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De militaire begraafplaats te Watou
Lance Bombardier Eric Douglas West
In mei 2019 stond er totaal onverwacht een zekere John West voor mijn deur, een Engelsman wiens vader als militair gevangen werd genomen in de woelige dagen rond Duinkerke
eind mei 1940. Hij was hier op verkenning met enkele vrienden om in de voetsporen te
treden van zijn vader Eric Douglas West, soldaat van het 140th Field Regiment, Royal Artillery. Dit regiment maakte deel uit van de achterhoede van het Britse leger dat hals over
kop trachtte te vluchten via Duinkerke in de operatie Dynamo. Bij die evacuatie vielen
er bij de Britten alleen al meer dan 11.000 doden, meer dan 14.000 gewonden en ruim
41.000 werden vermist of gevangen. Geladen met stafkaarten, pakken documentatie,
GPS, smartphones, dictionaires én een ‘Union Jack’ waren John en zijn vrienden er in geslaagd in grote lijnen het spoor van zijn toen 21-jarige vader te vinden. Het regiment was
in de verdediging van het Belgisch grondgebied niet verder geraakt dan Overijse bij Brussel
en trok door de Duitse overmacht steeds verder terug. Tussen 16 en 29 mei verdedigden ze
Cassel maar de Duitsers maakten een omsingelende beweging via Wormhout. Hun positie
leek onhoudbaar en ze planden een uitbraak via Winnezele en Watou om zo toch nog in
Duinkerke te geraken. De meesten werden echter in het grensgebied gevangen genomen,
waaronder Eric. Een zestal soldaten van zijn regiment en hun majoor Cartland geraakten
op de Poperingestraat maar werden aan de Speute neergemaaid in een hinderlaag. Albert
Leys herinnert zich nog dat de Duitsers vanuit Winnezele de gevangen troepen verzamelden op de Grote Markt om ze vandaar weg te voeren naar werkkampen. Eric West was er
een van en verbleef vijf jaar in gevangenschap in een koolmijn in Silezië (nu Polen). John
wilde de ‘town’ of Watou, de plaats van waaruit zijn vader werd weggevoerd, wel eens
met eigen ogen zien. Hij wist ook van het bestaan van een militaire begraafplaats maar
kende de juiste ligging niet. Weinig Watounaars zijn zich vandaag nog bewust van dit
vergeten stukje geschiedenis van hun dorp. Het kleine lapje grond van 9 are is vandaag
nog herkenbaar als een bosje, net buiten de bebouwde kom in de Houtkerkestraat. Voor
de oorsprong hiervan moeten we terug naar die twee angstvolle dagen eind mei 1940,
precies 80 jaar geleden.
Mei 1940 in de Westhoek
Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers België binnen. Dezelfde scènes zoals in 1914 speelden
zich af: tienduizenden vluchtelingen trokken
naar het westen, het Belgische leger trok naar
het oosten samen met geallieerde legers uit
Frankrijk en Engeland, maar deze keer waren
ze helemaal geen partij voor de nazi’s. Tegen
eind mei had de Duitse oorlogsmachine de Engelse en Franse troepen op een hoopje gejaagd
in het gebied rond Duinkerke. Onze streek zelf
werd niet zozeer geviseerd, maar had de pech

dat heel die wanordelijke mensenmassa zich
door de Westhoek moest begeven in de hoop
te kunnen ontsnappen. In Krombeke was er
een veldhospitaal ingericht in de kerk, in Watou was de kerk opgeëist als verblijf voor de
vele vluchtelingen en in de laatste dagen voor
de capitulatie diende ze als berging voor de rijwielen van het leger. Desondanks gingen de erediensten gewoon door! In de laatste week van
mei werden Poperinge en omgeving meerdere
malen gebombardeerd, er vielen honderden
doden en gewonden (meer verhalen over de

1939 - Eric Douglas West, soldaat van het
140th Field Regiment, Royal Artillery.

