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PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Onlangs stelde Guido Schoonaert ons een verge-
ten pareltje voor uit zijn archieven: “De Sportbo-
de”. 16 krantjes, netjes verzameld in een map, 
uitgegeven tussen 5 oktober 1941 en 18 ja-
nuari 1942 door zijn vader Marcel Schoonaert-
Wullus. Ieder krantje werd met bescheiden mid-
delen maar met veel vakkennis en zorg opge-
maakt. Ondanks de nogal onschuldige inhoud
(voetbaluitslagen) deden zowel de Duitsers tij-
dens en de Belgische krijgsauditeur na de oor-
log moeilijk tegenover de uitgevers. Wegens de 
toenemende papierschaarste werd het voetbal-
blaadje op 20 januari 1942 door de bezetter 
stopgezet. 

Het eerste nummer heette nog “Voetbalclub 
F.C. Roesbrugge”  en had duidelijk de bedoeling 
om in de duistere oorlogsjaren de eigen dorps-
ploeg op een positieve manier te promoten en 
de jongeren een gezonde ontspanning aan te 
bieden. 

In de Zon, het clublokaal van C.S. Ieper, werd 
in juni 1941 een nieuwe competitie opgestart: 
‘het kampioenschap voor beginnende clubs’.
F.C. Roesbrugge sloot aan bij de Belgische Voet-
balbond en trad in competitie met een eerste 
ploeg en een kadettenploeg. Twintig ploegen 
werden opgedeeld in een Ieperse groep en een 
groep ‘Westland’ met in reeks A, Union Abele, 
S.K. Haringe, Ex. Oostvleteren, Blue Star Pope-
ringe, Toek. Reninge, S.K. Reningelst, S.K. Vla-
mertinge, Eendracht Watou en E. Westvleteren, 
oude mededingers uit het Westlandtornooi. 
“Thans is het gedaan met de weinig belangrijke 
vriendenwedstrijden, van nu af is het een verbit-
terende strijd om ons voortbestaan,” schrijft het 

bestuur en roept de spelers op voor “de groote 
oefening, iederen donderdag”, met de dwin-
gende mededeling “dat niemand ontbreke, im-
mers de oefening is U eenigste leermeester die 
U moet brengen naar … Hoger op!”

In de eerste match, aangekondigd op zondag 
om 14 uur, kwam een zware tegenstander in 
beeld: Blue Star Poperinge! Meteen werden 
maatregelen genomen: “de voorlijn, die symp-
tomen vertoonde van een ver gevorderden 
toestand van ontbinding werd aangepast, een 
nieuwe ploeg had gezworen het prestige hoog 
te houden en de faam te redden!”: Jules Six, 
A. Behaeghel, Karel Deschrevel, P. Verhaeghe, 
Julien Verkeyn, Leopold Parent, Odiel Samoey, 
R. Six, Jozef Desimpel, J. Verhaeghe en Ignace 
Feys. De wedstrijd eindigde op 2-5, ondanks 
de nederlaag een onverhoopt succes voor de 
zwart-witten van Roesbrugge, die door de Po-
peringenaars eerder laatdunkend werden be-
handeld.

Vanaf het tweede nummer van 12 oktober 
1941 werd het strooibriefje opgewaardeerd tot 
een krantje van vier pagina’s onder de titel “De 
Sportbode, weekblaadje van F.C. Roesbrugge en 
S.K. Haringe, voor Roesbrugge-Haringe, Beve-
ren aan Yzer en Omliggende”. Het werd tevens 
betalend, 0,25 fr. per nummer, doch de redactie 
stelde dat “de prijs zoo belachelijk laag is dat niet 
één huisgezin onze verkopers zal wegsturen”. 
Inschrijven op een abonnement voor 20 num-
mers  kon voor 5 fr. bij Drukkerij Schoonaert,
Roger Blondeau in Beveren-Kalsijde, de gebroe-
ders Muylle op de Haringeplaats, Karel Provoost 
in de Roesbruggestraat en Georges Candaele in 

de Hoogstadestraat te Beveren. Lokaal werd het 
verspreid via het voetballokaal en de drukkerij. 
Wie buiten het centrum woonde, werd bediend 
door eigen ‘loopjongens’. Het blaadje werd po-
pulair in de regio: op 7 december 1941 werd 
de abonnementsprijs verhoogd met 2 fr. verzen-
dingskosten voor wie buiten Roesbrugge-Harin-
ge woonde. Een jonge Roger Blondeau schreef 
op de eerste pagina wat wij nu een column 
zouden noemen. Alle facetten van het voetbal 
kwam aan bod onder titels als  ‘Koning Voetbal 
regeert’, ‘wat is een voetbalmatch?’, ‘hoe wordt 
men een volmaakt voetbalspeler?’, ‘de rol van 
het bestuur’. Telkens werd het belang van de 
zuiverheid en kameraadschap in de sport, de 
steun van supporters benadrukt. In het laatste 
nummer van 18 januari 1942 schreef Roger een 
nare ervaring van zich af in zijn artikel “onaan-
gename menschen op ons voetbalterrein” met 
de slotbedenking “ Van zulke supporters, verlos 
ons Heer!”

Met het plotse stopzetten van het blaadje was 
de competitie echter lang niet afgelopen. Blue 
Star Poperinge stond die week los op kop met 
een doelpuntensaldo van 96 tegen 6, Haringe 
was voorlaatste met een saldo van 12 tegen 71! 
Watou stond vierde, Abele vijfde en Roesbrugge 
zevende. Daarna zijn we het spoor wat bijster 
van het verdere verloop van de competitie. De 
Poperingenaar verscheen niet in de oorlogsjaren 
en in het Ypersch nieuws verscheen hoofdzake-
lijk uitslagen van de Ieperse reeksen. In elk ge-
val bleef die competitie bestaan tot het seizoen 
1943-1944. In de krant van 2 juli 1943 vinden 
we een uitslag van een vriendenwedstrijd Roes-
brugge-Watou: 2-1. De ploegen van Union Abe-



74

1 VERSO

le, S.K. Haringe, Ex. Oostvleteren en Blue Star 
Poperinge werden opgeroepen om zich alsnog 
in te schrijven voor de volgende competitie.
De Sportbode kan, ondanks zijn kort bestaan, 
beschouwd worden als een soort opvolger van 
de (liberale) Dorpsbode van Roesbrugge  (1856-
1862) en de voorloper van de latere IJzerbode, 
met lokale advertenties, korte toegankelijke 
nieuwtjes, een hoofdartikel van Roger Blondeau 
en wat grappige vertelsels en kluchtjes neerge-
pend door Georges Candaele of ‘Sjors’.  

Alle exemplaren zullen nu zorgvuldig gescand 
worden en binnenkort online geplaatst worden 
op de site van Drukkerij Schoonaert.

Een kwestie van vallen en opstaan….

F.C Roesbrugge werd opgericht in 1928 of 1929 
en speelde in zwart-wit gestreepte truitjes, maar 
bloedde na korte tijd dood. Het terrein bevond 
zich in de weide achter het clublokaal van Ju-
les Vasseur op Beveren-Kalsijde. In 1940 werd 
er heropgestart en gespeeld tot in 1956. Tus-
sen 1962 en 1973 was er een derde en laatste 
periode waarbij men speelde op de weide van 
Sylvère Vandendriessche op de Molenwal.  

Een gelijkaardig verhaal in Watou waar Een-
dracht Watou (groen-wit) in 1927 werd opge-
richt om de politieke vrede te bewaren (van-
daar de naam). In 1932 veel de ploeg uiteen 
om dezelfde politieke redenen. In 1939 werd 
er weer vriendschappelijk gespeeld en vanaf 
1941 traden ze aan in de Westland-competitie. 
In 1953 stopte de ploeg en werd nog eens her-
opgericht door Jacques Delhaye tussen 1970 en 
1974. Voetbalvelden: bij Gaston Deheegher in 
de Steenvoordestraat, bij Julien Durnez in de 
Winnezelestraat, bij Duverlie in de Moenaar-
destraat, de weide van Sylvain Bollengier in de 
Kapelaanstraat en tenslotte bij Jef Vermeulen 
van café ’t Rozendaal.

