (1908-2001), 
André (1909-1979), Angela (1911-1913), Ma-
ria (1912-1914), Albert (1913-1913), Benjamin 
(1915-2007), Roger (1916-2003) en Georges 
(1918-1986).

Julius Gregorius Mazereel was de zoon van 
Cesar August Mazereel, geboren op 7 januari 
1823 in het huisje te Oostvleteren, en Philimene 
Coleta Benouwt (1840-1921) en zijn grootva-
der en grootmoeder waren Carolus Franciscus 
(1785-1829) en Sophie Cornette (1787-1861). 
Of zijn grootvader en overgrootvader Cornelius 
Franciscus (1738-1817) er waren geboren, valt 
moeilijk te achterhalen. De familie Mazereel 

is in feite een Oostvleterense familie. Op het 
einde van de 16de eeuw vinden wij er: Jaco-
bus, Franciscus en Georgius Mazereel terug. 
Jacobus (°1591) trouwde te Oostvleteren op 
9 september 1616 met Margaretha Schamps. 
Franciscus op 13 november 1622 met Christina 
Metsu en George trouwde met Jacoba Vieren.
André Bonnez, (°Stavele, 1906-1978), een 
landbouwer uit de Meersdreef en heemkundi-
ge uit Stavele, vernam dat Maria Vandecasteele 
haar huisje had verlaten en was gaan inwonen 
bij haar zoon Benjamin.
Hij stelde zijn vriend Jozef Weyns (1913-1974), 
de conservator van het Openluchtmuseum in 
het Limburgse Bokrijk daarvan op de hoogte, 
nam contact op met de familie Mazereel en in 
augustus 1957 verhuisde het huisje naar het 
Provinciedomein waar het terug werd opge-
bouwd, bewaard en te bezichtigen is. 

Robert Toussaint
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Het oudste lemen huisje van Oostvleteren

Oostvleteren, huis Jules Mazereel, 1957. (Aquarel 60 x 45 cm door Robert Toussaint)
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MENSEN VAN BIJ ONS

Op Stille Zaterdag 15 april 2017 in de vroege ochtend heeft Mark Deltour 
ons op 78-jarige leeftijd voor altijd verlaten. Vorig jaar heeft hij wegens 
gezondheidsredenen Izenberge verlaten om in Brugge te gaan wonen. 
Helaas is hun samenzijn daar van korte duur geworden. Mark heeft zijn 
afscheid samen met zijn echtgenote Cecile Van Biervliet voorbereid en 
het was zijn uitdrukkelijke wens dat het een intieme en serene viering 
zou worden. 

Na zijn humaniora studeerde Mark religieuze en morele wetenschappen 
en antropologie aan de KU Leuven en haalde daar een postuniversitair 
diploma aan het Instituut voor Studie der Ontwikkelingslanden.

Nadat hij twee jaar professor was aan het seminarie van Kabgayi (Rwan-
da) vertrok hij in 1972 terug naar Kongo, het toenmalige Zaïre, maar 
ditmaal samen met zijn echtgenote Cecile. Daar werd Mark aan de nor-
maalschool voor jongens in Luabo twee jaar professor psychologie en 
pedagogie. Na die twee jaar verhuisden Mark en Cecile naar Kamina. 
Daar was hij gedurende ruim 6 jaar directeur van en professor aan de 
normaalschool voor meisjes.

Om gezondheidsredenen, helaas, moest Mark Afrika vaarwel zeggen. Ze 
kwamen terug naar België. Cecile werd pediater in de kliniek te Pope-
ringe en Mark begon een journalistieke carrière bij de radionieuwsdienst 
van de toenmalige BRT. Na een vijftal jaar verhuisden ze vanuit Roes-
brugge richting Kortenberg.

Tot hij in 2003 in Izenberge neerstreek en er zijn bedje spreidde. Nauwe-
lijks is hij een paar jaar in Izenberge gesetteld of hij zit al in plaatselijke 
raads- en bestuursorganen.

Dat hij een gedreven, bezige bij was en heraut wilde zijn voor alles wat 
hij goed, mooi en rechtvaardig vond, bewijzen zijn vele publicaties. De 
rode draad is in al zijn boeken dezelfde: verspreiding van het geloof, zich 
inzetten voor anderen.

Enkele van zijn werken:
- Pater Joris Declercq: Djoos Utendoale, missionaris (1983)
- Denkend aan Joris Declercq (2006)
- Renaat in zijn verhaal en son récit (2009)
- Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid Izenberge (2013)
- Ria, haar leven ondanks (2014)

100% West-Vlaams stelt voor: 
Hoevepicknick met Westhoekbieren

Meer info en reserveren

Inschrijven verplicht via info@zeugekot.be 
of 0478 37 64 36  - www.zeugekot.be
Ann Tryssesoone & Carlo Soetaert 

Programma 

Kom genieten van een hoevepicknick met een selectie 

van Westhoekbieren in een rustige omgeving.

Zo beleef je de Westhoek ten volle. 

Aanvullend kan je onze hoeve ook bezoeken via een 

geleid bezoek. 

We maken van de gelegenheid gebruik om onze 

‘glamping’ voor te stellen en 

maken er samen een gezellige dag van.

Praktisch
DATUM: 

Zaterdag 28 mei 

TIJDSTIP:  

11u-18u 

ADRES:  

’t Zeugekot 

Sint-Omaarsstraat 4

8691 Beveren aan de IJzer 

PRIJS:  

Hoevepicknick: € 15/p 

Rondleidingen: 

GRATIS

www.100procentwest-vlaams.be
Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Ben je 14-16 jaar en heb je wat vrije tijd? Ben je op zoek naar vrijwil-
ligerswerk waar je je kan inzetten voor anderen? Dan ben je bij ons aan 
het juist adres. Wij bieden vrijwilligerswerk, waar je voldoening uit haalt. 

Als vrijwilliger bij ons kan je veel betekenen. Onze vrijwilligers hebben 
de mogelijkheid om samen met begeleiders activiteiten te organiseren 
waar iedereen enthousiast van wordt. Bij de dagelijkse activiteiten horen 
koken en bakken, klanten bedienen, koffie schenken, knutselen, spel-
letjes spelen, … Hierbij is een helpende hand een grote meerwaarde. De 
bewoners zullen met volle teugen genieten van je aanwezigheid.
 
Je inzet kan zowel regelmatig of sporadisch zijn, afhankelijk van je vakan-
tieplanning. Heb je zelf ideeën of een voorkeur voor bepaalde activiteiten 
dan is dit zeker bespreekbaar. We houden rekening met je interesses. 
Alles is mogelijk in het Dorpspunt in Beveren. Aarzel dus niet ons te con-
tacteren voor wat meer informatie. Tot snel!

Team Dorpspunt in Beveren

Krombeekseweg 82
8970 Poperinge

OMSLAG_AM.indd   1 22/12/15   17:43
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“Ze is om door een ringetje te halen!”
Zeggen we van een meisje of vrouw die er heel 
netjes uitziet, als een goudhaantje. Uiteraard 
een leuk complimenje! Niet zo als ze jou niet 
dóór maar vóór het ringetje halen en je neer-
knallen. Kan met een ringrevolver of -pistool. 
Dat minirevolvertje zit als een edelsteen op een 
ring gemonteerd. Het vernuftige kleinood is 
een repeteerwapen, het kan 5, 6 of 7 schoten 
lossen vanuit een draaiende cilinder. Vaak werd 
de ringrevolver om de wijsvinger gedragen zo-
dat de duim vlakbij was om de kogelcilinder 
te draaien. Bekend was de Franse minirevol-
ver “Le Petit”. Kon 6 schoten afvuren. Andere 
naam voor een ringpistool: pepperbox revolver. 
Een bepaald type heette “Femme fatale”. Die 
haalde jou, en niet jij haar, door het ringetje!

Niet te geloven wat Marc Decorte uit Poperinge 
allemaal weet. Ook dit raadvoorwerp wist hij 
feilloos te benoemen. Verdient 21 vreugde-
schoten, een virtuele zoen - naar keuze - van 
Christine of Jeannine en een attentie van Druk-
kerij Schoonaert!

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

PIEF, POEF, PAF

SUN BAG 
of 

BADLAKEN
(FOUTA)

GRATIS
bij aankoop van 

uw zonneproducten

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

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

SPF50 WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?
Het kan ook anders … met de zonneproducten van Esthederm
kan u optimaal bruinen en je toch maximaal beschermen!

WORKSHOP MAKE-UP bij MI SENTO
Je leert er stap voor stap jezelf te maquilleren.

Wil je meer info? Contacteer MI SENTO te Watou.

WEST-VLAAMSE GOUDEN MEEUW
VOOR THEATERBENDE PROT

De piepjonge theaterbende mocht op zondag 
30 april in Oostende een Gouden Meeuw in 
ontvangst nemen voor zijn laatste productie 
‘Scrabbleland’. PROT heeft met zijn productie 
één van de acht West-Vlaamse voorstellingen 
gemaakt die deze tweejaarlijkse prijs voor de 
volledige productie in de wacht sleept.
Open Doek vzw is de koepel van het amateur-
theater in Vlaanderen. Van de ruim duizend 
groepen telt West-Vlaanderen er een goeie 
tweehonderd. Vijfendertig daarvan waagden 
zich aan de tweejaarlijkse wedstrijd ‘Gouden 
Meeuw’. In oktober kwam deze jury langs om 
de derde productie ‘Scrabbleland’ te beoorde-
len. Het juryverslag liet al vermoeden dat PROT 
een goeie kanshebber was. Het besluit ervan: 
‘Theaterbende PROT opteert telkens weer om 
een stuk te brengen dat maar weinig of nog 
nooit eerder door een amateurgezelschap 
werd gebracht. De groep beschikt over sterke 
acteurs en kan een beroep doen op een heel 
talentvolle huisregisseur. De groep spaart kos-
ten noch moeite om het decor, de belichting 
en de muziek/klankband technisch goed te 
verzorgen. We hebben een sterke voorstelling 
gezien, gebracht door een enthousiaste groep. 
Geef ons gerust nog meer van die voorstellin-
gen!’

Theaterbende PROT is een ietwat aparte vis 
in de vijver van het amateurtheater. De groep 
heeft geen vaste acteursploeg, maar gaat in de 
regio op zoek naar de meest geschikte acteur 
om een rol in te vullen. De leesgroep die de 
stukken selecteert is in die zin niet beïnvloed 
en kiest er de beste stukken uit. Meestal stuk-
ken met een beperkte bezetting, want ook 
daarin wil PROT zich onderscheiden. Met me-
dewerkers uit Ieper, Alveringem, Heuvelland en 
zowat alle Poperingse deelgemeenten zijn ze 
niet aan een dorp gebonden, maar hebben ze 
eerder een regionaal karakter.