Poperingse gemeenten in “Poperinge in puin”Aan de Schreve 1990). In Watou werden op 27
en 28 mei (de dag van de Belgische capitulatie)
vluchtende geallieerde troepen vanuit de lucht
beschoten, er werd dood en vernieling gezaaid
over de hele lengteas van het dorp. Tientallen
privéwoningen werden ernstig beschadigd, enkele brandden volledig uit. Vooral rond de Keizerskapel was de ravage enorm, uitgebrande
vrachtwagens, legermateriaal en tientallen lijken
lagen over de straat verspreid. Een vijftal militairen waren in hun vluchtwagen verkoold en konden niet meer geïdentificeerd worden. Het douanekantoor op de hoek van de Winnezelestraat
en de aanpalende huizen brandden volledig uit,
evenals een tiental huizen aan de overkant van
de Roesbruggestraat. Van het nieuwgebouwde
café ’t Bolderhof van Jerome Pattyn stonden
alleen nog de muren recht. De keizerskapel
was zo erg getroffen dat ze achteraf gesloopt
moest worden, het Mariabeeld was echter ongeschonden en wordt vandaag nog door Stefaan Couttenye in ’t Hommelhof bewaard.
Vele woningen in de Steenvoordestraat liepen
schade op, dokter Boedts moest noodgedwon63

1910 - De Moenaardestraat in de richting van het kruispunt met de
Houtkerkestraat, Winnezelestraat en Oude Provenstraat.
Alle huizen op deze prentkaart werden vernietigd op 28 mei 1940.
(Westhoek Verbeeldt HEU004506735)

gen zijn praktijk tijdelijk in de Roesbruggestraat
10 onderbrengen. De gemeente stelde schade
vast aan de speelplaats van de gemeenteschool
en aan het rusthuis. De kerkfabriek had niet alleen glasschade opgelopen aan de kerkramen
en de pastorie, maar ook 6 woningen verloren
in de Roesbruggestraat (tussen Kleine Markt en
Winnezelestraat). Na een summiere identificatie kregen de dodelijke slachtoffers een geïmproviseerd graf ter plaatse: een vijftal vonden
een voorlopige rustplaats in een voortuintje in
de Winnezelestraat, een zestal bij de elektriciteitscabine aan ‘de Speute’ in de Blokstraat, één
op de hoeve Gaston Debaene, één op de hoeve
Dever in Sint-Jan-ter-Biezen, en nog enkele aan
‘de Vuileseule’, in de Gapaardstraat en in de Dodemanstraat. De 10 burgerslachtoffers kregen
een plaats op het kerkhof van Watou.

1940 - Hetzelfde kruispunt na het opruimen van de ruïnes.
Het gebouw met de drie ramen is het Boldershof. Daarnaast staan enkele
douaniers bij wat nog rest van hun kantoor op de hoek van de Winnezelestraat.
(Westhoek Verbeeldt HEU004501297)

kruispunt van de Roesbrugge-, Houtkerke-, Molen- en Winnezelestraat. De Poperinge- en de
Steenvoordestraat leden eveneens veel schade.
Iedereen vluchtte, niemand durfde nog een
nacht op ’t dorp doorbrengen. Tussen 27 en
28 mei een kalme nacht. Op 28 mei verschenen er om 9 uur een twintigtal vliegtuigen. De
straten zijn met drie rijen Engelse auto’s bezet.
De soldaten vluchten van hun wagens naar
kelders, huizen en abris te velde. Het gekende
gehuil; ontploffingen doen alle gebouwen op
hun grondvesten beven, glas rinkelt, dakpannen vallen, kasseistenen worden door en over
de daken geslingerd en immer maar voort dat
huilend gejank, die vreselijke ontploffingen, het
geschut der machinegeweren. Driemaal komen
ze terug. ’t Is kwart voor elf uur, de auto’s in
de straat ronken en de mensen komen met een
nieuwsgierige angst even buiten. Dikke zwarte
rookwolken stijgen langs alle kanten op. “

meenteraad moest dus dringend op zoek naar
een geschikt terrein. Burgemeester Dejonghe
liet zijn oog vallen op een weide langs de Houtkerkestraat (sectie A 117), toebehorend aan de
kerkfabriek. Omdat een aankoop teveel tijd in
beslag zou nemen en de kerkfabriek bovendien
niet happig bleek om te verkopen of langdurig
te verhuren deed pastoor Devisscher een ander
voorstel. Na overleg met het bisdom stelde hij
voor om die weide (117A) te ruilen met de cijnsgrond* van de gemeente waar de onderpastorie
in de Kapelaanstraat (323A) op was gebouwd