S.K. Haringe (clubkleuren onbekend?) heeft ver-
moedelijk alleen tijdens de Tweede Wereldoor-
log gespeeld in de weide van Hypoliet Delanote 
aan de overkant van het kerkhof, daarna ging 
het samen met Roesbrugge onder de naam F.C. 
Roesbrugge-Haringe. Het clublokaal was de her-
berg In de Meiboom bij Etienne Delanote.

Union Abele (groen-geel) werd in 1938 opge-
richt, speelde de ganse oorlog in de Westland-
competitie op het veld achter café Sint-Sebas-
tiaan. Vanaf 1957 speelden ze in provinciale 
achter de Zwarte Leeuw tot april 1999.

Jan Daschot

Bronnen:
- Guido Schoonaert
- Roesbrugge-Haringe in woord en beeld - Roger-A.Blondeau 

& Guido Schoonaert
- Geschiedenis van een grensdorp - Jan Daschot
- Poperinge Verbeeldt
- Historische Kranten

In 1943 won
F.C. Roesbrugge
het bekertornooi van
de Cercle Sportif Yprois
tegen Zandvoorde (4-3).
1. Raymond Heddebauw,
2. Willy Christiaans,
3. Maxime Vandevoorde,
4. Julien Verkeyn,
5. Ignace Feys,
6. Camiel Destadsbader,
7. Jules Six,
8. Gerard Delplace,
9. Leopold Parent,
10. Odiel Samoey en
11. Charles Behaegel

SK Haringe tijdens W.O. II
1. Georges Dewulf,
2. Marcel Bultheel,
3. Andre Couwet,
4. Daniel Dehaene,
5. Georges Ryon,
6. Cyriel Vanexem,
7. Joris Laseure,
8. Jules Vandevoorde,
9. Georges Vandenbroucke, 
10. Jeroom Provoost,
11. Maurice Allerweireldt en 
12. Omer Aernout

Eendracht Watou II,
de kadettenploeg, speelde 
in november 1940 tegen 
Eendracht Watou I op het 
plein van Gaston Deheegher. 
Geknield vooraan van links 
naar rechts: Marcel Bedert, 
Godfried Devynck, Jeremy 
Vandromme, Joachim Clays 
en André Maerten.
Staand: Albert Leys, Maurice 
Cherouter, Roger Ruckebusch, 
Roger Butaye, Willy Verlinde 
en Pol Debever. 

Union Abele (1939):
1. Georges Dewulf,
2. Marcel Bultheel,
3. Andre Couwet,
4. Daniel Dehaene,
5. Georges Ryon,
6. Cyriel Vanexem,
7. Joris Laseure,
8. Jules Vandevoorde,
9. Georges Vandenbroucke, 
10. Jeroom Provoost,
11. Maurice Allerweireldt en 
12. Omer Aernout.



Bernard Feys is een oud-Bevernaar, zoon van 
gewezen burgemeester Fernand Feys. In 1972 
vertrok hij als Administrateur aan de OESO (Or-
ganisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling) naar Parijs.
Nu is hij op pensioen en woont nog steeds in 
Rennemoulin, een klein dorpje op 8 km van 
Versailles.
Het dorpje telt 112 inwoners en heeft zijn to-
tale autonomie: heeft een burgemeester en 
een gemeenteraad van 11 personen (10 % van 
de bevolking is lid van deze raad!!). Hij is ge-
meenteraadslid en heeft met de burgemeester 
samengewerkt om een kapel van 1202 die ei-
gendom was van het Institut Pasteur te restau-
reren. De kapel heeft als parochiekerk bestaan, 
maar aan de revolutie werd ze gesloten en ver-
kocht aan landbouwers. In 1906 werd ze terug 
verkocht aan het instituut. De term ‘Chapelle’ 
werd in het verkoopscontract niet vermeld. Ze 

stond geregistreerd als landbouwgebouw waar 
er witte muizen werden gekweekt.
Het heeft veel moeite gekost om het instituut 
te overhalen om het te restaureren maar uit-
eindelijk werd toelating gegeven en € 40.000 
beloofd voor de restauratie (de totale kostprijs 
van de restauratie was € 900.000). Uiteindelijk 
heeft het Institut Pasteur de gerestaureerde ka-
pel aan de gemeente verkocht voor € 40.000.
De kapel, nu een  polyvalente zaal, werd ge-
opend in 2018. Brigitte Macron bracht voor die 
gelegenheid een bezoek.
Bernard woont graag in Rennemoulin, maar 
vaak denkt hij aan de IJzervlakte en geniet, 
wanneer hij naar België komt, van een wande-
ling langs de dode IJzer en van alle mooie her-
inneringen aan zijn vader-burgemeester en zijn 
goede vrienden van zijn geboortedorp.
Natuurlijk is hij een trouwe lezer van de IJzer-
bode.
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Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan

3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.

Inlichtingen: 057 30 03 79

Dit kaartje kreeg men van de biechtvader als 
bewijs dat men te biechte was gegaan. Het 
werd een “paasbriefje” genoemd. Het droeg 
ook de stempel van de kerk waar het werd uit-
gedeeld. 
Zo kon men op Pasen ter communie gaan en 
had men zijn Pasen gehouden, een toenmalige 
kerkelijke verplichting. Dit Paasbriefje had men 
ook nodig om te kunnen trouwen.
Het gebruik ervan werd stopgezet rond 1958.

Antoon Couttenye uit Poperinge kon het voor-
werp raden. Hij deelde in zijn jonge jaren der-
gelijke kaartjes uit. Proficiat!

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

VOORWERP                      

BEZOEK VAN BERNARD FEYS
AAN BEVEREN-KALSIJDE & ROESBRUGGE
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Oud ijzer en metalen

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

PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS

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

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

IJZER - KOPER - ALUMINIUM - ZINK - LOOD - INOX - GEEL KOPER - ELEKTRISCHE KABELS - EN ANDERE
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Huwelijk
Onze catalogi!
Reserveer ze en
maak thuis rustig uw keuze.

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

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

Veel ideeën op
www.drukkerijschoonaert.be - 

Onze ouders:

Dhr. en Mevr. Martin Buseyne - Erna Haeghebaert † - Gerda Gavel
Dhr. en Mevr. Gilbert Hayaert - Gerda Faes †

Leen en Arne
trouwen op zaterdag 15 september 2018!

Om 11 uur geven wij ons ja-woord
in het stadhuis van Ieper.

De huwelijksviering vindt plaats om 15 uur
in de kapel van ’t Vogeltje,

Loviestraat, 8970 Poperinge.

Wij zouden het fijn vinden dit bijzondere moment
samen met jullie te beleven.

Leen en Arne
nodigen u vriendelijk uit
op het avondfeest
op zaterdag 15 september 2018
om 19 uur
in Salons Saint-Germain
De Breyne Peellaertstraat 12,
8600 Diksmuide

Graag een seintje vóór 20 augustus
Leen: 0479 44 53 80
Arne: 0472 26 64 38

Cadeautip: *

Steeds welkom

Brugseweg 475
8900 Ieper
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Hanne & Jeroen
geven elkaar hun jawoord

 Op zaterdag 28 juli 2018 om 10.30 uur in het stadhuis te Poperinge
en om 14 uur opgedragen door E.H. Ludo Lepee in de Sint-Bavokerk te Watou.

Ook hun ouders delen in de vreugde:
Dhr. & Mevr. Lieven en Carinne Baes - Stamper Dhr. & Mevr. Marnix en Katrien Pannekoecke - Ghyselen

Altijd welkom
Hanne Baes en Jeroen Pannekoecke
Helleketelweg 12, 8970 Poperinge

Hanne 0470 52 52 49 • Jeroen 0499 19 43 59 H
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Liefde is …

Houden van

En denken aan

Zorgen voor

Vertrouwen op

En samen gaan

receptie
Wij nodigen jullie met plezier uit
op onze receptie van 17 tot 19 uur

in feestzaal Le Plat Pays,
Houtemstraat 43, 8980 Zandvoorde.

Graag een seintje vóór 7 juli.

Wij zeggen

ja!

TOPPERS!