Scrabbleland is het verhaal van Tuur, een ex-
plosievenspecialist bij sloop- en afbraakwer-
ken. Samen met zijn zeer aantrekkelijke vrouw 

Gwen woont hij in een koppelwoning op een 
nieuwe verkaveling aan de rand van de stad. 
Buurman Lars, vriend en eigenaar van meerde-
re carwashes, is kind aan huis. Ogenschijnlijk is 
het leven zorgeloos. Maar niets is minder waar.
Waarom kan Tuur al maandenlang de slaap 
niet vatten? Waarom is hij doodsbang voor zijn 
mooie vrouw Gwen? Waarom volgt hij een cur-
sus sekstechnieken? En hoe komt het dat er de 
laatste tijd heel wat dingen verdwijnen? Gaan-
de van manchetknopen tot de grasmachine.
‘Scrabbleland’ is een pijnlijke en tegelijk hilari-
sche confrontatie met onuitgesproken verlan-
gens, schone schijn, paranoia en bedrog.
Het publiek reageerde enthousiast op de sterke 
acteerprestaties, de dynamiek van het stuk, 
de strakke vormgeving, de sfeervolle belich-
ting, het perfecte geluid … Hierdoor en door 
heel wat komische elementen werd het zware 
thema voor velen verteerbaar gemaakt. PROT 
beschikt voor alle productieonderdelen van het 
maakproces over enthousiaste en bekwame 
mensen, en is daarom blij dat er een Gouden 
Meeuw voor de hele ploeg uit de bus kwam, 
en niet voor één bepaald individu.
Scrabbleland werd gebracht in oktober 2016 
in CC Ghybe te Poperinge door Rosebel Rap-
pelet als Gwen, Brecht Dejonckeere als Tuur en 
Xavier Tant als Lars. Chris Vandenberghe deed 
de regie, Jurgen Yde, Peter Yde en Bart Lelieur 
licht, projecties en decor, Giovanni Desmit gra-
fisch werk en muziek, Friedel Sobry rekwisieten 
en tekststeun, Kenny Geuens promotie, Heidi 
Supply het secretariaat.

Onlangs organiseerde PROT een vorming rond 
theaterbelichting met de stagemanager van de 
Bourlaschouwburg-Het Toneelhuis Antwerpen. 
Lichttechnici uit het hele West-Vlaamse ama-
teurtheater zakten hiervoor af naar Poperinge.
En de voorbije winter was de leesgroep van 
PROT hard in de weer om een geschikte tekst 
te vinden voor de productie februari 2018. In-
tussen is de selectie gemaakt en ligt de cast 
vast.

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT
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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 18.00 u.
 zaterdag van 8.30 tot 12.00 u.
Contante betaling. en ook op afspraak

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

TUINCENTER
AU PETIT JARDIN BVBA
Wim Indevuyst
Couthoflaan 32
8972 PROVEN
Tel. 057 33 39 63
E-mail: info@aupetitjardin.be
www.aupetitjardin.be

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 !

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 4 juni: GESLOTEN op zondagnamiddag!



In mei 1977 lanceerde onze regering een op-
merkelijk idee. De bankbiljetten van 20 en 50 
frank kostten de schatkist te veel aan druk-
werk, en daarom werd beslist om ze te ver-
vangen door muntstukken, en er werd ook al 
gedacht aan een muntstuk van 100 frank. Over 
de euro, die pas in 2002 officieel onze frank 
kwam vervangen, kon of durfde toen nog nie-
mand dromen. Mei 1977 verschilde voor de 
rest niet zo erg van mei 2017. Watou opende 
toen al het kermisseizoen in onze dorpen en 
de kermisaffiche van toen verschilde niet zoveel 
van die van tegenwoordig. Al is het aantal ca-
fés daar ondertussen al flink geslonken. En in 
Haringe maakte de wielerclub zich toen ook al 
op voor de Ereprijs Léon Rosselle, de traditio-
nele kermiswielerwedstrijd die een heel mooie 
geschiedenis heeft.

Léon Rosselle is in de wielergeschiedenis van 
onze regio een echt begrip. Hij werd in 1923 
in Oost-Cappel geboren, en hij raakte al heel 
snel in de ban van de wielersport. Hij koerste 
bij de jeugd en bracht het zelfs tot een niet on-
verdienstelijke junior. Maar de tweede wereld-
oorlog trok, net als bij veel jonge sporters toen, 
een streep door zijn verdere actieve sportcarriè-
re. In 1953 huwde hij Maria Deloz en het jonge 
gezin verhuisde naar Roesbrugge. Léon werd 
schroothandelaar, en met paard en kar trok hij 
de hele streek rond om bruikbaar oud ijzer op 
te kopen. Dat er af en toe een interessant stuk 
antiek of brocante tussen zat, nam hij er graag 
bij, en zo legde hij de basis van  wat later de 

‘Brocante Rosselle’ zou worden. Hij verhuisde 
samen met Maria en hun kinderen Annie en 
zoon Leon, die al snel de roepnaam Leo kreeg, 
terug naar Oost-Cappel en bouwde daar, op de 
weg naar de Vijfwege de ondertussen nog al-
tijd erg gekende brocantezaak uit.  

Ondertussen bleef hij een wielerman in hart 
en nieren. Toen in 1954 op de Beveren-Kalsij-
de de wielerclub ‘De Moedige Grensspurters’ 
gesticht werd, trok hij als bestuurslid mee aan 
de kar. Voorzitter werd Hilaire Lamaire, An-
dré Denys deed het schrijfwerk, Fernand Feys 
werd erevoorzitter en het café ‘Het paradijs’ 
van Georges Devrecker werd het clublokaal. 
Een jaar later al kreeg de club op de jaarver-
gadering van de Belgische Wielrijdersbond 
een speciale vermelding omdat er in het eer-
ste werkjaar maar liefst 83 leden ingeschreven 
werden. Een onwaarschijnlijk aantal, en dat 
voor een wielerclub in een klein gat hier in de 
Westhoek. In 1957 hield de club al een opmer-
kelijke feestavond, met de toen heel gekende 
renners Jean Adriaenssens, Gilbert Desmet en 
olympisch kampioen van 1952 André Noyelle 
als eregasten. Léon Rosselle werd al snel sport-
afgevaardigde bij de Belgische Wielrijdersbond, 
en onder meer dankzij zijn relaties vonden in 
die beginjaren de beste renners de weg naar 
de Westhoek. In 1960 werd zelfs het provinci-
aal kampioenschap voor onafhankelijken inge-
richt. En in 1963 won Bernard Vandekerkhove 
op de Beveren-Kalsijde met de grote prijs Feys-
Callewaert zijn laatste koers als onafhankelijke 

om daarna met veel succes de overstap naar de 
profs te maken. Ter gelegenheid van de 10de 
editie van de ereprijs Feys-Callewaert, in 1965, 
schreef Het Wekelijks Nieuws dat “De Moedige 
Grensspurters, vooral dankzij de enorme inzet 
van BWB-afgevaardigde Léon Rosselle, één van 
de meest bloeiende wielerclubs van het land 
was”. De renners mochten in de ereprijs Feys-
Callewaert van dat jaar maar liefst 18.000 fr. 
prijzen verdelen, en één van de vedetten aan 
de start was Provenaar Luc Deleforterie, in die 
tijd één van de toppers bij de onafhankelijken. 
De club, waarin Raymond Deeren ondertussen 
secretaris werd en onder meer Robert Ceenae-
me en Georges Berquin ook heel wat energie 
staken, richtte dat jaar maar liefst 7 verschil-
lende wielerwedstrijden in, en ook in de vol-
gende jaren werden elke keer heel wat koersen 
georganiseerd.

In 1966 kwam het tot een akkefietje tussen het 
gemeentebestuur van Roesbrugge en de orga-
nisatoren. De gemeenteraad weigerde immers 
de doorgang van de renners van de ereprijs 
Feys-Callewaert op de staatsbaan in Roesbrug-
ge. Maar Fernand Feys liet dat wel toe op de 
Beveren-Kalsijde, en het parcours werd herte-
kend zodat de renners niet meer op het grond-
gebied van Roesbrugge moesten passeren. 
Later dat jaar, ter gelegenheid van Roesbrugge-
kermis, werd de ruzie bijgelegd en konden de 
renners van de kermiskoers van Roesbrugge 
opnieuw door het dorp rijden. 

Aan het einde van de zestiger jaren werd het 
voor de club nog heel moeilijk om wedstrijden 
te organiseren. Bruggen en Wegen maakte al-
tijd maar meer bezwaar tegen het afsluiten van 
de rijksweg tijdens de wedstrijden, en de club, 
samen met de plaatselijke politiekers, werd het 
beu om elke keer weer tegen de bemoeienis-
sen van die diensten op te boksen. 

De ‘Moedige Grensspurters’ werden ontbon-
den, maar Léon Rosselle gaf niet op. In 1972 
sprong hij als BWB-afgevaardige buurdorp Ha-
ringe ter hulp. In Haringe bestond toen al een 
lange wielertraditie en zo werd elk jaar met de 
kermis een wielerwedstrijd van Het Criterium 
van de Westhoek georganiseerd.  Tot in 1972 
Houtem en Haringe samen kandidaat waren 
voor de organisatie van een rit in het Criterium 
op de tweede zondag van juni, kermiszondag 
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Ereprijs Léon Rosselle te Haringe.



in Haringe. De wedstrijd werd toen door het 
toenmalig bestuur van het Criterium toegewe-
zen aan Houtem. Tot groot ongenoegen van 
de Haringenaars, die niet bij de pakken bleven 
zitten. Zo kwam het dat op een zondagvoor-
middag, enkele weken voor de kermis, Fernand 
Muylle, meester Jozef Gheysens, Gilbert Neu-
ville en René Boone naar BWB-afgevaardigde 
Léon Rosselle reden. Met de vraag wat zij 
konden doen om toch een koers in Haringe 
te krijgen. “Een eigen wielerclub oprichten”, 
stelde Rosselle voor, en hij beloofde Haringe 
zijn steun. De volgende zondag al  werd toen 
in café Sint-Joseph bij Martha Ryon een verga-
dering belegd. ledereen raakte snel akkoord 
om een club te stichten. Femand Muylle, die 
het nodige geld had voorgeschoten, werd tot 
voorzitter gebombardeerd en meester Jozef 
Gheysens werd secretaris van de nieuwe wie-
lerclub, die ‘Haringe Sportief’ gedoopt werd.  
Léon Rosselle zorgde voor de contacten en 
op kermiszondag 1972 reden de juniores er 
de eerste van een ondertussen nog niet ge-
stopte reeks kermiskoersen. Er waren 6000 
fr. prijzen, inschrijven moest in café ‘De Ster’, 
de start werd gegeven aan het lokaal ‘Sint-
Joseph’, de aankomststreep werd getrokken 
voor café ‘De Brikkerij’. De wedstrijd werd ge-
wonnen door Torhoutenaar Eddy Vanhaerens, 
een rappe spurter die later als prof meer dan 
53 overwinningen behaalde met daarbij heel 
wat etappeoverwinningen in de grote rondes. 
De start van ‘Haringe Sportief’ was geslaagd 
en uit dank voor zijn inspanningen werd Léon 
Rosselle het jaar daarna tot erevoorzitter van 
de club benoemd. Hij zag dat gelukkig niet als 
een eretitel maar eerder als een nieuwe verant-
woordelijkheid, want onder zijn impuls bloeide 
de club snel open en nam ‘Haringe Sportief’ 

zo’n beetje de traditie van de vroegere ‘Moedi-
ge Grensspurters’ over. Zo stond de club in die 
beginjaren ook in voor de organisatie van de 
‘Ereprijs Fernand Feys’ op de Beveren-Kalsijde, 
een wedstrijd voor liefhebbers bij Maria Soe-
nen in de Haringestraat en ook een wedstrijd 
in Beveren-lJzer zelf. Die kwam er onder meer 
onder impuls van Jef Wullen en Michel Ryon en 
werd voor een stuk betaald met de opbrengst 
van de jaarlijkse motocross. 