Militaire begraafplaats

Mei 1940 - Vier voorlopige graven van Engelse
soldaten van het 140th Field Regiment,
Royal Artillery, in een akker naast herberg de Speute
op de hoek van de Douvieweg en de Stoppelweg.
(foto E. Leeuwerck)

Uittreksel uit ‘De Poperingenaar’:
“Zoals alle gemeenten in West-Vlaanderen zag
Watou de vlucht van de geallieerde troepen.
Een drukkend gevoel had zich van de inwoners
meester gemaakt, dat op maandagvoormiddag
27 mei in angst oversloeg. In het bombardement van de hoeve Jerome Dambre werden 2
Belgische soldaten gedood en twee levensgevaarlijk gewond. Nauwelijks bekomen of we
ondergingen op dezelfde dagen een tweede
bombardement, omstreeks 17.30 u. aan het

De militaire slachtoffers van 27 en 28 mei die voorlopig in de onmiddellijke omgeving van bominslagen werden begraven en genoteerd, werden
op een geschetste kaart, dienden op vraag van
de bezetter samen op een afzonderlijke militaire
begraafplaats te worden herbegraven. De ge-

1940 - Handgeschreven antwoord van bisschop
Lamiroy aan pastoor Devisschere i.v.m. de grondruil.

Circa 1946 - Twee Watounaars (wie herkent hen?)
op de begraafplaats. Op de achtergrond het huis
in de Moenaardestraat 78.

(allebei ongeveer 9 are). Dit voorstel werd haastig aangenomen in de gemeenteraad van 16
oktober 1940 en achteraf vastgelegd bij notariële akte van 8 mei 1941, met goedkeuring van
provincie en het bisdom (tekenden voor de gemeente: Georges Dejonghe, Georges Igodt en
Albert Van Eecke en voor de kerkfabriek: Camiel
Vandenberghe, Francois Vandenameele, Cyriel
Devisschere, Albert D’hont en Camiel Delbaere).
Nog voor de akte getekend werd, startten op 25
oktober 1940 de herbegravingen. Omer Leupe,
Jerome Alleweireldt en Pascal Vallaey aanvaardden de zware taak de lijken op te graven en een
inventaris op te maken van de persoonlijke za-
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Prof. O. Rubbrechtstraat 32 - ROESBRUGGE
Tel. 057 30 03 59 - www.garagecappoen.be

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten
Alle carrosseriewerken • schilderen

2020 – Huidige toestand van de voormalige militaire begraafplaats in de Houtkerkestraat.

ken. Hun werkuitrusting bestond uit “twee emmers met zuiver water, een liter creoline, 50 gr
watte, 100 gr iodiumtinktuur, 2 verbanden, een
bezem, een fles sterkendrank en een twintigtal
sigaretten (Belga of soortgelijke)”. In de archieven zijn de processen verbaal van opgravingen
en herbegravingen bewaard per slachtoffer met
alle gruwelijke details en een lijstje met hun weinige persoonlijke bezittingen. Tegen 24 november 1940 waren die werken achter de rug en
vonden 35 Britse, 13 Franse militairen en één
onbekende soldaat er een rustplaats, de burgers
en 10 Belgische militairen werden begraven op
het gemeentelijk kerkhof. Voor zover we konden achterhalen plaatste de “Nationale Vereniging Onze Graven” stenen kruisen met inscripties op een metalen plaatje op alle graven. Na
de oorlog beslisten de Britse militaire overheden
om hun jongens een derde en definitieve rustplaats te bezorgen. In januari 1948 werden de
Britten overgebracht naar de Commonwealth
begraafplaats te Hotton (provincie Luxemburg)
en vanaf oktober 1949 werden de Fransen
druppelsgewijs gerepatrieerd, meestal op vraag
van familieleden. Eind 1957 besliste de gemeenteraad om het ‘voormalig militair kerkhof’ als
weide te verpachten aan André Camerlynck en
daarna aan Roger Castryck.