Meerlagig karton

Foliedruk
(goud, zilver,

koper, …)
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De meikermis van Watou is in de regio al heel 
lang de eerste ‘zomerkermis’, en aan het eind 
van de zeventiger jaren stond die garant voor 
enkele weekends boordevol boeiende kermis-
activiteiten. Zo werd tijdens de kermis van 1979 
onder impuls van oud-Watounaar Roger Gous-
sey, één van de grondleggers van de heemkring 
‘Bachten de Kupe’, in de bovenzaal van het 
vroegere gemeentehuis de tentoonstelling ‘Wa-
tou vroeger en nu’ opgezet. Goussey, ondertus-
sen verhuisd naar Oostduinkerke, had ook vijf 
jaar eerder al eens een deel van zijn heel rijke 
verzameling aan foto’s, prenten en memorabi-
lia van Watou en de brede regio getoond, en in 
1979 deed hij dat nog eens uitgebreider over. 
Er werd 10 frank toegangsgeld gevraagd, maar 
geen enkele Watounaar die daarom maalde, 
want de opmerkelijke expo werd druk bezocht.
In de parochiezaal speelden 15 koppels uit 
evenveel Watouse verenigingen de ‘Mevrouw, 
mijnheer-quiz’.  Koppels die elkaar het best kon-
den inschatten scoorden daarin het best, en een 
praktische proef als ‘elkaar 50 keer kussen’ bij-
voorbeeld was ook best leuk voor het publiek. 
De editie van 1979 werd gewonnen door Wal-

ter en Isabelle Lignel van de bezinningsgroep. Zij 
haalden het van Willy en Marie-Claire D’Hooghe 
van de automobielclub en Marc en Marleen 
Struye, die de KLJ vertegenwoordigden, werden 
derde. 
De bezinningsgroep, een initiatief van Luc Van-
devyvere en Luc Coene die jongeren uit Watou 
en de omliggende dorpen samenbracht, zorgde 
nog voor kermisanimo. Want samen met de 
Bond van de Grote en Jonge Gezinnen bezorg-
den ze 85 kinderen een heel aparte kermisna-
middag. De kinderen mochten zelf hun kermis 
opzetten en konden zich uitleven op bollo smit-
to, kegelspel, kinderbollen door de uil en ge-
schenkjes vissen aan de visput. De animatoren 
van de bezinningsgroep die voor de begeleiding 
instonden waren Martine Demol, Rita Ghyselen, 
Katrien Vandenbussche, Lena Ryckebusch, Rik 
Bonduelle en Patrick Pareyn. 

De komst van de zomer werd in mei 1979 ook 
in Haringe uitgebreid gevierd. De nog jonge Kul-
tuurgemeenschap zette een heus lentefeest op 
poten dat heel wat volk naar Haringe lokte. Te 
voet of met soms heel aparte voertuigen wer-

den onder meer de voor de gelegenheid uitge-
stippelde Karel de Blauwerroutes ingewandeld 
of ingereden. Ondertussen werden de gloed-
nieuwe gildevlaggen van de Heydebeekvissers, 
de schutters, de kaarters en de Westhoekpio-
niers door Pater Declercq ingewijd en de Sint-
Stanislasspeelschaar van het Poperingse college 
bracht een geslaagd wandelconcert. Vooraf was 
aangekondigd dat al wie meereed of meestapte 
aan de nieuwe routes achteraf zou getrakteerd 
worden op ter plekke gebakken boerenbrood. 
Maar er was zoveel belangstelling dat heel wat 
deelnemers het zonder boerestuutje moesten 
stellen. Heel even leek er een oplossing in zicht 
toen pater Declercq een wonderlijke broodver-
menigvuldiging suggereerde, maar uiteindelijk 
bleek een extra pintje voor iedereen de meest 
afdoende oplossing. En dat zorgde er onder 
meer voor dat het eerste Lentefeest in Haringe 
voor de meeste bezoekers heel lang uitliep.  
 
Nog in mei 1979 
• Op 19 mei 1979 toverde Roevo de ‘roman-

tische bierkelders’ van de Brouwerij Feys om 
tot een grote bierhalle voor hun Tyrolerbier-

77

… 40 jaar terug in de tijd

Enkele koppels van de kermisquiz te Watou poseren naast quizmaster Paul D’hondt.
Het zijn Edmond en Maria Ureel-Toussaint (14), Paul en Myriam Vereecke-Vandromme (8),

Marc en Hilda Delanoye-Huys (7), Walter en Isabelle Lignel-Merlevede (6), Willy en Marie-Claire D’Hooghe-Room (9)
en Marc en Marleen Struye-Decat (10).

EVENEMENTENKALENDER

Pater Declercq zegent Willy Neuville en Leo Parent
tijdens het lentefeest in Haringe.

De Krombeekse Pedaaltrappers in 1979 bij de start van hun nieuwe seizoen.
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feest. De toen heel gekende Alpenjäger Blas-
kapelle met het dansorkest ‘Avanti’ zorgden 
voor de bijpassende hoempapamuziek.

• In Beveren vierde de BJB-KLJ zijn 20-jarig be-
staan. Op de uitgebreide feestaffiche ston-
den onder meer een eucharistieviering met 
receptie achteraf, tentoonstelling rond 20 
jaar werking en een koekestutenkaarting met 
bolling. Voor  leden en oud-leden was er ook 
een uitgebreid feestmaal in het Spaans Kwar-
tier in Izenberge. Meefeesten kon toen voor 
340 fr. (€ 9) en er moest vooraf ingeschreven 
worden bij Magda Catteeu. 

• Ondertussen was in ons land ook de zomer-
tijd ingevoerd. Het idee werd voor het eerst in 
1906 door de Britse aannemer William Wil-
lett gelanceerd. Hij stichtte er de Bond voor 
Daglichtbesparing met Winston Churchill 
als voorzitter en in dat jaar werden de Britse 
klokken tijdens de vier achtereenvolgende 
zondagen in april telkens 20 minuten vooruit 
gezet en in de herfst opnieuw vier zondagen 
na mekaar 20 minuten achteruit gedraaid. In 
1916 deed België voor de eerste keer mee en 
sindsdien werd er met de wijzers van de klok 
geregeld eens geschoven. Tot een vaste re-
geling kwam het echter nooit, vooral omdat 
de landbouwers heel lang bij het ‘zonne-uur’ 
bleven zweren en er in onze buurlanden ook 
geen vaste regeling kwam. Tot in 1979 Bel-
gië samen met 12 andere Europese landen 
besliste om de zomertijd grensoverschrijdend 
vast te leggen. Al ziet het er sterk naar uit dat 
daar in de nabije toekomst opnieuw verande-
ring in kan komen. Of hoe de geschiedenis 
zich weer eens zal herhalen…

 
 Wordt vervolgd

Stef Ryon

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

OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN APRIL 2019

KAARTING - 10 APRIL
Wonnen 3 partijen
1. Van Engelandt Roger 471 pt.
2. Pattou Henriette 430 pt.
3. Depyper Anna 346 pt.

KAARTING - 24 APRIL
Wonnen 3 partijen
1. Joye Ludo 498 pt.
2. Van Engelandt Roger 414 pt.
3. Vandepitte Paul 400 pt.
4. Millecam Gerard 368 pt.

KLASSEMENT: 
1. Butaye Lucien 10 part./1398 pt.
2. Joye Ludo 9 part./1451 pt.
3. Vandepitte Paul 8 part./1411 pt.
4. Butaye Roger 8 part./1352 pt.
5. Van Engelandt Roger 8 part./1341 pt. 

PETANQUE - 5 APRIL
Wonnen 3 partijen: Brunet Willy, Lebegge 
René, Vereecke Lena, Soetaert Frans en Van-
depitte Paula 

PETANQUE - 19 APRIL
Wonnen 3 partijen: Butaye Lucien, Lebegge 
René en Vereecke Lena 

KLASSEMENT: 
1. Butaye Lucien 304 pt.
2. Deturck Pascal 274 pt.
3. Brunet Willy 266 pt.
4. Lebegge René 252 pt.
5. Luyssen Edmond 248 pt.