In 1975 werd de kermiskoers uit respect voor 
en dank aan Léon Rosselle tot ‘Ereprijs Leon 
Rosselle’ omgedoopt. De club organiseerde dat 
jaar voor de eerste keer een koers op de wijk 
’t Haandekot. Die  werd genoemd naar de in 
Haringe heel gekende cafébazin van café ‘De 
Vrede’ op ’t Haandekot en die ‘Ereprijs Elza 
Braem’ heeft ondertussen ook een traditie die 
ook nu nog altijd voortleeft. 

Aan het einde van de zeventiger jaren kreeg 
Léon geregeld problemen met zijn gezond-
heid, maar hij herstelde elke keer wonderwel. 
Tot die junimaand in 1980. Op kermiszondag 
8 juni viel hij bij hem thuis. Hij leed veel pijn, 
en een ziekenwagen moest hem naar het zie-
kenhuis van Ieper brengen. Maar hij smeekte 
de ambulanciers om langs Haringe te rijden. De 
ziekenwagen posteerde zich aan de start van 
zijn Ereprijs, met de achterklep open. Zo kon 
hij vanop de brancard toch nog de start van 
de wedstrijd meemaken. Daarna werd hij naar 
het ziekenhuis gebracht, waar onder meer een 
schouder- en een bekkenbreuk werden vastge-
steld. De overwinning ging die namiddag naar 
Martin Deschryver, de poulain van Rosselle. 
De jonge renner bracht diezelfde avond nog 
de overwinningspalm naar zijn ziekbed in het 

ziekenhuis van Ieper. Een schitterend verhaal, 
maar met jammer genoeg geen happy end. 
Want Rosselle herstelde niet meer, en hij over-
leed in het ziekenhuis op 5 september 1980. 

In al die jaren drukte Léon Rosselle echt zijn 
stempel op het wielerleven hier in de West-
hoek. Hij gebruikte niet alleen zijn invloed als 
BWB-afgevaardigde om de organisaties en de 
goede renners naar hier te halen, maar hij was 
bovendien een echte mecenas die zijn clubs en 
sommige streekrenners materieel en financieel 
steunde. En bij dat alles gaf hij ook de wielermi-
crobe door aan zijn familie. Op zowat elke or-
ganisatie bracht hij zijn vrouw en kinderen mee, 
en na zijn overlijden nam zoon Leon gewoon 
de fakkel over. Hij werd de nieuwe voorzitter 
en bezieler van ‘Haringe Sportief’, en blijft zich 
nu nog altijd voor de club en de wielersport in 
de regio inzetten. 

Nog in mei 1977
• In Ciné Palace in Poperinge liep het in de 

meimaand 1977 storm voor ‘Gejaagd door 
de wind’, een echte kaskraker van Victor 
Fleming met Clark Gable en Vivian Leigh in 
de hoofdrollen. De film kreeg de quotering 
‘reeds voor tieners’ mee.

• Freddy Maertens won met overmacht de 
Ronde van Spanje. Hij leidde het klassement 
vanaf de eerste dag en schreef 13 van de 19 
etappes op zijn naam.

• In Brussel werd het Egmontpact onderte-
kend. Dat bepaalde onder meer dat ons land 
officieel drie taalgemeenschappen kreeg en 
ook 3 gewesten.

• Ondertussen topte Guys ‘n’ Dolls met ‘You’re 
my world’ zowel de Radio 2 top 30 als de 
Vlaamse Ultratop.  

Wordt vervolgd
Stef Ryon

Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten op www.westhoekverbeeldt.be
- foto-archief op www.westhoekverbeeldt.be 
- De IJzerbode
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De Moedige Grensspurters.

Viering Leon Rosselle te Haringe, 1980.
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vaste rente

Met de Agri-Invest kasbon steunt u de lokale landbouw. Want Crelan 
herinvesteert uw belegging in kredieten voor Belgische landbouwers.
U geniet een bruto rente van 0,70%*. Na een looptijd van 5 jaar  
bent u zeker van uw gespaarde kapitaal mét opbrengst.

0,70 %

*Bruto rente vóór 30% roerende voorheffing geldig op 3 mei 2017. De minimum inleg is 125 euro. Dit is een publicitaire 
mededeling en geen beleggingsadvies. Een beleggersprofiel is verplicht. Vervroegde afsluiting is mogelijk.

Vraag ernaar in ons kantoor.

Zeker zijn van 
uw opbrengst?
Kies voor de 
Agri-Invest kasbon.

BV SERVICE NV
FSMA-nr: 101339 cB

Prof. Oswald Rubbrechtstraat 68
8972 ROESBRUGGE-HARINGEN
T 057 30 00 14
roesbruggeharinge@crelan.be

Kantoor GEERT BUSSCHAERT

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag, zaterdag inbegrepen

Hier de oplossing van april.
1. e trok er vanoender.
2. ze woaren druk.
3. da ’s ’t heeële nie schooëne.
4. e goa num ferme moeëten inzetten.
5. zoedt ’n durven viertje stoken?
6. ze loaten ze gletschen, ’t dienkt me.
7. wuk goan die keirels nogol doeën?
8. zien ze doa nog lange ebleven?
9. nint, da ’s oek gin brol.
10. z’ hieëld stief vele van neur hoendje.

1. z’ is spoarzaam, gieërig.
2. ’t doeët, ’t schilt stief.
3. en hed doa succes hoald.
4. e kriegt doa vele vriehied.
5. me jeunen nuus doarin.
6. z’ hen dat dieëre betoald.
7. ’k goan e ki belooënen.
8. ze zitten op nulder geld.
9. ze kunnen vele verdroagen/lieden.
10. ze pakken de zoake an

’n Persooënlikken uutslag?
’t Noaste moande!

Hoeë luudt de vergliekieng? 
1. m… zien lik e pannelatte                                                                                                                  
2. s … lik sneeuw vo de zunne
3.  s… lik en hooërn
4.  t… lik e wiedauwwisse                                                                                                                                      
5. … lik eeën van drie moal zeven
6. we… lik en hoend van ze stroent                                                                                                            
7. ed…  … lik en hoend mi vlooën           
8. ro… lik en henne die moe leggen
9. stoan … lik e bezikten zak
10. in br… stoan lik en oede scheure 
11. d’… lik Koba’s veugel
12. …  … lik mooëze   
13. d’rop …   … lik Stoffel op ze katte
14. k…  … lik e kiend mi e dooë mussche
15. k…  … lik en hoend op e zieëke koeë
16. h… hen lik e peird
17. e s…  …  … om en hoend te sloan
18. b … lik e kieksje op e barrige
19. … lik hoariengen …
20. achter … lik e vis op ’t droge
 

Wat is … “Pippi VANGkous”? 
Het Zweeds voor “condoom”!     
                                                                                                                              
Wim Sohier

WEERSPREUKEN
EN WEERLEGENDEN
Donder in mei,
geeft gras in de wei.

Meiregen is geldzegen.

Van de bloem
bekomt mei de roem.

Uit den grooten volkskalender
van Paul Van Zummeren
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Eindelijk is de zon van de partij!!
Ontdek ons ruim BBQ-assortiment!!
NIEUWE OPENINGSUREN
maandag gesloten
dinsdag 7.30 - 12.30 u.  en  13.30 - 19.00 u.
woensdag 7.30 - 12.30 u.  en  13.30 - 19.00 u.
donderdag 7.30 - 12.30 u.  en  13.30 - 19.00 u.
vrijdag 7.30 - 19.00 u.
zaterdag 7.30 - 18.30 u.
zondag gesloten, enkel bestellingen af te halen tussen 9.00 en 11.00 uur

STEENVOORDESTRAAT 37
8978 WATOU

0032 (0)57 388 034
WWW.SLAGERIJLEURIDAN.BE
INFO@SLAGERIJLEURIDAN.BE
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De busreis tot Parijs
Om 6 uur ’s morgens vertrok de bus richting 
Parijs. Roger Benauwt was onze supergids, hij 
kon over alles wel iets vertellen. Rond 8 uur 
stopten we om te ontbijten. In de bus was er al 
een toffe sfeer, bijna iedereen was wakker. En 
op de bus aten we snoep, hmmm !
We reden verder tot aan de luchthaven Charles 
de Gaulle en zagen verschillende vliegtuigen 
dalen en opstijgen. We zetten onze tocht ver-
der naar het centrum van Parijs. Iedereen deed 
op de bus zijn eigen ding: babbelen, slapen, 
tablet, …
Marte, Milan, Estelle F., Elysha en Coline

Het bezoek aan Parijs
We kwamen aan in Parijs en zagen al meteen 
de Eiffeltoren. Dan hebben we een boottocht 
op de Seine gemaakt. Het uitzicht was heel 
mooi. We zagen ook speciale huizen, zelfs een 
geel huis met een kunstwerk op! Toen zijn we 
gaan picknicken bij de Eiffeltoren. We voelden 
ons veilig want er waren militairen. We heb-
ben lekker gesmuld van onze eigen lekkernijen 
op een bankje in het park. Er waren daar ook 
mensen die Eiffeltorentjes verkochten, maar 
dat was illegaal. Dus als de politie dat zag, zijn 
ze weggelopen achter de bosjes. We kregen 
dan elk een beeldje van meester Geert. Toen 
reden we verder naar het hotel.
Owen, Ilani, Silke, Caithlyn

Hotel du Perche
De slaapruimte was goed en proper, maar de 
badkamer mocht wat groter zijn. Het ontbijt 
was erg lekker, maar er mocht wat meer op 
tafel liggen. Er was een tuin, en we zagen el-
kaar via het raam. Het was leuk om even op de 
kamer te zijn en te kunnen rusten of douchen. 
Je kon zelf beslissen wat je deed, je kon ook TV 

kijken. Het personeel bracht alles in orde voor 
ons en het lukte ons al om kleine dingen in het 
Frans te vragen.
Jitte, Brent, Galutier, Sieta, Iben

De wegwijzer en de eerste avond
in Saint-Victor
Toen ze in het dorp de wegwijzer naar Roes-
brugge (410 km) plaatsten, was het wel een 
beetje saai want we begrepen niet alles wat ze 
zegden. Maar we vonden het wel leuk dat ze 
in Saint-Victor een wegwijzer naar Roesbrugge 
wilden zetten. We maakten dan ook een Frans 
toneeltje en dat was mooi! De eerste avond 
was het lekker eten. We konden ook nog veel 
buiten spelen en kregen een bal. De jongens 

hebben ermee gevoetbald, en binnen waren er 
volksspelen en een tafelvoetbaltornooi.
Louis, Zoë, Thor, Axelle, Estelle B

Het bezoek aan de oude burcht 
Het oude kasteel was zowel van binnen als 
van buiten erg mooi. We bekeken een filmpje 
over deze burcht door de eeuwen heen. Na het 
filmpje konden we de hele burcht doorlopen 
en alles zien. In de tuin zagen we ook de ver-
geetput. Soms werden mensen daar in achter 
gelaten. Wat eng! Na het bezoek stapten we 
allemaal weer op de bus om in het restaurant 
frietjes te gaan eten!