Vandaag
Het feit dat deze begraafplaats nog steeds herkenbaar is in het landschap is te danken aan een
samenloop van omstandigheden. Eind jaren zeventig zocht Michel Doolaeghe een stuk grond
om een hangar te bouwen en zijn vrachtwagens

te stallen. De voormalige begraafplaats en een
grotere naastliggende weide leken hem zeer geschikt en hij kocht alvast het kleinste deel van de
stad Poperinge in 1978. Het grootste deel liep
hij echter mis waardoor zijn project mislukte. Hij
plantte er dan maar bomen en struiken op en
gebruikt het verder als een privébosje voor zijn
ontspanning. Het bedrijfsterrein kwam er later
in de Winnezelestraat.
Vandaag, 2020, zijn nog vier stille getuigen van
de bombardementen op het burgerlijk kerkhof: Ludovicus Keller °Sint-Katelijne-Waver,
25/05/1876 †Watou 28/05/1940. André Pover
°Dendermonde 24/02/1922 †Watou 29/05/1940
en Henri Plancke °Watou 19/03/1916 †Ieper
28/05/1940 (zoon van burgemeester Camiel
Plancke, gesneuveld als soldaat). De onbekende
soldaat, die logischerwijs door niemand opgevraagd werd, kreeg zijn definitieve rustplaats
in het erepark van de gesneuvelden van WOI,
tussen de heldenhuldezerkjes van de Watouse
gesneuvelden.

’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

*Vaak werd er gebouwd op grond die eigendom
bleef van gemeente, kerkfabriek of particulieren. Dit
noemde men cijnsgrond; de bouwheer betaalde jaarlijks cijns of pacht.

Jan Daschot
Bronnen:
http://140th-field-regiment-ra-1940.co.uk/
Westhoek Verbeeldt
Historische kranten
Gemeentearchief Watou in stadsarchief Poperinge
Archief Guido Doolaeghe
Geschiedenis van een grensdorp – Jan Daschot, 2015

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24
Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk
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in ’T ROZENHOF
Beste klanten,
Tijdens deze Coronacrisis werkt ’t Rozenhof op take-away!!
Elk weekend kun je bij ons terecht om gerechten af te halen
op vrijdagavond, zaterdagmiddag én -avond, en op zondagmiddag.
De gerechten en het menu wijzigen elke week!
Zo zorgen we voor heel wat afwisseling voor onze klanten.
De wekelijks vernieuwde afhaallijst vind je terug op onze website:
www.rozenhof-proven.be, en op onze facebookpagina.
Er liggen ook steeds folders in het portaal van ons restaurant.
Passeer je bij ons in de buurt, neem gerust een folder mee naar huis!
Bestellen kan steeds telefonisch op 057 300 335!

En dan in première !!!!
Sinksenmaandag is bij ons al jaren gekend voor onze “hespen aan ’t spit”.
De Coronacrisis gooit dit jaar roet in het eten waardoor wij jullie niet
ter plaatse kunnen laten genieten van dit jaarlijks evenement….
MAAR …. dit is zonder ons gerekend.

Op SINKSENMAANDAG 1 JUNI 2020
organiseren wij

“HESPEN AAN ’T SPIT
DE TAKE-AWAY-EDITIE!!”
Groentepakket, koude aardappelsalade,
verse provençaalse saus, én onze heerlijke hespen,
traditioneel aan het houtvuur gebakken.
De groenten en aardappelen worden netjes vooraf verpakt.
Het vlees wordt ter plaatse gesneden en verpakt aan de barbecue door de chef op het moment dat je komt afhalen!!!
Let wel: ENKEL OP RESERVATIE ( 057 300 335 )
ten laatste tegen vrijdag 29 mei !!!
Volw. : € 19 - kind <12 j. : € 10
Bij het reserveren krijg je een uur van afhalen, gelieve dit zeer stipt te
respecteren. Enkel zo kunnen wij de “social distancing” garanderen!
We hopen op die manier onze jaarlijkse traditie verder te kunnen zetten!!!
We kijken alvast uit naar jullie reservatie!
Dieter en Carmen, Emma en Louis
Obterrestraat 73 • 8972 Proven • Tel. 057 30 03 35 • reservatie gewenst • www.rozenhof-proven.be
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In memoriam