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten

Alle carrosseriewerken • schilderen

In Sint-Victor te Proven hielden de kaarters hun jaarlijkse souper met kampioenenviering.
Maurice Brysbaert werd kampioen. We herkennen ook voorzitter burgemeester Feys, André Laseure, Albert Dekersgieter, 

Paul en Pierre Top, André Pareyn en uitbaters Gerard en Nelly Vandromme.
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www.feysbook.be

Brouwerij Feys
Kalsijde Kermis!
Op zaterdag 29 juni worden de deuren van 
de Brouwerij wijd opengezet! Een paar vlijtige 
buurtbewoners hebben wederom hun schou-
ders gezet onder het initiatief ‘Kalsijde Kermis’. 
Een happening voor en door buurtbewoners 
en iedereen die Kalsijde een warm hart toe-
draagt.

Om 16.30 uur starten we met een boekvoor-
stelling van Winteruren, geschreven door Fi-
lip Bastien. Door de jury van de Indie Awards 
verkozen tot het meest memorabele personage 
van 2018. Proficiat Filip!
Het boek neemt de lezer mee langs de beide 
wereldoorlogen, de Koude Oorlog, de wereld-
expositie in Brussel en de val van de Berlijnse 
Muur. Kalsijde vormt het mooie decor…
De rode draad in dit oorlogsverhaal is de im-
merdurende hunkering naar ware liefde. 

Om 18 uur wordt varken aan ’t spit geser-
veerd! Wij kunnen alvast niet wachten. Geen 
betere manier om dit beestje weg te spoelen 
dan met een lekker biertje. Niet zomaar een 
biertje uiteraard. Zythologe Kristel Logie heeft 
er dit jaar voor gekozen om het Paulinebier te 
schenken. Dit bier ontstond als nagedachtenis 
aan het overleden dochtertje van Dieter en He-
leen Vindevogel-Glorie. Het is een heerlijk ka-
rakterbier geworden, eentje om fier op te zijn.
Laten we met z’n allen klinken op Paulientje!

Stipt om 20 uur worden we verwend met een 
mooi stukje kleinkunst, gebracht door Meer-
mens, het alter ego van Bram Verstappen. Wij 
zijn alvast fan!

Met speciale dank aan het organiserend
comité: Kristel Logie, Eliane Ryon, Ronald Ver-
straete, Maurice en Anneke Coppin, Carla en 
Hans Gysel, Hendrik Nelde, Frans Declerck,
Peter Cremmery en Ann Tryssesoone. 

Kaarten in voorverkoop voor varken aan
‘t spit: volwassenen € 18, kinderen tot 12 jaar
€ 10. Tot 22 juni kan je hiervoor terecht bij
Salon ‘Il Ferro’, Ronald Verstraete of Kristel
Logie.

Het ontbijt wordt geserveerd!
Op algemene aanvraag hebben we besloten 
om de ontbijten terug aan te bieden. Welis-
waar in een volledig nieuw jasje. Voortaan 
serveren we 3 verschillende ontbijtjes, hierover 
binnenkort meer. Hou alvast zondag 8 juni vrij 
in jullie agenda! Van 9 tot 11uur kunnen jullie 
komen smullen!

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

TEVENS kijken we uit naar een horeca-uitbater of traiteur voor de feestzalen voor 100den personen, een brasserie of restaurant waarbij 
bier een belangrijke plaats inneemt.
Maar ook een geschikt persoon uit de buurt voor de verhuring van kajaks en fietsen, mensen die op basis van vrijwilligheid iets willen 
(bij-)verdienen enz…

16.30 uur: boekvoorstelling Winteruren
18 uur: varken aan ’t spit

20 uur: optreden Meermens
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in ’T ROZENHOF

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

HESPEN AAN ’T SPIT
Sinksenmaandag 10 juni vanaf 18 uur

Hespen aan ’t spit op houtvuur gebakken,
uitgebreid groentebuffet,
aardappelen in veldkleed en sausjes

Prijs: volwassenen: € 18,00
 kinderen tot 12 jaar: € 9,00
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Prof. O. Rubbrechtstraat 12 - 8972 Roesbrugge-Haringe
Tel. 057 30 05 94 - info@elektrocappoen.be
www.elektrocappoen.be

Wij aanvaarden
ecocheques

LENTEKOOPJES!

Miele G 4930 SC BW JUBILEE 
Vaatwasser
5 programma’s - 3-digit-display -
resttijdaanduiding - startuitstel tot 24u -
ComfortClose - 3D besteklade -
korven comfort - 6,5 l waterverbruik in
Automatic programma 45 dB - wit -
ook verkrijgbaar met bestekkorf:
G 4930 bw aan € 699,00

€ 749,00

Miele H 2265 B CS Heteluchtoven
H 2000 Active - bediening: EasyControl 
verzinkbare draaiknoppen - symbolen -
temperatuurregeling: 50 - 250 °C -
uurweergave - kookwekker - 76 l -
5 bereidingsniveaus -nPerfectClean en katalytische 
achterwand - restwarmte benuttigen -
snelle opwarming - koel front

€ 599,00

Miele WEE 675 WPS
Wasautomaat
1400t - 8 kg - schuin bedieningspaneel -
display: 1 regel - ComfortSensor wit - startuitstel
tot 24 u - resttijdaanduiding - capdosing -
softsteam trommel - LED trommelverlichting -
ontkreuken - autoclean-wasmiddellade -
profi Eco motor  - Twindos - WifiConn@ct -
WaterProofsystem - alu zilver deur

€ 1299,00

Fritel GR2275 Grill
grill - panini - BBQ in 1, anti-aanbaklaag -

plaatsbesparende verticale opberging -
opvangbakje voor vet - uitneembare massief 
aluminium grillplaten vaatwasserbestendig - 

thermostaat - grote grilloppervlakte: 29x26 cm

€ 79,99

AEG T8DEE84S 
Droogautomaat
warmtepomp
8 kg - 8000 Serie -
AbsoluteCare - groot display -
extra snel - ÖKOFlow filter -
ProSense - LED binnen-
verlichting - incl afvoerset -
zilver paneel - zilveren deur

€ 749,00

Philips GC4901/10 Stoomstrijkijzer
Azur - 2800 W - steamglide elite strijkzool -

300 ml - stoomopbrengst: 50g/min -
stoomstoot: 220g/min -

auto-off - Drip Stop
anti-leksysteem -

quick anti-calc
release -

verticaal stomen -
eco stand -
sprayknop

€ 79,99

Whirlpool MCP 341 WH 
Microgolfoven solo
Chef Plus - 25 l - 800 W - Jet Defrost -
Auto Clean - Jet reheat - elektronische
sturing - draaiplateau 28 cm - wit -
ook verkrijgbaar in zilver
MCP341SL aan € 159,99

€ 149,99

A+

A++

A+++ (-10%)A++
Gratis AEG Stain 

Remover Pen
t.w.v. € 99,99
na registratie 

Gratis Wonderbox
t.w.v. € 120 via
www.miele.be 



ABELE 

n De Parochievrienden presenteren  
• Vrijdag 7 juni vanaf 20 uur
 Zoals de traditie het wil mogen de Parochie-

vrienden het Sinksenweekend openen met 
hun 20ste Bal Populaire. Van 20 tot 22 uur 
is er receptie ter ere van het 20-jarig bestaan 
met aansluitend Bal Populaire in de tent op 
de koer van OC d’Hoge Schole. Gratis toe-
gang. Dit bal populaire zorgt er voor dat de 
Parochievrienden ieder jaar weer leuke prij-
zen kunnen voorzien voor het Vrij Podium. 
Dus allen daarheen. 

• Maandag 10 juni om 14.30 uur
 Om 14.30 uur vrij Podium in Chirocafé. Er 

kan gratis ingeschreven worden vanaf 14 uur. 
Iedere deelnemer ontvangt een prijs.