Het bezoek aan de school
van Champrond
We kwamen ’s middags aan in de school van 
Champrond waar de kinderen van het 5de en 
6de leerjaar zaten. We kregen een rondleiding 
van de kinderen en hebben onszelf in het Frans 
voorgesteld met zelfgemaakte kaarten. De 
Franse kinderen moesten dan raden welke 3 
kinderen uit De Krekel Franstalig waren. Daar-
na kregen we een hapje en een drankje, en 
deden we samen spelletjes: touwtrekken, iets 
met hoepels  en stenen op een plankje gooien. 
Toen het schoolbezoek afgelopen was, gingen 
we naar de bowling, maar eerst was er nog tijd 
voor een drankje. Binnen in de bowling werden 
we verdeeld in groepjes. We kregen speciale 
schoenen en toen begonnen we. 
Tuur, Kathrijn, Anke, Jens, Eva

Albert Fetti in Coudreceau
Met de bus vertrokken we van het hotel naar 
het dorpje Coudreceau. Daar was Albert Fettu 
geboren. Albert was een Franse soldaat die in 
de Eerste Wereldoorlog nabij Poperinge sneu-
velde en op Lijssenthoek begraven werd. Sa-
men met de familie Marchand gingen we naar 
het kerkhof in Coudreceau voor een hulde. Dat 
was een zeer emotioneel moment. In de dorps-
zaal kregen we toen wat lekkers en de leerlin-
gen van de Franse school stelden zich voor en 
namen ons mee naar de klassen. Daar speelden 
we met ons zelfgemaakte pictogrammenspel in 
het Frans.
Eléonore, Ruth, Nynke, Tijl, Flavie

Onze voorbije driedaagse
Saint-Victor was een top 3-daagse! Er was een 
zeer toffe sfeer, we hadden een mooi hotel en 
lekker eten. We leerden ook veel nieuwe men-
sen kennen, en we spraken ook soms wel een 
woordje Frans met de leerlingen uit de scholen 
en met de familie van Albert Fettu. We leerden 
elkaar ook beter kennen in Saint-Victor: Wie 
heeft een ochtendhumeur? Wie neemt geen 
ontbijt? Wie staat vroeg op? Alles samen een 
super driedaagse om niet gauw te vergeten!

VERSLAG BASISSCHOOL ROESBRUGGE
DRIEDAAGSE UITSTAP NAAR SAINT-VICTOR - 2, 3 & 4 APRIL 2017



in ’T ROZENHOF

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

HESPEN AAN ’T SPIT
Sinksenmaandag 5 juni
Hespen op traditionele manier aan ’t spit op houtvuur gebakken,
met uitgebreid groentebuffet, aardappelen in veldkleed en sausjes

Vanaf 18 uur is iedereen welkom!
Springkasteel voor de kleinsten!

Prijs: volwassenen: € 16,00
 kinderen tot 12 jaar: € 8,00
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OKRA BEVEREN-IJZER

UITSLAGEN APRIL 2017

KAARTING - 12 APRIL

3 deelnemers wonnen 3 partijen:

1. Vandamme Michel 399 pt.  

2. Versavel Erna             381 pt.

3. Samyn Anne-Marie                     329 pt.

KAARTING - 26 APRIL

5 deelnemers wonnen 3 partijen:

1. Vereecke Lena 528 pt.  

2. Thoré Edgard 460 pt.

3. Neuville Jozef 365 pt.

4. Vandepitte Paul 338 pt.

5. Ingelaere Suzanne 325 pt.

KLASSEMENT

1. Wyckaert André 11 part./1464 pt.

2. Versavel Erna            9 part./1413 pt.   

3. Ingelaere Suzanne 9 part./1411 pt.

4. Lampaert Jozef             9 part./1297 pt.

5. Candaele Jacqueline  8 part./1273 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

VERZORGD DRUKWERK 
VAKKENNIS 
ERVARING 

FLEXIBILITEIT

Bergenstraat 1 • 8972 Roesbrugge • Tel. 057 30 03 79
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ABELE
	
n Abeelse walking diner
 Zaterdag 3 juni vanaf 8 uur
Een aangename wandeling (± 6 km) langs lan-
delijke wegen rond Abele. Starten aan het Chi-
rocafé tussen 18 en 19.30 uur.
Onderweg, aan de diverse haltes, bieden we de 
wandelaars aperitief en soep aan. Bij aankomst 
in het OC d’Hoge Schole zullen de deelnemers 
proeven van lekkere ovenkoeken met warme 
beenhesp.
Kaarten te verkrijgen bij:
- Oudercomité Abele: Joke Dumelie
 (0477 68 18 44)
- Landelijke Gilde Abele-Watou: Jozef Delal-

leau (0474 37 81 04 - joseph.delalleau@tele-
net.be) 

- leden vzw feestcomité Abele en d’Abeelestatie 
(057 33 62 49 - brechtvulsteke31@hotmail.
com)

Prijs t.e.m. 31 mei: volw. € 12 - kind € 6. Vanaf 
1 juni: volw. € 15 - kind € 6.

n Rondrit met oldtimertractors
 Pinksterzondag 4 juni om 14.30 uur
Na het grote succes van vorige jaren kan dit 
evenement ook dit jaar niet ongemerkt voorbij-
gaan. Vzw feestcomité Abele en de Klareput-
hoevevrienden doen een oproep om oude trac-
toren naar Abele te halen. Er is een rondrit van 
een 15 km uitgestippeld. Deelnemen is gratis 
en je krijgt een consumptie en een boterham 
met hesp.
Vertrek om 14.30 uur aan O.C. d’Hoge Schole, 
Abeelseweg 240, 8970 Poperinge. 
Info en inschrijving: samyn.patrick@telenet.be 
- 0470 05 19 01.

n Rommelmarkt in Abele
 Pinksterzondag 4 juni vanaf 5 uur
Op Pinksterzondag organiseert het Feestcomité 
Abele zijn jaarlijkse rommelmarkt. Deze rom-
melmarkt is steeds een groot succes. Stand-
houders kunnen langs de Abeelseweg (vanaf 
d’Hoge Schole) en op het Abeleplein hun waar 
verkopen van 5 tot 17 uur.
De standplaatsen zijn gratis en iedere deel-
nemer krijgt 2 standaardconsumptiebonnen. 
Geen reservaties vooraf. Verkoop van voe-
dingswaren, drank en nieuwe producten niet 
toegelaten. Iedere standhouder wordt verzocht 
zijn stand achteraf op te ruimen. Zo blijft Abele 
er na de rommelmarkt net uitzien.

n Kermiswandeling:
 “Op wandel in Gods Velden”
 Zaterdag 10 juni om 13.30 uur
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert vzw
‘t Pensionaat op de zaterdag na Sinksen een 
wandeling in en rond Abele. Dit keer trekken 
we naar Godewaersvelde, via de oude spoor-
wegbedding. We verkennen er de vroegere 
stationsbuurt en kijken of we nog wat terug 
vinden van het eens welvarende Frans-Vlaamse 
dorp. Start aan Het Pensionaat om 13.30 uur.
Afstand 7 km. Gedeeltelijk onverharde wegen. 
Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht 
via 057 33 22 08 - vzw. pensionaat@skynet.be.
 

ALVERINGEM 

n “Houck & Land” concert door WXII  
 Zaterdag 20 mei om 20.30 uur
De mannen van WXII nemen met Houck & Land 
de luisteraar mee op een adembenemende vir-
tuele tocht doorheen de Westhoek en Pays de 

Flandre. Het wordt een uniek concert in de kerk 
van Oeren, en hun enige concert in de West-
hoek dit jaar.
Op deze avond is het ook mogelijk om de ten-
toonstelling WXII te bezoeken.
Deuren open om 19.30 u. Start om 20.30 u.
Gratis toegang.

n WXII in Oeren
 Nog t.e.m. zondag 11 juni
Sinds 2012 laten Yves Bondue, Peter Paelinck 
en Luc Vanhoucke zich inspireren door bijzon-
dere locaties in de Westhoek en Pays de Flan-
dre voor het ontwikkelen van bijzondere mu-
ziek en fotografie. Dit is ook de aanleiding voor 
een bijhorende tentoonstelling met de foto’s 
van Luc Vanhoucke. Vierentwintig locaties uit 
de Vlaamse en de Frans-Vlaamse Westhoek 
worden door de fotograaf prachtig weerge-
geven. Plaatsen waar je soms zo voorbij rijdt, 
maar die mooie dingen verborgen houden.
Bezoek WXII op 13, 14, 20, 21, 25, 26, 27, 28 
mei of 3, 4, 10 en 11 juni in de kerk van Oeren, 
Oerenstraat 19 te Alveringem van 13.30 tot 
17.30 uur. Gratis.

n Smoefelen en roefelen in het dorp
 Zondag 21 mei  vanaf 10 uur
Een lekkere fietstocht (± 40 km) door het land-
schap van Poperinge, Vleteren en Alveringem. 
Onderweg halen de dorpen hun beste troeven 
boven. Geniet tijdens de fietstocht van de cou-
leur locale en laat je meeslepen door boeiende 
verhalen.
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Inschrijven tussen 10 en 14 uur in het Hopmu-
seum, Gasthuisstraat 71 te Poperinge.
Gratis deelname. Fietsen huren kan via www.
fietsverhuurpoperinge.be. Picknick bestellen 
kan via Toerisme Poperinge tot 19 mei.
(057 34 66 76 - toerisme@poperinge.be) 
I.s.m. Toerisme Poperinge en Toerisme Vleteren.

n Vlaamse molendag
 Zondag 28 mei van 10 tot 18 uur
Brouckmolen
Lindestraat 13, Beveren aan de IJzer bij Marijn 
Bulckaert (057 36 38 41 - marijn.bulckaert@
brouckmolen.be - www.brouckmolen.be) 
Stalijzermolen
Beverenstraat 70, Leisele bij Rik Verhaeghe 
(057 33 36 85 - 0486 73 35 01 - rv.stavele@
skynet.be).

n 2de Butterblommetreffen 
 Zondag 21 mei  vanaf 13 uur
Als debutanten hadden we op onze eerste 
rondrit, begin juni vorig jaar, reeds 80 deelne-
mende oldtimerwagens en kregen we achteraf 
heel wat lovende reacties.
Voor dit jaar werden terug mooie landelijke 
wegen en pittoreske plaatsen gezocht om in 
de rondrit op te nemen. We proberen zoveel 
mogelijk drukke plaatsen en grote banen te 
vermijden. 
Start en aankomst van de rondrit in het club-
house/garage van het Butterblomme-Team, 
Putstraat 32, Alveringem. Vrije start tussen 13 
en 14 uur.
Halverwege de rit is een stopplaats voor-
zien waar de deelnemers hun benen kunnen 
strekken en/of hun dorst kunnen lessen. Bij 
aankomst na de rit staat de barbecue, met ar-
tisanale braadworsten, klaar om ook de honge-
rigen te spijzen.
Op voorhand inschrijven: bbt@telenet.be, 
Geert Muylle (0495 20 81 68), Eric Vander-
meersch of Marc Delancker.
Vanaf de middag verzamelen zich de eerste 
wagens zodat de liefhebbers deze reeds voor-
af kunnen komen bewonderen. De oldtimers 
worden terug verwacht rond 17 uur.
 