Wim Sohier
Op vrijdag 17 april is Wim Sohier op 83-jarige leeftijd thuis in Veurne
overleden.
Wim was bijna twee decennia lang enthousiast redacteur bij de IJzerbode. Taal was zijn passie. Z’n liefde voor het Nederlands was groot.
Z’n liefde voor het dialect was zo mogelijk nog groter.
In samenspraak met wijlen Roger Blondeau vervoegde Wim in 2002 de
ploeg van De IJzerbode. Hij verzorgde de rubriek De Taaltap waarin hij
z’n liefde voor de moedertaal volop kon botvieren. Al snel nam Wim
ook grotere artikels voor z’n rekening. Uit z’n pen vloeiden boeiende
artikels over o.a. de militaire hospitalen in WOI in Proven en Roesbrugge-Haringe of een reeks over Kalle Geete (Beveren-Ijzer).
Veel genoegen haalde hij ook uit het opstellen van z’n taalquiz over
ons gekoesterd West-Vlaams dialect of het uitkiezen van de foto waarbij lezers moesten raden waar een oud voorwerp toe diende.
Rond 2009 nam Wim de maandelijkse rubriek ‘Al weerskanten van de
Schreve’ over van Romain Depuydt. Een column waarin hij z’n fijne humor en z’n liefde voor het West-Vlaams kon combineren. En heel misschien wel de rubriek waar hij zelf het meeste plezier aan beleefde…
De liefde voor taal
Z’n liefde voor taal en het dialect in het bijzonder was ook Walter Winnock niet ontgaan. Na herhaald aandringen liet Wim zich in 2006 overhalen om mee te stappen in het oprichten van het Dialectgenootschap
Bachtn de Kuupe. ‘Wit je gie wel an wiene da j’ gie begunt?’ was zijn
opmerking. Na veel voorbereiding en met de nodige afspraken organiseerden Wim en Walter in april 2006 een eerste bijeenkomst. Wim
werd prompt verkozen tot de eerste voorzitter van het Dialectgenootschap.
In de eerste weken na de startvergadering werd de schrijfwijze(r) van
het dialect van BdK opgemaakt door Wim, Leonard Willaert en Walter, want dialect schrijven is geen sinecure. Al snel volgde de eerste
driemaandelijkse dialectgazette die na lange avonden schrijven, lezen,
herlezen, herwerken toet gat in ’n nacht tot stand kwam. Meerdere jaren was Wim een bezield voorzitter, een gedreven bestuurder… zeker
als hij zich kon verdiepen in zijn taal en dialect. Als hij kon schrijven en
herschrijven, weetjes opzoeken,…
In het voorjaar van 2012 nam Wim ontslag als voorzitter en bestuurder
en werd benoemd tot erevoorzitter. Hij bleef nog vele jaren gedreven
bezig met het dialect en de dialectgazette tot zijn gezondheid het stilaan niet meer toeliet.

Toegewijde leerkracht Nederlands
Wim Sohier was van 1959 tot aan z’n pensioen in 1997 een gepassioneerd leerkracht Nederlands aan het Bisschoppelijk College Veurne.
Wim was een echte vaderfiguur voor zijn eerstejaars en ook heel erg
gewaardeerd bij collega’s als een hartelijke en zeer spraakzame vriend.
Hij gaf de liefde voor taal aan heel wat van zijn leerlingen door.
Dankzij zijn onwrikbare beroepsernst had hij échte impact op zijn leerlingen en mocht hij gemeend respect ervaren vanwege veel ouders. Of
zoals oud-collega Gaby Debackere het mooi poëtisch verwoordt: mild
zaaien en, zo nodig, met zachte hand wieden, geduldig en voorzichtig doen groeien, jonge geesten en dromen vaderlijk kneden, dat was
Wim!
Wim genoot van het spelen met taal, denken over taal, praten over
taal,… Als toemaatje een speels weetje uit Taaltap 168 van januari
2019, één van de laatste die Wim voor z’n rekening nam.
Wist je dat…? Het woord hippopotomonstrosesquipedalio-fobie de
angst voor lange woorden betekent?
Vanaf nu wel. En dat dankzij Wim Sohier.
Het ga je goed Wim.
’t Goa je goeëd.