Org.: De Parochievrienden (057 38 84 56 - 
ducksje@skynet.be).

n Abeelse walking dinner  
 Zaterdag 8 juni vanaf 17.45 uur
Een aangename wandeling (± 6 km) langs lan-
delijke wegen rond Abele. Starten kan tussen 
17.45 en 19.45 uur aan het Chirocafé. On-
derweg, aan de diverse haltes, bieden we de 
wandelaars aperitief en soep aan. Bij aankomst 
in het OC d’Hoge Schole zijn er lekkere oven-
koeken met warme beenhesp. 
Kaarten te verkrijgen bij de inrichtende organi-
saties: Oudercomité Abele (Joke Dumelie, 0477 
68 18 44), Landelijke Gilde Abele-Watou (Jozef 
Delalleau, 0474 37 81 04 - joseph.delalleau@
telenet.be) en leden vzw feestcomité Abele 
en d’Abeelestatie (057 33 62 49 - brechtvul-
steke31@hotmail.com).
Prijs tot en met 5 juni: volwassenen € 12 - kin-
deren € 6. Vanaf 6 juni: volwassenen € 15 - 
kinderen € 6.

n Rommelmarkt  
 Pinksterzondag 9 juni van 5 tot 17 uur
Op Pinksterzondag organiseert vzw Feestcomi-
té Abele zijn jaarlijkse rommelmarkt. Standhou-
ders kunnen van 5 tot 17 uur langs de Abeelse-
weg (vanaf d’Hoge Schole), op het Abeleplein 
en de Trappistenweg hun waar verkopen.
De standplaatsen: 8 m gratis en per bijko-
mende meter € 1/m. Iedere deelnemer krijgt 2 
standaardconsumptiebonnen. Geen reservaties 
vooraf. Verkoop van voedingswaren, drank en 
nieuwe producten niet toegelaten.
Iedere standhouder wordt verzocht zijn stand 
achteraf op te ruimen. Zo blijft Abele ook na de 
rommelmarkt er netjes uitzien.

n Rondrit met oltimertractoren 
 Pinksterzondag 9 juni om 14.30 uur
Na het grote succes van vorige jaren kan dit 
evenement ook dit jaar niet onopgemerkt 
voorbijgaan. Vzw feestcomité Abele en de Kla-
reputhoevevrienden doen een oproep om oude 
tractoren naar Abele te halen. Er is een rond-
rit van een 15 km uitgestippeld. Deelnemen is 
gratis en je krijgt een consumptie en een boter-
ham met hesp.
Vertrek om 14.30 uur aan O.C. d’Hoge Schole, 
Abeelseweg 240 te Abele (Poperinge). 
Info en inschrijving: samyn.patrick@telenet.be 
- 0470 05 19 01

BEVEREN-IJZER 

n Dorpspunt Beveren-IJzer
 Roesbruggestraat 20, Beveren-IJzer
De activiteiten voor de maand mei:
s Creatief werken met kurk (€ 2)
 Donderdag 16 mei van 14 tot 16 uur
s Café Passé (erfgoedcafé)
 Dinsdag 21 mei van 14 tot 16 uur

s Rummikub (gratis)
 Vrijdag 24 mei van 14 tot 16 uur
De activiteiten voor de maand juni:
s Digi café
 Dinsdag 4 juni van 14 tot 16 uur
s Haak- en breinamiddag
 Dinsdag 11 juni van 14 tot 16 uur
 We haken een soutbaysjaal met ervaren 

haaksters ofwel breng je eigen haak- of 
breiwerk mee.

s Café Passé (meimaand Mariamaand)
 Dinsdag 18 juni van 14 tot 16 uur
s Gezelschapspelletjes
 Donderdag 20 juni van 14 tot 16 uur
s Rummikub
 Vrijdag 28 juni van 14 tot 16 uur
Info: dorpspuntinbeveren@delovie.be -
057 37 72 73.

n Kalsijde kermis 
 Zaterdag 29 juni vanaf 16.30 uur
Boekvoorstelling ‘Winteruren’ van Filip Bastien 
om 16.30 uur. Vanaf 18 uur varken aan ’t spit 
en daarna om 20 uur optreden van ‘Meermens’ 
in Brouwerij Feys.
Prijs: volwassenen € 18 - kinderen (12 j.) € 10. 
Inschrijven tot 22 juni bij Salon ‘Il Ferro’, ’t Ro-
hardushof, Eliane Ryon, Ronald Verstraete of 
Kristel Logie.

HARINGE 

n Feestcomité Haringe - Activiteiten:  
• Zondag 2 juni om 15 uur:
 Wielerwedstrijd: Ereprijs ‘Leon Rosselle’ voor 

elite Z/C & beloften
• Vrijdag 14 juni om 20 uur:
 Kwis in de Levaard
• Zaterdag 15 juni om 20 uur:
 BBQ-festijn in de Levaard
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’t Zeugekot
Een belevenis op het platteland

Bezoek- en zorgboerderij
Feestzaal te huur
Vakantiewoning
Hoeveslagerij
Workshops

Sint-Omaarsstraat 4
8691 Beveren aan de IJzer

0478 37 64 36
www.zeugekot.be

EVENEMENTENKALENDER

Aanpassen en herstellen van kledij
Maken van gordijnen

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

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

ilse.warmoes@telenet.be
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• Zondag 16 juni:
 - Aperitiefconcert met ‘Ort en Zwiegt’
 - Haringse spelen
 - Optreden ‘The Unchained fools’
• Zondag 29 september:
 Rommelmarkt

n Tentoonstelling over het wielerleven  
 van 1 t.e.m. 16 juni
Tijdens de kermisweken loopt in café Sint-Jo-
seph in Haringe een tentoonstelling over het 
wielerleven in het Hoppeland, met speciale 
aandacht voor de geschiedenis van wielerclub 
Haringe Sportief en de link naar de Moedige 
Grensspurters van Beveren-IJzer. Dankzij de 
medewerking van de familie Rosselle, het 
Stadsarchief Poperinge, de Poperingse wieler-
clubs en de beeldcollectie Historische Kranten 
kunnen heel wat unieke foto’s getoond wor-
den. De expo is een organisatie van Westhoek 
Verbeeldt, werd samengesteld door Jan Da-
schot en Stef Ryon en loopt van 1 tot en met 
16 juni tijdens de openingsuren van het café.

n Open tuin bij Luc en Frieda  
 16, 29 en 30 juni en
 15 september telkens van 10 tot 18 uur
De tuin is 50 are groot en gelegen in de Harin-
gestraat 54. In de vaste plantenborders staan 
er verschillende soorten helenium, echinacea’s, 
rozen, hortensia, clematissen, dahlia, sedum, 
grassen enz … Langs de wandelpaden staan 
er heesters, kardoenplanten en verschillende 
bomen. Er is een vijver met terras, moestuin, 
kleinfruit en tal van fruitbomen. Hagen en 
knotwilgen bieden beschutting aan talrijke 
vogels. Veel banken en gezellige hoekjes zijn 
er om even te pauzeren en te genieten van de 
kleurrijke tuin.
Toegang: € 3 per persoon, gratis drankje.

Info: friedabuseyne@gmail.com - 0478 57 50 
35. Groepen op afspraak. 

POPERINGE 

n Praatcafé dementie  
Graag informeren wij u over het Praatcafé De-
mentie voor mantelzorgers van personen met 
dementie in de regio Ieper-Poperinge.
“Dementie: diagnose en behandeling” door 
Dokter G. Gabriel, geneesheer-specialist van 
het Jan Yperman Ziekenhuis leidt dit thema in.
- Dinsdag 11 juni om 14 uur in CC Het Perron, 