BEVEREN A.D. IJZER 

n Schlagermuziek met Inez 
 Donderdag 18 mei om 14 uur
Op donderdag 18 mei van 15 tot 16 uur brengt 
Inez een optreden met schlagermuziek in het 
Dorpspunt in Beveren (Roesbruggestraat 20, 
Beveren aan de IJzer). Iedereen welkom!

n Theatergroep Wuivend Riet
 stelt voor ‘Les Poilus’ 
 Vrijdag 9 juni om 20 uur
Theatergroep Wuivend Riet wekt het aangrij-
pend oorlogsverhaal van Mary Borden en Ellen 
N. La Motte tot leven in de kerk van Beveren 
aan de IJzer. 
In 1915 richt Mary Borden, een Amerikaanse 
schrijfster, verpleegster en weldoenster een 
veldhospitaal op aan de Hoge Seine in Beveren 
aan de IJzer. L’Hôpital Chirurgical Mobile n°1 
staat onder controle van het Franse leger, maar 
Mary Borden deelt er de lakens uit. Haar aan-
pak blijkt succesvol. De sterftecijfers liggen er 
beduidend lager dan in andere Franse hospi-
talen. Het ziekenhuis krijgt de koosnaam “Le 
petit paradis des blessés”.
In het Beverense hospitaal begint Mary Bor-
den te schrijven over de verschrikkingen en 
het leed van de oorlog, wat resulteert in de 
oorlogsklassieker ‘Verboden Gebied’. Het in-
spireert ook Ellen Newbold La Motte, een van 
de verpleegsters van Mary Borden, tot het 
schrijven van haar niets ontziende roman ‘Het 
kielzog van de oorlog’. Beide meesterwerken 
zijn door de Vlaamse auteur Erwin Mortier in 
het Nederlands vertaald. Vrij naar deze boeken 
en personages heeft scenarist en regisseur Ed 
Vanderweyden het theaterstuk ‘Les Poilus’ ge-
schreven. 
‘Les Poilus’, zoals de Franse soldaten werden 
genoemd, vertelt over de vlucht naar het front 
van twee eenzame vrouwen, over hun vriend-
schap, hun verboden liefde en hun bewustwor-
ding tegen het canvas van de slachting van de 
Groote Oorlog en de opkomst van de suffra-
gettes.
‘Les Poilus’ beschrijft ook vrank en vrij het le-
ven en sterven in de hospitaaltenten achter de 
frontlinie. En het absurde lot van soldaten die 
als kanonnenvlees worden opgeofferd door de 
Franstalige legerleiding. ‘Les Poilus’ wordt be-
geleid met live muziek.
Met: Nathalie Haspeslach, Ellen Van de Poel, 
Dirk de Deken en Yorgo Fontaine.
Tekst en regie: Ed Vanderweyden.
Het theaterstuk wordt in het kader van het her-
inneringsproject ‘Operatie Beveren’ opgevoerd 
in de Sint-Audomaruskerk van Beveren aan de 
IJzer. In deze kerk loopt van 9 juni tot en met 
10 september de gelijknamige tentoonstelling. 
De expofocus ligt op het Belgisch militair hos-

pitaal van dr. Derache en L’Hôpital Chirurgical 
Mobile n°1 van Mary Borden.
Tickets: VVK € 10 - ADD € 12
Mens & Vrije Tijd Alveringem - 058 28 88 81 
- cultuur@alveringem.be - www.alveringem.be 
- www.oorlogserfgoedalveringem.be.
‘Operatie Beveren’ is een organisatie van Mens 
& Vrije Tijd Alveringem i.s.m. vzw Medic en met 
de steun van de federale staat en de Nationale 
Loterij.
 

BEVEREN KALSIJDE 

n Kalsijde Kermis 
 Zaterdag 24 juni vanaf 15 uur
Sinds een drietal jaar organiseren enkele vrijwil-
ligers tijdens het laatste weekend van juni een 
bijeenkomst voor alle inwoners van Beveren 
Kalsijde. De bedoeling is heel eenvoudig. Zo-
veel mogelijk mensen die in dit kleine gehucht 
wonen, samenbrengen om eens gezellig sa-
men te zijn en elkaar wat beter te leren ken-
nen. Nieuwe inwoners verwelkomen en oude 
streekgewoonten doorvertellen om op deze 
manier het kleine gehuchtje Beveren Kalsijde in 
de kijker te plaatsen.
De talrijke troeven van Beveren Kalsijde mogen 
zeker onder de aandacht gebracht worden. De 
prachtige natuur rond de IJzer, de verschillende 
gehuchtjes (de Hoge Seine, Kappeltje, de Pu-
dereke, den Haegedoorn…) en de bijzondere 
gebouwen zoals de Brouwerij Feys.
Dit jaar wordt er gefeest op zaterdag 24 juni. 
Vanaf 15 uur opent het zomerterras aan de 
Brouwerij Feys en om 15.15 uur vertrekt er een 
begeleide wandeling langs enkele leuke plekjes 
in de streek. Voor de liefhebbers en kinderen 
zijn er oude volksspelen en voor de kinderen is 
er ook een springkasteel. Vanaf 18 uur is ieder-
een welkom op de barbecue (kaarten vooraf 
te kopen bij de organisatoren) en om 20 uur 
optreden van de muziekband ‘Ort en zwiegt’. 
Om de editie van dit jaar te doen slagen, roe-
pen de organisatoren op om iedereen warm te 
maken voor Kalsijde Kermis. Spreek je buren 
aan, nodig vrienden of familie uit en kom langs 
op 24 juni 2017. Hoe meer mensen van ons 
gehuchtje aanwezig zijn, hoe geslaagder de 
avond en hoe gezelliger het wordt om hier op 
den buiten te wonen.
 

HARINGE 

n Barbe-hoe? Barbecue! 
 Vrijdag 26 mei om 19 uur
Verras je gasten met enkele heerlijke BBQ-lek-
kernijen.
Met houtskool, kokosbriketten, op gas of elek-
triciteit ... Wie houdt er nu niet van een lek-
kere barbecue? Tijdens deze kookworkshop 

89

4 VERSO



EVENEMENTENKALENDER

Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos

Verhakselen van bomen en takken
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maak je heerlijke, verfijnde gerechtjes (vlees, 
vis en groenten), met ingrediënten volgens het 
seizoen en met inspiratie uit de wereldkeuken. 
Je doet voldoende inspiratie op om zelf bij je 
volgende barbecue origineel uit de hoek te ko-
men. En tijdens het bereiden wordt er uiteraard 
geproefd!
Thomas Criel is een gepassioneerde kok met 
een heel sterke interesse voor zowel Franse als 
Belgische keuken. Hij komt een kookworkshop 
geven in De levaard te Haringe waar iedere 
deelnemer meewerkt. Alle gerechten gaan 
op de barbecue. Iedere deelnemer brengt een 
mes, een plankje, een handdoek en een schort 
mee. Maximum 18 deelnemers.
Kostprijs: € 20 p.p. de avond zelf te vereffenen.
Inschrijven bij Geert Dehaene (0478 37 54 32 - 
dehaene-dever@skynet.be).
Org.: Landelijke Gilde Roesbrugge-Haringe.

n 3 weken kermis in Haringe
De tijd dat Haringekermis vast in het tweede 
weekend van juni georganiseerd werd, lijkt stil-
letjes voorbij. De jongste jaren werd die kermis 
immers al een ‘meerweekse’, en dit jaar duurt 
de kermispret zelfs drie weken.  
Voor de eerste keer in de geschiedenis wordt de 
ereprijs Leon Rosselle niet het klapstuk van de 
tradtionele kermiszondag. Want die gerenom-
meerde wielerwedstrijd voor juniores wordt dit 
jaar al op zondag 4 juni gereden. Met die da-
tumswitch willen de mensen van Haringe Spor-
tief meer renners naar Haringe lokken. En de 
kermisfestiviteiten starten dat weekend eigen-
lijk al vroeger, want op zaterdag 27 en zondag 
28 mei al worden in ‘t Smokkelhof côte à l’os 
en ribben geserveerd. Aanschuiven kan voor
€ 25 per persoon en in die prijs is een halve fles 
wijn inbegrepen. Inschrijven kan op 0476 45 

99 77. Op 3 juni is er in De Levaard vanaf 20 
uur een onvervalste 80-90-fuif. Met verzekerde 
ambiance en tickets aan de dumpingprijs van
€ 5 in voorverkoop en € 7 aan de deur. 
Het traditionele kermisweekend start op vrijdag 
9 juni met om 20 uur een ludieke quiz in De Le-
vaard. Ploegen tot max. 6 deelnemers moeten 
vooraf inschrijven (€ 5) op 0473 66 71 13 en er 
zijn een pak prijzen te winnen.
Op zaterdag 10 juni vanaf 20 uur organiseert 
het feestcomité een lekker hespenfestijn in De 
Levaard. Kaarten daarvoor kosten € 14 en zijn 
te koop in de Haringse cafés of bij de leden van 
het feestcomité. Op kermiszondag start om 14 
uur een minivoetbaltornooi op het voetbalveld 
bij het dorpshuis. Ploegen die erbij willen zijn 
nemen best zo snel mogelijk contact op met 
Piet Vanwildemeersch op 0479 94 62 23. Op 
donderdagavond 15 juni is er kermiskaarting in 
Sint-Joseph en ook het derde kermisweekend 
belooft top te worden. Want die traditionele 
Heydebeekkermis wordt er één in onvervalste 
cowboystijl. Met op zaterdag 17 en zondag 18 
juni niet alleen veel countrymuziek en wildwes-
tambiance, maar ook speciale prijzen voor de 
best verklede cowboy en cowgirl. Op zaterdag-
avond en zondag wordt er ook een wildwest-
menu geserveerd, en op zondag zijn er prijzen 
te winnen voor de beste rodeorijder op de sta-
len stier. Meer info op 057 30 00 80. Op maan-
dagavond 22 juni wordt Haringekermis vanaf 
18 uur afgesloten met een cowboykaarting in 
d’Heybeke.

n Open tuin - Landelijke Gilden
 Zaterdag 24 en zondag 25 juni
 van 10 tot 18 uur
De romantische verzameltuin van Luc en Frieda 
Neuville-Buseyne in de Haringestraat 54 is te 

bezichtigen op zaterdag 24 en zondag 25 juni 
telkens van 10 tot 18 uur.
Enkele jaren terug zijn Luc en Frieda gestart 
met de aanleg van een romantische tuin van 
ongeveer 50 are groot. Je vindt er onder 
meer borders met vaste planten, rozen, gras-
sen, hydrangea’s, dahlia’s, fuchia’s, hosta’s en 
cardoenplanten. Er zijn twee muren en een 
wandelpad met klimrozen en clematissen, een 
oprijlaan met verschillende heesters en bo-
men, o.a. hymalayaberk, moeraseik, plataan, 
Japanse notenboom, treursierpeer, lijsterbes, 
esdoorn, enz … 
Verder is er een grote visvijver met terras, een 
moestuin met aansluitend een boomgaard en 
hier en daar klein fruit. De knotwilgen en ha-
gen zorgen voor een schuilplaats voor de tal-
rijke vogels. De houtkant met bessen en vele 
bloemen met zaden zorgen voor voedsel voor 
de vogels, vlinders en bijen. In de serre en bui-
ten worden er druiven gekweekt. Met hier een 
daar een zonnig terras of bank kan je even po-
seren en genieten van de kleurenpracht in de 
tuin.
Toegang: € 3, gratis drankje.
Stand van Vlaco met proevertjes.
Info: friedabuseyne@gmail.com - 0478 57 50 35.

KROMBEKE 

n Gezinsbond Krombeke
 Jaarlijkse kermismaaltijd
 Zondag 18 juni vanaf 11.30 uur
Vol-au-vent of stoofvlees of frikandel met frie-
ten in zaal Witsoone, Bankelindeweg te Krom-
beke.
Prijs: volw: € 14 - kind (3-10 j.): € 7.
Inschrijven tot 9 juni bij gezinsbondkrombeke@

AANPASSEN EN HERSTELLEN
VAN KLEDIJ

Ilse Warmoes
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Tel. 057 38 82 75

Gsm 0475 46 57 96
ilse.warmoes@telenet.be
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gmail.com. Inschrijving enkel geldig na vooraf-
gaande betaling op BE37 8804 5648 0128 met 
vermelding keuze.