M. Fochlaan 1, 8900 Ieper (naast het station)
- Donderdag 13 juni om 14 uur in LDC De Bres, 

Veurnestraat 15, 8970 Poperinge
Wat is dementie? Welke vormen van dementie 
zijn er? Hoe wordt de diagnose gesteld? Welke 
behandeling is mogelijk?
Na de uiteenzetting kan u vragen stellen en is 
er ruimte om ervaringen uit te wisselen met 
lotgenoten.
Voor meer informatie:
- OLV Gasthuis
 dementie@olvgasthuis.be
 057 34 69 10
- ThuiszorgKruispunt
 sophie.vanholzaet@poperinge.be
 057 34 65 80
- Thuiszorgcentrum Zuid-West-Vlaanderen 
 thuiszorgcentrum.zwvl@cm.be
 056 52 63 39 

n 4de seizoen voor
 Museumhuis Lucien De Gheus  
Museumhuis Lucien De Gheus opent voor het 
vierde seizoen op rij zijn deuren.
De opening op 11 mei is ook de start van een 
tijdelijke tentoonstelling (11 mei tot 18 augus-
tus) ingericht in de ateliers van de kunstenaars-

woning met kunstwerken uit de privéverza-
meling van beeldhouwer - keramist Lucien De 
Gheus zelf. 
Deze tentoonstelling legt het accent op de ver-
zameling kunstobjecten van bevriende kunste-
naars. Uit een aanbod van ongeveer 150 stuk-
ken werd een tachtigtal werken geselecteerd. 
De meeste zagen nooit het daglicht en wer-
den opgestapeld in mappen of op zolder. Zo-
wel bekende namen als E. Tytgat, J. Cantré en
R. Bonduel, als Poperingse artiesten zoals
L. Beun en R. Vansevenant komen aan bod.
De relatie van deze kunstenaars met De Gheus,  
en hun onderlinge relaties, leggen een link naar 
kunstrichtingen en organisaties vanaf de jaren 
’50 tot ’70 van de vorige eeuw.
Open iedere zaterdag- en zondagnamiddag 
van 14 tot 18 uur.
Toegang: € 10 - leden: gratis.
Museumhuis Lucien De Gheus, Westouterstraat 
80 te Poperinge (www.luciendegheus.be).

PROVEN 

n VBS De Kastanje presenteert
 Charles Camembert & De Geluksvogels
Naar 6-jaarlijkse traditie presenteert VBS De Kas-
tanje Proven een nieuw spektakel “Charles Ca-
membert & De Geluksvogels”.  Het is gebaseerd 
op een script dat Nele De Deyne uit Poperinge 
speciaal voor De Kastanje schreef. Zij liet zich 
daarbij inspireren door “Geluk voor kinderen” 
van Leo Bormans, de avonturen van Geronimo 
Stilton en haar fantasie. 
Feline Fortune is een slimme schoolkat. Ze wil de 
muizen in de kelder graag een krantenabonne-
ment vragen, maar dat kan ze niet doen omdat 
het vakantie is. Iedereen is weg en de kelders 
zijn gesloten. Meester Stef en juf Katrien zijn op 
reis naar Frankrijk. Hoe deze toch wel bijzondere 

Coiffure

dames • heren
kinderen

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

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

nanCy

DAKWERKEN

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN

ROOFING - EPDM - LEIEN - ISOLEREN - HERSTELLINGEN
Winnezelestraat 55 - 8978 WATOU - Gsm 0478 74 47 09
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reis verloopt en hoe het Feline Fortune vergaat, 
verneemt u tijdens de toneelvoorstelling die ver-
weven is met muziek, dans en film.
Dit spektakel vindt plaats in zaal Sint-Jozef van 
de school op het Alexisplein 15 te Proven op 
vrijdag 17 mei om 19 uur, op zaterdag 18 mei 
om 18 uur en op zondag 19 mei om 15 uur. 
Genummerde kaarten kosten € 8 en kan je be-
stellen per mail op spektakelproven@kbrp.be. 
De voorstellingen van vrijdag en zaterdag zijn 
zo goed als uitverkocht. Op zondag zijn er nog 
een aantal plaatsjes. Wees dus snel! Volg onze 
facebookpagina: Proven De Kastanje. Tot dan!

n 14de Antiek- en brocantemarkt 
 Zondag 9 juni van 6 tot 18 uur
Op zondag 9 juni is er voor de 14de keer de 
jaarlijkse antiek- en brocantemarkt.
Het volledige dorpsplein, Obterrestraat en eer-
ste stuk van de Terenburgseweg en rondom de 
kerk wordt op politiebevel volledig verkeers- en 
parkeervrij gemaakt van 6 tot 18 uur.
De plaatsen zijn gratis en iedere standhouder 
krijgt gratis koffie.
De verkoop van etenswaren is voorbehouden 
aan de organisatie.
Info: 0497 53 77 66 - 057 30 18 34.

ROESBRUGGE
	
n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Vrijdag 17 mei om 14 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 28 mei om 14.00 u.: Kaarting & 

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

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Maandag 3 juni om 13.45 u.: Kermiskaarting 

Haringe in OC Karel de Blauwer
- Donderdag 6 juni om 14.00 u.: Crea in 

Christen Volkshuis
- Vrijdag 14 juni: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 21 juni om 13.45 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 25 juni om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Vrijdag 28 juni: Petanque (inhaalbeurt) in OC 

Karel de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.

n Tai Chi Dantian 
Op woensdagen 29 mei, 5, 12, 19 en 26 juni 
gaat de Tai Chi-reeks telkens door van 19.30 
tot 20.45 uur in OC Karel de Blauwer te Roes-
brugge.
Tai Chi Chuan helpt om lichamelijk en mentaal 
fit en soepel te blijven. De oefeningen vergen 
geen grote krachtinspanning. Door de lang-
zame bewegingen wordt het zenuwstelsel 
gestimuleerd, verbetert de bloedsomloop, ver-
sterken spieren en pezen, verminder je span-
ning en breng je je lichaam en geest tot rust 
en evenwicht. Tai Chi-oefeningen zijn geschikt 

voor jong en oud, man en vrouw. 
Info: greet.leupe@gmail.com - 0476 58 91 07.

n 17de IJzersmultocht 
 Zondag 30 juni vanaf 10.30 uur
KVLV en Landelijke Gilde van Roesbrugge-Ha-
ringe, Beveren-IJzer en Stavele organiseren de 
alomgekende IJzersmultocht met prachtig par-
cours voor jong en oud. In 17 jaar uitgegroeid 
tot een familiedag met meer dan 1000 deel-
nemers en tot één van de best georganiseerde 
tochten in de Westhoek.
We bieden de fietser (kids inbegrepen) een 
goed uitgestippeld en pittoresk parcours langs 
rustige en schilderachtige wegen over circa 40 
km (ev. met de auto, overal worden er voorbe-
houden parkeerplaatsen voorzien voor minder 
mobiele personen ‘met parkeerkaart’).
Starten kan tussen 10.30 en 12.30 uur bij Geert 
en Chantal Dehaene-Dever, Terenburgseweg 
19 te Roesbrugge-Haringe.
De veelzijdigheid van het unieke gebied zal 
je blijven verrassen zowel voor als bachten de 
kupe.
De natuur laat zich van haar beste kant zien 
en elke bocht brengt weer iets nieuws. Je fietst 
op eigen tempo, lekker genietend van de om-
geving, door het prachtige hinterland van de 
Westhoek en de broeken rond Vleteren met 
een weids uitzicht op het natuurgebied. Slinge-
rende dijken, prachtig waterlandschap, grote 
variatie aan water- en zangvogels, diverse be-
groeiing en gewassen vol allerlei kleuren.
De IJzersmultocht is de perfecte combinatie 
tussen lekker eten en fietsen in een van de 
mooiste fietsgebieden van België. We staan 
ook garant voor verzorgde en voldoende be-
voorrading (aperitief en soep in Beveren-IJzer, 
warme maaltijd in Krombeke, ijs en koffie met 
taart in Roesbrugge-Haringe), een goede en 
attente bewegwijzering (met duidelijke route-
beschrijving) en seingevers aan de gevaarlijkste 
oversteekplaatsen.
De organisatie voorziet bij aankomst kinder-
animatie en een springkasteel, ze staat tevens 
gekend voor de ‘après-bike’ op de pittoreske 
hoeve van Geert & Chantal, met streekbiertjes 
en alcoholvrije dranken voor alle deelnemers. 
Talrijke ingrediënten dus voor een succesrecept 
met meer dan 1000 (2018) fietsliefhebbers en 
dat op ‘elke laatste zondag van juni’.
Kaarten: € 20 voor volwassenen en € 12 voor 
kinderen (tot 12 jaar) zijn te verkrijgen bij alle be-
stuursleden of via overschrijving op IBAN BE57 
7380 0838 2135 (met vermelding van naam 
en aantal personen). Vanaf 27 juni iets duurder
(€ 25 voor volwassenen en € 15 voor kinderen).
Beschikken jullie niet over een eigen tweewie-
ler? Geen enkel probleem! Fietsverhuur van 
fietsen, alsook mooie, elektrische fietsen (057 
40 03 15 - info@covemaecker.be) zijn voorzien.
Info: www.smultocht.be - 0475 23 00 63 - 
0475 78 85 13 - 0473 46 97 74.

NATUURPUNT 

n Bushcraftweekend 
 23, 24 & 25 augustus  
Bushcraft is de kunst van het (over)leven in en 
met de natuur. Het is een breed pallet aan na-
tuurvaardigheden met respect voor de natuur. 
Bushcraft vormt een brug tussen gebruiken van 
natuurvolkeren en onze voorouders met de he-
dendaagse maatschappij.
Altijd al eens in het bos willen slapen in je zelf-
gemaakte hut of shelter? Wil je leren hoe je vuur 
kan maken zonder aansteker of lucifer? Zin om 
samen een waar feestmaal klaar te maken op 
het kampvuur? Eens zelf een houten kom bran-
den?  
We gaan ook op zoek naar dierensporen, we 
leren  sjorren en we maken toffe knopen. We 
prikkelen al onze zintuigen en proeven van lek-
kere verrassingen uit het bos. Avontuur verze-
kerd voor groot en klein!
Inhoud:
- veilig werken met (kinder)mes, bijl en zaag
- verschillende soorten hutten met zeilen of ma-

teriaal uit het bos
- vuurtechnieken (firesteel, vuurslag, demo 

vuurboog, enz…)
- kampvuurkoken: bakken (brood, taart), roken, 

spit, grondoven, bakken op steen....
- Bushcraftwandeling in de natuur rondom het 

kamp
- tijd voor creatieve projecten met materialen 

uit de natuur
Voor het ganse gezin, kinderen vanaf 6 jaar sa-
men met minstens 1 volwassene.
Schrijf je in samen met je (groot)ouder(s) en be-
leef en leer hoe je je thuis kan voelen in het bos. 
Tijdsduur: van vrijdag 22 augustus om 18 uur 
tot en met zondag 25 augustus om 14 uur.
Prijs: € 60 p.p. leden natuurpunt, € 65 p.p. niet-
leden (materialen en 5 maaltijden inbegrepen). 
Plaats: Bardelenbos, Reningestraat te Poperinge.
Inschrijven is noodzakelijk bij Guido Quaghe-
beur (info@natuurpunt-poperinge-vleteren.be). 
Maximum 50 deelnemers. Vermelden bij in-
schrijving: namen, leeftijd (kinderen), adres en 
email.

EVENEMENTENKALENDER
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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 2 juni: GESLOTEN op zondagnamiddag!

Westhoek Verbeeldt is op zoek naar de namen van de mensen op bovenstaande foto.
Indien je iemand herkent, graag contact opnemen met
info@westhoekverbeeldt.be of 057 34 66 94.

HERKEN JE IEMAND OP DEZE FOTO?



CRÈCHE OP SCHOOL
VBS DE KREKEL 
Na de krokusvakantie zijn op VBS De Krekel 
in Roesbrugge de voorbereidingswerken ge-
start voor de crèche op school. Vanaf 1 sep-
tember 2019 is er plaats voor 18 baby’s in 
groepsopvang, begeleid door zelfstandige ge-
kwalificeerde kinderverzorgsters én onder het 
begeleidend oog van Felies, de dienst voor ont-
haalouders in Ieper.
Naast een ruime leefkamer zijn er ook twee 
slaapruimtes. In de leefkamer is er een keu-
kengedeelte met alle nodige voorzieningen, 
een verzorgingshoek en speelruimte. Tevens is 
er een rechtstreekse toegang tot de schaduw-
rijke en volledig omsloten tuin. Via het bruine 
poortje aan de straatkant in de Prof. O. Rub-
brechtstraat 58 zal deze crèche toegankelijk 
zijn (beveiligde toegang).
Met deze crèche willen we tegemoet komen 
aan de groeiende vraag naar opvangplaatsen 
voor baby’s. Naargelang de werken vorderen, 
verschijnen er ook enkele foto’s en wat meer 
info in de volgende IJzerbodes. Maar ook via 
Facebook VBS De Krekel houden we je graag 
op de hoogte.
Tevens wordt het dak van het kloostergebouw 
vernieuwd, en zorgen we voor nieuwe dakgo-
ten. De ramen op de eerste verdieping worden 
in de loop van 2019-2020 eveneens vervangen.
Momenteel zijn er al een zestal gezinnen uit de 
bredere regio, die nieuwsgierig zijn naar een 
plekje in deze nieuwe crèche. Ook interesse? 
Neem contact op met Felies in Ieper (057 21 85 
55 - kinderopvangieper@felies.be) 
In alle geval van harte welkom aan alle baby’s 
uit Roesbrugge-Haringe en de omliggende
regio!
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!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 

op woensdag 12 juni 2019.

Artikels en publiciteit
inleveren ten laatste op
maandag 3 juni 2019.

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN

n	PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET

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

MARIO VANDEWIELE BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62

8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

Gordijnen en overgordijnen UNLAND®

Gratis opmeten en plaatsen

Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie

Decoratie & Kunstglazenier

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

D’ABEELESTATIE
HENGELSPORT
ALLES VOOR TUIN EN DIER

Abelestationsstraat 34
8970 ABELE-Poperinge
Tel. 057 33 62 49
abeelestatie@telenet.be
www.abeelestatie.be



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 17 mei
 vrijdag 21 juni
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst 
 dinsdag 28 mei
 dinsdag 25 juni

Vogelpik
smijting voor de leden
 zaterdag 11 mei

Koninklijke Schuttersgilde St.-Joris
2e Schiftingen Zuid-Westland 2019
 zondag 19 mei om 8.00 u.
Ledenschieting 3
 woensdag 22 mei om 19.00 u.
Ledenschieting 4
 woensdag 29 mei om 19.00 u.
Ledenschieting 5
 woensdag 5 juni om 19.00 u.
Ledenschieting 6
 woensdag 12 juni om 19.00 u.
Ledenschieting 7
 woensdag 19 juni om 18.00 u.

BEVEREN-IJZER
• Vrije kaartavond
 Praatcafé ’t Geheim Spoor
 donderdag 16 mei
 donderdag 20 juni

HARINGE
• Vogelpikclub Smokkelsmijters
 Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
 zaterdag 25 mei

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

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

MENSEN VAN BIJ ONS
• Willy Meeuw, echtgenoot van Huguette So-

fys, geboren te Leisele op 10 oktober 1934 
en op 16 april 2019 op 85-jarige leeftijd te 
Roesbrugge overleden.

• Maria Verlet, weduwe van Paul Fieu, gebo-
ren te Roesbrugge-Haringe op 9 april 1931 
en op 3 mei 2019 op 88-jarige leeftijd in het 
Jan Ypermanziekenhuis te Ieper overleden. Zij 
werd op 10 mei 2019 in de Sint-Martinuskerk 
te Roesbrugge begraven.

• Lena Laconte, weduwe van Arthur Gombeir, 
geboren te Poperinge op 12 mei 1944 en op 
8 mei 2019 in het Jan Ypermanziekenhuis te 
Ieper overleden.

ROMMELMARKTEN
• 18 MEI
 - Beauvoorde, Wulveringemstraat en Gou-

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

straat, Vijfwegenstraat en Sint-Elooistraat
• 30 MEI
 - Houtem (6 - 18 u.)
 - Houthulst, jaarmarkt & meifoor
• 31 MEI
 - Ieper, Ligywijk

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

Wulvestraat
• 10 JUNI
 - Diksmuide
• 16 JUNI
 - De Klijte (Heuvelland)
• 17 JUNI
 - Hooglede
• 22 & 23 JUNI
 - Houthulst, Vijverstraat (6 - 18 u.)
• 23 JUNI
 - Houthulst, Sint-Kristoffel
 - Poperinge, Casselstraat
 - Staden, Het SWOK, Ooststraat 4a
• 30 JUNI
 - Keiem
 - Gijverinkhove, kruispunt Weegschede
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Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN APRIL 2019

KAARTING - 19 APRIL
OC Karel de Blauwer
31 deelnemers - wonnen 3 partijen: Decaeste-
ker Wilfried 342 pt., Huyghe Geert 291 pt., Lermytte 
Michel 280 pt., Vandecasserie Paula 272 pt., Hauspie 
Cecile 239 pt. en Depyper Anna 236 pt. 
Klassement: 
1. Decaesteker Wilfried 11 part./1278 pt.
2. Devos Agnes 8 part./946 pt.
3. Deblonde Agnes 8 part./946 pt.
4. Huyghe Geert  7 part./1069 pt.
5. Hauspie Maria 7 part./930 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Vercoutter Marie-Thérèse 10 pt., Boury Alice 8 pt. en 
Timperman Lucienne 7 pt.
Klassement: 
1. Boury Alice 34 pt.
2. Vercoutter Marie-Thérèse 32 pt.
3. Timperman Lucienne 31 pt. 