LO-RENINGE 

n SMAAK(m)AR(k)T
 Zondag 28 mei vanaf 11 uur
Als opener van het toeristisch seizoen pakt vvv 
Lo-Reninge opnieuw uit met een Smaakmarkt 
die alle zintuigen zal prikkelen. De lekker-
bekken proeven vanaf 11 uur van allerhande 
streekproducten, rechtstreeks van bij de pro-
ducent of klaargemaakt door de lokale horeca. 
‘Verrassend Lekker’ of hoe Lo-Reninge op-
nieuw een stap zet in de richting van een vlotte 
samenwerking tussen alle actoren. Ontdek er 
ook de streekproducentenbrochure en alle mo-
gelijkheden voor zowel toerist als de lokale in-
woner! Op bezoek in eigen streek. Wedden dat 
er nog ontdekkingen te doen zijn?
Ook kunstliefhebbers krijgen de kans om nieuw 
talent te ontdekken op de kunst- en ambach-
tenmarkt. Laat de kinderen zeker niet thuis! 
Maar er is meer: op zondag 28 mei is er ope-
ning van de gerestaureerde militaire keuken. 
Door een metalen constructie naast het ge-
bouw krijg je als bezoeker een idee van de ori-
ginele grootte van het bouwwerk. Naast een 
klein infopunt komt er een picknickbank om 
even te verpozen. Om de opening nog meer 
glans te geven wordt er samengewerkt met 
VZW Platform voor de Belgische Militaire Ge-
schiedenis. Deze vereniging evoceert het leven 
van de soldaten tijdens WOI. Al vanaf de zater-
dag betrekken zij een stuk van het Vateplein. 
Soldaten te voet, op de fiets of te paard, een 
heuse veldkeuken in werking,… . 
Yves Bondue komt langs met zijn accordeon en 
speelt liedjes en melodietjes uit die tijd. Pieter 
Lonneville zorgt voor aflossing en brengt op 
zijn beurt een aangepast repertoire. 
Koen Vandenberghe licht een tipje van de 
sluier op rond het thema van de spiksplinter-
nieuwe wandeling voor onze allerjongsten! 
Codewoorden zijn piraten, schatten en vooral 
veel plezier! Een dag om te genieten van de 
troeven van Lo-Reninge!
Info: 058 28 91 66 - info@lauka.be - www.
lauka.be.

POPERINGE 

n 20-jarige Stemband Hopchora
 flasht met Watou Westhoek
 Zaterdag 20 mei om 20 uur  
Het profaan koor Stemband Hopchora is twin-
tig jaar jong en viert dit jubileum met een con-
cert onder de titel ‘Flash’. “We gaan voor zo-
wel een terug- als een vooruitblik en werken 

hiervoor samen met de toneelvereniging Wa-
tou Westhoek. Op die manier wordt het jubi-
leum zoveel meer dan een kooravond”, vertelt 
stichter-voorzitter Bart Wemaere.
“Onze twintigste verjaardag is een ideaal mo-
ment om even stil te staan, terug te blikken 
maar vooral ook vooruit te kijken. Daarom 
kozen we als titel voor ons jubileumconcert 
‘Flash’, een verwijzing naar zowel flashback 
als flash forward. Verwacht geen theater in de 
klassieke zin van het woord. Acteurs zullen wel 
een extra dimensie aan een aantal liederen ge-
ven dankzij theater, mime en zelfs een vleugje 
comedy”.
‘Flash’ op zaterdag 20 mei om 20 uur (deuren 
open om 19.30 uur), zaal St.-Janscollege, De-
ken De Bolaan te Poperinge. VVK € 12, ADD
€ 15, <12-jarigen € 6, kaarten via alle koorle-
den of hopchora@gmail.com (0475 81 70 54).

PROVEN 

n A Music Tale
 Zaterdag 3 juni
 om 19.30 u. 
K.H. De Volksvreugd Proven 
pakt opnieuw uit met een 
uniek concertprogramma. 
Met ‘A Music Tale’ duikt de 
Volksvreugd in oude verhalen, mythes, legen-
des en sprookjes... Het prachtige domein van 
De Lovie wordt het decor voor dit totaalcon-
cept waarin muziek de hoofdrol speelt.
Dirigent Pieter Meersseman legt zijn eigen ac-
centen door in dit concert te kiezen voor een 
afwisselend programma. Kleppers als Edvard 
Grieg, Dirk Brossé, Steven Reineke en Otto 
M. Schwarz passeren de revue. Ook een mu-
ziekwerk van de dirigent zelf staat op het pro-
gramma.
Tijdens dit concert brengt De Volksvreugd de 
Beneluxpremière van Otto M. Schwarz’ filmmu-
ziek ‘1805 A Towns Tale’. Het is een ontroerend 
verhaal over vriendschap, vastberadenheid en 
eeuwige liefde in de tijd van de Napoleontische 
oorlogen. 
‘Het muziekwerk is een uitdaging voor zowel 
dirigent als muzikant en brengt muziek, beeld 
en geluid samen,’ aldus Pieter Meersseman. Bij 
deze romantische kortfilm speelt het orkest de 
filmmuziek synchroon met de beelden.
Het publiek wordt verwacht op de parking (in-
gang via Canonstraat) tegen 19.30 uur. Vanaf 
daar begint de magie van de avond. Iedereen 
wordt in de juiste sfeer gebracht en om 20 uur 
betreedt het orkest het podium van de feest-
zaal en het verhaal kan verteld worden...
A Music Tale wordt opgevoerd op zaterdag 3 
juni in de feestzaal van De Lovie. De deuren 
gaan open om 19.30 uur. Kaarten voor dit 
uitzonderlijk concert zijn te koop bij alle le-

den van De Volksvreugd, via www.amusictale.
volksvreugd.be of info@volksvreugd.be. Vol-
wassenen betalen € 12 (€ 14 aan de deur) en 
kinderen € 2.

n Rommelmarkt in Proven
 Zondag 11 juni van 6 tot 18 u. 
Op zondag 11 juni is er voor de 12de keer jaar-
lijkse brocante- en antiekmarkt in het dorp.
Het volledige dorpsplein, Obterrestraat, eerste 
deel van de Terenburgseweg en rond de kerk 
wordt volledig verkeers- en parkeervrij ge-
maakt van 6 tot 18 uur.
De plaatsen zijn gratis en iedere standhouder 
krijgt een gratis koffie.
De verkoop van etenswaren is voorbehouden 
aan de organisatie.
Info: 0497 53 77 66 - 057 30 18 34.

n Eekhoutefeesten
 Zaterdag 1 en zondag 2 juli 
Zaterdag 1 juli
14.00 u. Kinderfuif met DJ Yves De-
beer 
14.00 u. Petanque koningsmijting  
19.00 u. Kip aan ’t spit
22.00 u. Avondfeest
 met DJ Yves Debeer 
Zondag 2 juli
11.00 u. Aperitiefconcert met “JB Jackson” 
12.00 u. Eetgelegenheid:
 frietjes met frikandel
 of brochette 
13.00 u. Volleybaltoernooi met 14 ploegen
 i.s.m. Bloso
19.30 u. O p t r e d e n  ‘ R u d i  W i n t e r s ’  
 
21.00 u. Optreden ‘Paul Severs’
22.30 u. Avondfeest met Dj ‘Black Star’

ROESBRUGGE
	
n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Vrijdag 19 mei om 13.45 u.: Kaarting & 

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

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

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Donderdag 1 juni om 14.00 u.: Crea in Kristen 

Volkshuis
- Maandag 12 juni: Kaarting Haringe kermis in 

OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 16 juni om 13.45 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 23 juni: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u. 
(inhaalbeurt)

- Dinsdag 27 juni om 14.00 u.: Kaarting & 
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
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EVENEMENTENKALENDER
n Rommelmarkt en barbecue
 Brandweer Zuid-IJzer
 Zondag 21 mei vanaf 9 uur
Op zondag 21 mei organiseert Brandweer 
Zuid-IJzer terug een barbecue. Iedereen is van 
welkom in het uitgebreide en vernieuwde arse-
naal in de Haringestraat van 11 tot 15.30 uur.
Kaarten te verkrijgen bij alle brandweerman-
nen: volwassenen € 15 - kinderen € 9.
Daarnaast kan je ook nog even nagenieten in 
het Brandweercafé.
Traditiegetrouw is er ook de rommelmarkt in 
de Haringestraat. PLaatsen zijn vrij in te nemen 
en gratis.
Info: Johan Haghedooren (057 30 01 07 - 
haghedooren.johan@skynet.be).

n Femma Roesbrugge-Haringe
 Cinema Koksijde
 Dinsdag 6 juni om 20 uur
Ook dit jaar staat de filmavond in ons jaarpro-
gramma en we kozen ervoor om weer naar de 
Cinema Koksijde te gaan.
Welke film we gaan bekijken staat nog niet 
vast.
Vertrek aan het OC Karel de Blauwer, Prof. O. 
Rubbrechtstraat 97 te Roesbrugge om 19 uur.
Inschrijven tegen 2 juni bij monique.neut@
telenet.be - 057 30 15 13 - 0486 10 25 79 of 
noellagruwez@hotmail.com - 057 30 10 54 of 
0477 25 83 02.
Prijs: leden € 8, niet-leden € 12. Vervoer heen 
en terug en filmticket is in de prijs inbegrepen.

n 15de IJzersmultocht
 Zondag 25 juni vanaf 10.30 uur
Voor het 15de jaar op rij organiseren KVLV en 
LG van Beveren-IJzer, Roesbrugge-Haringe en 
Stavele de ondertussen door velen gekende 

IJzersmultocht. Elk jaar nemen meer dan 1000 
mensen deel aan dit evenement. 
Al fietsend (of eventueel met de auto) wordt 
een parcours van 35 à 40 km langs rustige 
landwegen afgelegd. Dit jaar fietsen we op-
nieuw een deel van het parcours op Frans 
grondgebied. 
Op verschillende locaties onderweg zijn er hal-
tes voorzien voor aperitief (Stavele), soep (Sta-
vele), hoofdgerecht (Roesbrugge-Haringe), ijs 
(Beveren-IJzer) en koffie met gebak (Beveren-
IJzer). Het wordt opnieuw een sportief evene-
ment, gekoppeld aan een heerlijke maaltijd. 
Kinderanimatie en fietsverhuur (na reservatie 
op 0491 74 96 95) zijn voorzien. 
Ook dit jaar hopen de organisatoren op een 
massale opkomst. Kaarten (€ 20 volwassenen 
en € 12 kinderen tot 12 jaar) zijn te verkrijgen 
bij de bestuursleden of via overschrijving op 
rekeningnummer IBAN BE57 7380 0838 2135 
(met vermelding van naam en aantal perso-
nen). Reservaties vanaf 22 juni zijn iets duurder 
(€ 25 voor volwassenen en € 15 voor kinderen). 
Starten kan van 10.30 tot 12.30 uur op het be-
drijf van Frank en Nele Verhoest-Vanexem in de 
Roesbruggestraat 50A te Beveren-IJzer. 
Meer info op www.smultocht.be of 0475 23 
00 63 - 0475 78 85 13 en 0491 74 96 95.

n Gezinsbond Roesbrugge-Haringe-Beveren
 Gezinswandeling doorheen De Lovie
 Vrijdag 9 juni om 19.30 uur
Maak kennis met historische elementen ver-
bonden aan De Lovie. Via pittoreske wegen be-
zoeken wij een 5-tal bezienswaardigheden. De 
rondleiding eindigt met een drankje.
Verzamelen aan de kasteelparking (ingang 
Krombeekseweg). Vertrek om 19.30 uur, einde 
voorzien rond 21.30 uur.

Prijs: € 2 drankje inbegrepen.
Info: 0485 50 28 73 -
plovie.stefanie@telenet.be. 

STAVELE

n Pinksterconcert Harmonie van Stavele
 Zondag 4 juni om 20 uur 
Onze harmonie is reeds druk bezig met de 
voorbereiding van ons jaarlijks concert van 
zondag 4 juni om 20 uur in de gemeentelijke 
feestzaal ‘De Moote’ te Stavele. Zoals ieder jaar 
wil onze muziekvereniging zich aan jullie voor-
stellen met een verzorgd programma onder de 
kundige leiding van onze dirigent Pieter Mat-
ten. Zo komen er werken zoals ‘Mr. Blue Sky’, 
‘Rapunzel’, ‘Prince in concert’ en veel andere 
aan bod.
Het trommelkorps, onder leiding van Eddy De-
houck, is nu reeds 3 jaar actief en is een hechte 
groep geworden. Ook zij hebben enkele ritmi-
sche stukjes ingeoefend voor dit concert. 
Ook JOS, het jeugdorkest Stavele zal er van de 
partij zijn, en wil ook graag laten horen waar zij 
hard aan hebben gewerkt. Onder leiding van 
dirigente Silke Berteloot brengen deze jonge 
muzikanten enkele werkjes. Ook treden zij in 
groep als solist op samen met de harmonie en 
ze wagen zich aan het bespelen van de boom-
whackers. JOS repeteert wekelijks op zaterdag 
van 18.45 tot 19.45 uur. Iedereen is welkom in 
deze groep!
Kaarten te verkrijgen aan € 8 in VVK en € 9 
ADD. Bij de muzikanten of op telefoonnr. 057 
30 01 27. Kinderen -12 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.

De Suikeruiltjes
Webwinkel voor doopsuiker en attenties.

www.desuikeruiltjes.com
info@desuikeruiltjes.be

057 36 67 68 - 0472 56 43 09

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

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

Nails & Style

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

Gesloten op woensdag en zondag
Behandelingen enkel op afspraak

Bergenstraat 9 - Beveren a.d. IJzer
0473 22 25 43



matten@telenet.be) - Pieter Matten (0496 35 
59 27 - pieter.matten@telenet.be) of info@
harmonie-stavele.be.

n Gezinsbond Stavele verwent vader
 Zondag 11 juni 2017 
De Gezinsbond van Stavele verwent vader en 
het gezin opnieuw heel graag met een heerlijk
artisanaal ontbijtpakket.
Wil ook jij je vader uitgebreid verrassen, bestel 
dan de overvloedige ontbijtpaketten tegen ten 
laatste 5 juni per overschrijving op BE73 0013 
7213 8960 van Gezinsbond Stavele met ver-
melding van naam, aantal volw. pakket(ten), 
aantal kindpakket(ten) of aantal luxe ontbijt-
pakketten (per 2).
Prijs: kind € 5,50 - volwassene € 9,00 - Luxe 
pakket per 2 € 25,00.
Stuur daarbij ook nog een bevestigend mailtje 
naar gezinsbondstavele@gmail.com.
De Bond-Girls komen de verse broodjes en het 
lekkers graag persoonlijk bij u aan huis brengen 
tussen 7.30 en 8.30 uur ’s morgens.
Smakelijk!

VOORMEZELE 

n H. Bloedprocessie
 Zondag 11 juni om 15 uur 
Op zondag 11 juni a.s. is het weer Voorme-
zele’s hoogdag.
Om 15 uur trekt door de straten van het dorp 
de gekende en zeer verzorgde H. Bloedproces-
sie, dit onder het voorzitterschap van eregou-
verneur Paul Breyne  en zijn actief kerncomité 
en vele spontane medewerkers en onder de 
geestelijke bescherming van proost deken Ro-
land Hemeryck.
Dit jaar is de eregenodigde onze nieuwe bis-
schop Monseigneur Lode Aerts. Hij wil kennis 
maken met de parochie en zijn H. Bloedproces-
sie.
Op Pinksterzondag 4 juni wordt de achtdaagse 
plechtigheid ter ere van het H. Bloed ingezet. 
De kostbare relikwie wordt in een kleine plech-
tige processie naar het hoofdaltaar gebracht. 
Deze viering wordt opgeluisterd door het paro-
chiaal Mariakoor.
In de weekdagen is er iedere dag om 16 uur  
een gezongen mis ter intentie van de bedevaar-
ders en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de leden van de confrerie van het H. Bloed. 
Na de viering  is er zegen met de kostbare re-
likwie.
De achtdaagse plechtigheid wordt na de pro-
cessie afgesloten met een geconcelebreerde 
eucharistieviering voorgegaan door de ere-
genodigde en opgeluisterd door het Koninklijk 
Sint-Catharinakoor uit Zillebeke.
Iedereen die wil mag opstappen en deelnemen 
aan de H. Bloedprocessie is van harte welkom.

Wie een zitplaats of een plaats op de tribune 
verlangt, kan dit reserveren.
Info: Wilfried Desodt, secretaris van het proces-
siecomité, Dorp 28 te Voormezele-Ieper (057 
20 13 88 - mdesodt@hotmail.com) en www.
voormezele.be.

BELEEF DE BLANKAART
IJZER & POLDER

Activiteitenkalender op www.blankaart.be
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN APRIL 2017

KAARTING - 7 APRIL
OC Karel de Blauwer
28 deelnemers - Wonnen 3 partijen: Soenen André 
317 pt. en Vandevoorde Maria 389 pt.

Wonnen 0 partijen: Vandeputte Marie-Ghislaine 173 pt.,
Declerck Agnes 173 pt., Deloz Jean-Claude 116 pt. en  
Huyghe Geert 260 pt.

Klassement: 
1. Decaesteker Wilfried  11/1508 pt.
2. Decorte Christiane   8/1115 pt.
3. Vandevoorde Maria  8/1024 pt.
4. Vandecasserie Paula  8/892 pt.
5. Demuynck Eugène  7/1215 pt.

KAARTING - 25 APRIL
Kristen Volkshuis
21 deelnemers - Wonnen 3 partijen: Meeuw Eddy 
242 pt.

Wonnen 0 partijen: Deloz Jean-Claude 179 pt., Van-
stechelman Georgette 140 pt. en Depyper Anna 111 pt.

Klassement: 
1. Demuynck Eugène  8/957 pt.
1. Meeuw Eddy   8/933 pt.
3. Decaesteker Wilfried   7/1022 pt.
4. Ceenaeme Maria   7/1020 pt.
5. Deloz Jean-Claude   7/1012 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Timperman Lucienne 13 pt., Decaesteker Maria 9 pt., 
Boury Alice 9 pt. en Vercoutter Marie-Thérèse 8 pt.

Klassement: 
1. Timperman Lucienne   40 pt.
2. Boury Alice   40 pt.
3. Vercoutter Marie-Thérèse   38 pt.
4. Decaesteker Maria   33 pt.

PETANQUE - 14 APRIL
37 deelnemers - wonnen 3 partijen: Antheunis Ce-
cile, Dequeker Romain, Dequidt Roos, Dessein Johan, Kino 
Hugo, Neudt Willy, Neyrinck Aimé, Vandenbroucke Irène, 
Vandeputte Marc, Vanderhaeghe Guido en Vercoutter 
Marie-Thérèse

PETANQUE - 28 APRIL
35 deelnemers - wonnen 3 partijen: Butaye Willy, 
Callemeyn Victor, Demuynck Eugène, Dequeker Romain, 
Dessein Johan, Gyssels Raymond, Neudt Willy, Théry Va-
lère, Van Acker Jozef, Vanderhaeghe Guido en Vander-
marliere Ignace

Klassement na 24 matchen: 
1. Dessein Johan 20 part./293 pt.
2. Neyrinck Aimé 20 part./278 pt.
3. Benauwt Roger 18 part./280 pt.
4. Vanderhaeghe Guido  17 part./266 pt.
5. Callemeyn Victor 16 part./261 pt.
6. Demuynck Eugène  15 part./265 pt.
7. Huyghe Geert 15 part./249 pt.
8. Butaye Willy 15 part./249 pt.
9. Vandecasserie Paula  15 part./243 pt.
10. Van Acker Jozef  14 part./262 pt.

MEI

Nu is ’n tyd eindelik up zyn beste
- doarom zyn m’ oek in mei -
en ol de veugels moaken nesten
en iedern veugel legt ên ei!

Nu bloeien d’r bloesems an de boom’n
en bloem’n vor ieder huus!
De wèreld is nu lik ê droom
en j’voelt jun were thuus!

An ’n dykant zie-je ’t korthout stoan
mè katjes an de wissen.
’t Is nù da’ je moet te vryen goan
o’j ’n trein nie ê wilt missen!

Kyk! Bie ’t kapelletje van Vanheë
zitt’n d’r twee te vryen …
Och! Onze Vrouwe lacht êkeë…
Z’hê zij ol méér êzien!

Djoos Utendoale



2 RECTO

94

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 

op woensdag 14 juni 2017.

Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op

maandag 5 juni 2017.

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

D.L.Decor bvba
Schilder- & decoratiewerken

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

Danny Lahoutte
Blekerijweg 30a
8972 Proven

Van bij ons
houten calvarie 
Waar men gaat langs Vlaamse wegen 
komt men u, Maria tegen. Maar heel zel-
den een calvarie zoals in Alveringem. Op 
de Klarewal in Averingem, nabij de oprit 
van de hoeven 16 en 18, staat als be-
schermd monument een houten calvarie.
Die beeldt, onder een luifel in neogoti-
sche stijl en polychroom, de Gekruisigde 
Christus uit. De rugzijde is beschilderd met 
volkse motieven en sterrenbeelden. Op de 
voorzijde: opschriften ter ere Gods in ban-
derolles: 
“O, Kruis, dat al onze hoop schraagt
En ‘s Weerlds eere en vrijheid draagt 
Versterkt ze al die Uw spraak verstaan
Vergeef aan die U tegengaan
Wij aanbidden en
gebenedijden U Heer Jezus
omdat gij door Uw Kruis
De wereld verlost hebt”.

“Veertig dagen aflaat eensdaags te 
winnen voor al wie voor dit Kruisbeeld 
nedergeknield Bidden”.
  