KAARTING - 30 APRIL
Kristen Volkshuis
28 deelnemers - won 3 partijen: Hauspie Cecile 
323 pt., Vandermarliere Ignace 309 pt., Vandeputte 
Marie-Ghislaine 301 pt. en Vanhoucke Willy 215 pt.  
Wonnen 0 partijen: Vandeputte Marc 152 pt. en 
Vancayzeele Monique 257 pt.
Klassement: 
1. Decaesteker Wilfried 10 part./1289 pt.
2. Hauspie Cecile 10 part./1024 pt.
3. Soulliaert Michel 9 part./1009 pt.
4. Vandeputte Marie-Ghislaine 8 part./976 pt.
5. Meeuw Eddy 8 part./974 pt. 

GEZELSCHAPSSPELEN
Vercoutter Marie-Thérèse 9 pt., Boury Alice 8 pt. en 
Timperman Lucienne 7 pt.
Klassement: 
1. Boury Alice 40 pt.
2. Timperman Lucienne 35 pt.
3. Vercoutter Marie-Thérèse 33 pt.

PETANQUE - 12 APRIL
43 deelnemers - wonnen 3 partijen: Benauwt 
Roger, Butaye Willy, Callemeyn Victor, Decaesteker 
Wilfried, Deloz Jean-Claude, Gyssels Raymond, Ney-
rinck Aimé, Schoonaert Blanche, Timperman Lucienne 
en Vandeputte Marc

PETANQUE - 26 APRIL
39 deelnemers - Niemand won drie partijen

Klassement: 
1. Vandeputte Marc 19 part./292 pt.
2. Neyrinck Aimé 17 part./262 pt.
3. Decaesteker Wilfried 16 part./255 pt.
4. Bogaert Maria 15 part./265 pt.
5. Vandendriessche Alain 15 part./260 pt.
6. Storme Stefaan 15 part./259 pt.
7. Théry Valère 15 part./259 pt.
8. Debuysere Maria 15 part./258 pt.
9. Van Acker Jozef 15 part./233 pt.
10. Gyssels Raymond 14 part./270 pt.



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

Wij aanvaarden
ecocheques

bv
ba

bv
ba

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

Levering in 1 dag!
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Steffie Stoffels van de Wulfhullestroate wos zeven 
moanden verre en droeg stief ol voren o z’ in d’ oede 
klinieke in de Gasthuusstroate in Poprieng op con-
sultoasje gienk bie gynecoloog Gryspeerdt. Ze stelde 
‘t goed, buten da ze - ’s noavonds surtoe - dikkers 
gekuld wos van opgezwollen benen, en achter eten 
van ’n noene nu en toen ferme ’t zeur kreeg. 
Op ’n dag van d’ ofsproake stapte z’ op de belbus 
en nam plekke vlak vóór een soldoat die sebiet
begoste lachen van o ze nerezat. In neur vlerke ge-
schoten gienk Steffie etwoar anders goan zitten. Moa 
were grète die soldoat. Ze verzette neur nog twee, 
drie keeërs, moar ieder keer schoot die kerel in een 
lach. Bie zoverre dat ie op ’t latste noa buten moste 
kieken voe Steffie nie meer te zieën. Je ku wel peizen 
dat da joenksje verre van gediend wos doamei.
“Hed da voe nieten nog respect? O zién wuvige loa-
ter mi zúk een vent opgeschept zit, amai wi zeg! Mis-
schien da zié dat ku lieën, moar ik nie!” Hoe meer da 
Steffie d’rop peisde, hoe meer da ze neur belachelijk 
gemakt voelde en hoe niediger da ze kwam. “Oen-
beschoefterik!” peisde z’ in neur eigen. “Hoedt de 
zot mi je mette! Moa nie mi mien! Binnenkorte hoor 
je nog van me, gastje! O je toen nog goa lachen??”
Van o z’ op Popriengmart van de belbus stapte, lei 
Steffie klacht nere bie de polliesje, en slipte die sol-
doat voe ’t tribunoal.  
Een moand loater stoegen z’ olletwee voor de vrede-
rechter. “En joenkhied,” vroeg de juge, “hoe verkloar 
je gie joen gedrag? Je miek ogliek da mensche bela-
chelik. En in de situoasje da z’ is!”
“Da ze wós, menere de juge!”
“Hoe dat? Z’ is er nog ossan in?”
“Ha, nins enni, menere! O z’ opstapte, zagen ke se-
biet da ze platselik bedegen wos. Moa ’t dei d’rom 
dat ze neur nerezette juste oender de reklamme 
“Verwijder verdikking!” ‘k Grimeeuwde nateurlik, 
moa me moenkellach stoeg madam nie an en ze ver-
huusde.”
“Da ‘k neur verstoan!” zei de juge. “Beleefd wos je 
doar ogliek nie! Die ‘t voaderland dient, moe toch 
respect hen voe de burgers!”
“Nateurlik! En ik wilde nie lachen, moa ’t wos ster-
ker of mezelven! Surtoe o madam gienk goan zitten 
oender de cinemareklamme: “Binnenkort verwacht!”  
“Ja, roar toeval!” grimeeuwde ‘n rechter.
“Wos ’t doamei ól gewist! Moa ’t verergde, menere 
de juge, en willen of nie, ‘k koste me nie meer inhoe-
den, want in een koleire stoeg madamtj’ op en zette 
neur… flaks oender d’ Unoxreklamme: Ik weet een 
worstje te waarderen.” 
De vrederechter lachte. “Je dei gie dat dus nie mi 
kwoa wille?” vroeg ‘n.
“Tegen me wille, menere de juge! En hadde z’ ogliek 
nooit meugen goan zitten bie: “Dunlops rubberarti-
kelen konden dit voorkomen!” Dá wos me te vele!”
“En… wuk peis je doavan, madamtje?” vroeg de 
juge.
“’k Trekken me klacht in!” lachtte Steffie. “Mi da 
’k weten da ’t ol nie kwoad bedoeld wos. En eerlik 
gezeid...’k hen d’ er zelve leute mei nu!”
 
SCHREVELYNCK Nadruk verboden

Liebherr GNP 2313 
Comfort - Diepvriezer
185 l - 144,7x60x63 cm - 6 vriesladen - NoFrost - 
VarioSpace - SuperFrost - LCD temperatuurdisplay

€
 699,

00

LENTEKOOPJES!

A++

Braun HD585
Haardroger
2500 W -
3 warmtestanden -
2 blaasstanden -
koude luchtknop -
Ion functie - diffusor

€
 49,

99

Philips BRL160/00 
Ladyshave
wet&dry - dubbele bewegende
scheerkop - skin stretcher -
draadloos - 60 min gebruik
met volle lading -
batterij-indicator

€
 49,

99

Philips BRE620/00 
Epilator
17 keramische schijfjes -
wet & dry - 2 snelheden -
Opti light - draadloos - 
incl. scheerhoofd &
trimkam - etui

€
 69,

99

Philips S5400/06 
Scheerapparaat
multi Precision Blade -
Super Lift&Cut - Skin
Protection System -
AquaTec Wet & Dry -
Smartclick precisietrimmer
opzetstuk - 5 direction DynamicFlex -
afspoelbaar - oplaadbaar - Lithium ion
accu - auto.45min - batterij indicator -
quick charge

€
 99,

99