Wim Sohier

RECHTZETTING
IJzerbode april 2017 - Tisje Tasje
De data van geboorte en overlijden van 
Jean Baptiste Vangrevelynghe aangebracht 
op het smeedijzeren grafkruis zijn foutief.
Volgens de officiële documenten, nl. 
doopakte en overlijdensakte zijn de data: 
°13.04.1768 - † 24.11.1842. (W. Goussey)

GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN

n	PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET

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

MARIO VANDEWIELE BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62

8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

Gordijnen en overgordijnen UNLAND®

Gratis opmeten en plaatsen

Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie

Decoratie & Kunstglazenier

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



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN

ROESBRUGGE
Kaartingen
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 19 mei
 puntenkaarting “OKRA”
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 16 juni
 puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 23 mei
 puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 27 juni
 puntenkaarting “OKRA”

Vogelpik
 zaterdag 10 juni
 smijting voor de leden

BEVEREN-IJZER
• Vrije kaartavond
 Praatcafé ’t Geheim Spoor
 donderdag 18 mei
 donderdag 15 juni

HARINGE
• Vogelpikclub Smokkelsmijters
 Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
 zaterdag 27 mei
 zaterdag 24 juni

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

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
Krombeke
• Mila Indevuyst, geb. 13 april,
 d.v. Angelo en Stephanie Theeten
• Demi Ostyn, geb. 16 april,
 d.v. Davy en Dina Vanoost

Proven
• Marie-Lou Vanoost, geb. 27 april,
 d.v. Emmanuel en Lies Descamps

Watou
• Loïc Vandeputte, geb. 15 april,
 z.v. Gregory en Malvina Dever
• Lotte De Bruyn, geb. 17 april,
 d.v. Annemie en Heike Borrenberghs

HUWELIJKEN
PROVEN
• Ghislain Clabau en Anne-Marie Soens

OVERLIJDENS
Krombeke
• Rudi Vandenberghe, overl. 7 mei, 57 j.

Proven
• Jeannette Cambier, overl. 10 april, 87 j.,
 wed. v. Omer Rosseeuw

• Monique Samyn, overl. 11 april, 77 j.,
 echtg. v. Frans Vandevelde

Roesbrugge-Haringe
• Gerard Fossaert, overl. 21 april, 90 j.,
 echtg. v. Jacqueline Verhaeghe

Watou
• Yvonne Vercruysse, overl. 8 april, 73 j.,
 wed. v. Gérard Thoré

MENSEN VAN BIJ ONS
• Op 20 april 2017 is GERARD CEENAEME op 

78-jarige leeftijd te Ieper overleden. Hij werd 
geboren te Roesbrugge-Haringe op 31 janu-
ari 1938 en was de echtgenoot van Paula Du-
hayon.

 Hij was de vader van Geert en grootvader van 
Brecht en Marlies. Zijn ouders waren Hector 
Ceenaeme en Jeanne Porreye. In zijn kinder- 
en jeugdjaren woonde hij op de wijk “De 
Molenwal”. Gerard kwam uit een kroostrijk 
gezin van zeven kinderen.

 Zijn loopbaan eindigde bij de firma Valcke te 
Vlamertinge waar hij ook woonde.

 Het afscheid had plaats te Ieper op vrijdag 28 
april.

• Op 7 mei 2017 is JOZEF MAES te Ledegem 
overleden. Hij werd geboren te Ieper op 27  
april 1922. In 1947 kwam hij naar Roesbrug-
ge als veldwachter en ging in de Haringe-
straat wonen.

 Hij was gehuwd met Hubertine Six († 2013). 
Ze kregen vijf kinderen, Jean-Marie, Mia,

 † José, Patrick en Vera. De laatste jaren ver-
bleven ze in het woonzorgcentrum Rusten-
hove te Ledegem.

 De begrafenis had plaats op zaterdag 13 mei 
om 10.30 uur in de Sint-Martinuskerk te Ha-
ringe.

ROMMELMARKTEN 
20 mei BEAUVOORDE • Wulveringemstraat
 en Gouden Hoofdstraat
21 mei ROESBRUGGE • Haringestraat
25 mei HOUTEM
25 mei HOUTHULST
25 mei IEPER • Ligywijk
28 mei MERKEM • De Kippe
3 juni HOUTHULST • Vijverstraat
4 juni ABELE
4 juni ADINKERKE • Garzebekeveldstraat
4 juni VEURNE • wijk ’t Zwaantje
4 juni ‘T VOGELTJE • Loviestraat
5 juni DIKSMUIDE
11 juni KOKSIJDE-DORP • Zeelaan
11 juni PROVEN • volledige dorpskern
11 juni WOESTEN
18 juni DE KLIJTE (HEUVELLAND)
18 juni HOOGLEDE - ZEVEKOTE
25 juni KEIEM
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OVER KOETJES EN KALFJES

Alsook over onze vleesconsumptie.                                                                                                                    
Onze biefstuk zorgt voor evenveel broeikasgassen 
als een ritje van zeventig kilometer met een doorsnee 
wagen, en de consumptie van vlees is verantwoorde-
lijk voor meer uitstoot van broeikasgassen dan de hele 
transportsector. 

En over onze runderlijke vleesproducent.
Dat het mannelijke rund stier heet en
het vrouwelijke koe is zeker oud nieuws.                                                                                                                
Dat we het jong een kalf noemen is niet minder bekend.
Maar wat zijn een pink, vaars en os?
Ons opgroeiend rund verandert van naam.
Bij de geboorte noemt men het een kalf.
Na een jaar is het een pink, jaarling of hokkeling.
Een pink is een eenjarig rund. 
Een andere benaming is enter.                                                                                                           
Pinken zijn nieuwsgierig. Er als de pinken bij zijn
betekent dan ook ‘er snel bij zijn’. 
Raakt de pink zwanger noemt men het een vaars.
Eénmaal het kalf geboren is, wordt de
pink een koe. Een onvruchtbaar gemaakte
stier heet een os en een onvruchtbare koe,
met kenmerken van beide geslachten een kween.                          
Eer een koe melk geeft,
moet ze kalven. Dat kan pas als
een eitje in de buik van de koe
bevrucht wordt. Hierbij verwacht je
een stier aan het werk.
Was zo vroeger. Vaak hadden verschillende bedrijven
samen één stier die dan op verschillende
bedrijven werd gebruikt. Daardoor
bracht een stier wel eens ziektes over
van het ene bedrijf naar het andere.
Maar nu is op de meeste
boerderijen geen stier meer te zien. Wel
komt de veearts langs die op
kunstmatige manier de koe bezaait (= bevrucht).
Dat noemt men kunstmatige
inseminatie (KI).
Op een KI-station gaat men stieren met
goede eigenschappen (goede uier, goede
vleesproductie, sterke poten...) verzamelen.
Wekelijks gaat men de zaadjes van
die stieren opvangen.
Zo kan één goede en dus dure stier duizenden
nakomelingen hebben. Zelfs nog jaren na zijn
dood. Nu kan de landbouwer bij het
KI-station de zaadjes bestellen van
de stier die hij wenst.
Runderen zijn ‘gewichtige’dieren.
Bij de geboorte weegt een kalfje ± 40 kg.
Een jaar later al 350 kg, terwijl een volwassen koe, 
afhankelijk van het ras tot 600 kg kan wegen.
Een volwassen stier kan makkelijk tot 1000 kg wegen. 
Liefst niet voor de voeten lopen dus!

Wim Sohier



AL WEERSKANTEN
VAN DE
SCHREVE
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Elza en Albert, olletweeë ofkomstig van de Beve-
ren-Kosschieë, hadden mekoar leeëren kennen op 
’t wiekschooltje van de Cappelroete, werkten heeël 
nulder leven in ’t Gentsche, woaren ol 60 joar thope 
en keeërden on z’ op nulder pensioen woaren,  noa 
nulder gebooërtegroend were, nl. noa de Pudereke 
in Beveren. ’t Leven wos doa merklik gekopper of 
in ’t stad. En gezoender. En vele kalmer en gruster.
Op ééën van nulder weekliksche gezoendhieds-
wandeliengen - ja, wiene ku je op de buten veel 
anders doen dan wandelen en in villo rieën? -  en-
fin, op ééën van nulder uutstappen kwamen ze 
vorbie nulder schooltje van in ‘n tied. ”Kiek Els,” 
zei Albert en trok neur mei, “‘k hen hieër vanze-
levens nog mi me pennemes je noame in dezen 
boom efikkeld. Zie j’ het? Kiek hieër si!” ”Zoe je ‘t 
nog doeën, Bertje?” ”Vaneeëgens dat, oede …” 
“’k Goan ’t best moa gloven zeker?”
Ol verder pjokken en kniezen lik twi kleeëne joeëns 
trokken ze noar huus. Ommekeeë zagen ze dat en 
otto die nulder vorbiereëd e carnacière verlooës 
moa geweune deurereeëd, Cappelwoarts. Ze rap-
ten dat dieng op, dein ‘t mei noar huus en dein
‘t open nateurlik. En verschieët nieë: ‘t zat 50.000 
euro in! 50.000 euro, menschen!
“’k Voeëlen mien ol gin kanten op me gemak mit 
die bucht!” zei Albert en e beefde in ze kulten. 
“Morgennuchtend goan ke subiet noa de polliesje 
voer an te geven. ‘k Goan moa toen were op me 
gemak zien!”
’s Aarndags kwamen twi polliesjemannen ’t ge-
burte oendervroagen. Voe t’ acherhoalen woaë dat 
da geld kost eblonden zien. Ezo belandden z’ oek 
bie Elza en Albert. On zieder otmets wisten van e 
carnacière vul geld? “Wieder? Neeuw! Hoe zoen 
me?” zei Elza en schudde neur hoofd da ‘t hoast 
ofvieël. Moar Albert zei da ze vromens e zwort 
kruus op neur vorhoofd hadde en ‘t geld verdoken 
hadde ol oender in de kleeërkasse op ’n allee. “Je 
moet doa gin fluut van gloven”, zei Elza. “Mien 
Albert, ’t is triestig voe ‘t ezo publiek toe te geven, 
moa mien Albert begunt z’ e bitje… missen.”
Eéën van d’ agenten droaide num omme en vroeg 
Albert op de man of van olles te vertellen, van
’t begun toet ’t ende. “Ewel ja,” zei Albert, “gister, 
on me van ’t schole kwamen…” 
“Kom, bing, me zien weg”, zei ’n oedsten agent, 
“ik kuuschen hieër nu schuppe: me weten enoeg!”

SCHREVELYNCK Nadruk verboden
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Wij aanvaarden
ecocheques

Gevraagd: A2/A3 elektricien

Braun MQ 3005
Cream Staafmixer 
Multi Quick 3 - 700 W -
2 snelheden - antispat
staafmixervoet in rvs -
inclusief garde
en beker van 600 ml -
vaatwasbestendig

5 49,99 6 39,99- € 10 =CASHBACK

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

6 499,00

1 ACCESSOIRE
NAAR KEUZE

via
 www.kenwoodworld.be

Miele WKB 130
Wasautomaat
1600t - 8 kg - schuin
bedieningspaneel - 1-lijn
display - CapDosing -
SoftSteam trommel -
startuitstel -
resttijdaanduiding -
AutoClean wasmiddellade -
Profi Eco motor -
Alu zilver deur

5 1099,00 6 999,00- € 100 =CASHBACK
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ba
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Uw eindwerk is geschreven?Uw eindwerk is geschreven?
Wij werken het graag voor u af
Printen van uw digitale bestanden: zwart-wit of kleur - recto of recto/verso
Inbinden gelijmd

Levering in 1 dag!

Miele H 2265 B CS
Heteluchtoven 

H 2000 Active - bediening: EasyControl -
verzinkbare draaiknoppen - symbolen -

temperatuurregeling: 50 - 250 °C -
uurweergave - kookwekker - 76 l -

5 bereidingsniveau’s - PerfectClean en
katalytische achterwand -

restwarmtebenutting - snelle opwarming

6 599,00

Lentedeals