De bestuurders van het eerste uur die met Wim nauw hebben samengewerkt, Herman Keirsebilck, Leslie Verpoorte en Walter Winnock
wensen te benadrukken dat ze in Wim niet alleen een gedreven en
taalkundige voorzitter zagen, maar ook en vooral een goede vriend.
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Nu we het moeilijk hebben om activiteiten in te plannen,
doet het deugd van eens achterom te kijken.
Gerda Vandermarliere vertelt:
‘In 1975, na een spel zonder grenzen tussen de gemeenten Roesbrugge,
Watou, Proven te Proven is het feestcomité én het idee van een reus ontstaan.
Ter gelegenheid van dit spel werd namelijk een grote kop gemaakt door mijn
papa ( Willy Vandermarliere – links op de foto) en afgewerkt door Mieke
Cornette (mijn schoonzus).
Tussen pot en pint werd er
gebrainstormd om Roesbrugge
meer op de kaart te zetten. Want
op 1 januari 1977 werd de fusie met
Poperinge een feit.
Een fusie-stoet zou met de kermis
door de straten van Roesbrugge
trekken, en als men zei een stoet
hoorde daar een reus bij. Met het
idee van de grote kop nog in zijn
achterhoofd zei mijn papa:’ ik maak
wel een reus, en zo geschiedde’. De
romp werd gemaakt uit staal en
door
Ignace
en
Willy
Vandermarliere
aan
elkaar
gesoldeerd. De kop werd weer door
Mieke Cornette gemaakt.
Het
patroon van de kleren van de reus
werd door Zr. Gemma (het
toenmalig schoolhoofd van de
meisjesschool) getekend en geknipt
en Mia (mijn zus) en Willy stikten de kleren.’
De Reus Karel de Blauwer was geboren! En hij stond symbool voor de vrije
geest van het dorp na bijna 2 eeuwen als zelfstandige gemeente te hebben
bestaan – iets waar men heel erg de nadruk op wou leggen tijdens de fusiestoet.

Petit Paris

De eerste Wagen in deze Fusiestoet was deze van ‘Petit Paris’.
Onder de Eerste Wereldoorlog was Roesbrugge een dorp achter het front,
waar soldaten op rust de sfeer bepaalden en hun miseries en angsten
afreageerden. Om de losse vrolijkheid die dit meebracht sprak men van
‘Roesbrugge-Petit Paris’ of Roesbrugge-Klein Parijs.
Daarom gebruiken wij dan ook heel graag de naam ‘PETIT PARIS’ voor de
activititeiten die het feestcomité organiseert op de zaterdag van Roesbrugge
Kerremesse!
Meer info en het programma van de fusiestoet kan je trouwens vinden op
www.roesbrugge.com/roesbrugge ...

Karel de Blauwer

- En wie
alles wil te weten komen over het
blauwen en over onze Karel de
Blauwer kan terecht op onze
uitgestelde voordracht in het kader
van Erfgoeddag.
Afspraak op 24/25 april ‘21

LIKE EN
VOLG
ONS
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Oud ijzer en metalen

trade

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
op je bedrijf of bij je thuis.
Contante betaling.

Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 13.00 tot 17.45 u.
zaterdag van 8.30 tot 11.45 u.
en ook op afspraak

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

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

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

www.aupetitjardin.be

Hoog tijd om de bloembakken en terraspotten te vullen:
kom uw keuze maken !
Voor de groentetuin en groenteserre zijn alle plantjes volop beschikbaar:
sla, tomaat, komkommer, meloen, aardbei, aubergine, paprika,
prei, bloemkool, spruiten, selder, …
In mei zijn we door corona-maatregelen op zondag enkel open in de voormiddag

MEI:

Kom gerust langs,
het team van
Au Petit Jardin
staat steeds
tot uw dienst !

HET IS HET MOMENT OM U

PRO DAYS

COMFORTZON
TE VERGROTEN

TOT 31 MEI

TIC VUS WEN

NEW SUV CITROËN C5 AIRCROSS

SUV CITROËN C3 AIRCROSS

EHCSITAMOTUA
M GNIGNAHPO
UC CILUARDYH

AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK EAT8
OPHANGING MET PROGRESSIVE
HYDRAULIC CUSHIONS®

12 RIJHULPSYSTEMEN
GRIP CONTROL
KOFFERVOLUME TOT 520 L

CITROËN BERLINGO VAN

CITROËN JUMPY

CITROËN JUMPER

SALONCONDITIES OP HET HELE

CITROËN GAMMA

CITROËN PRO
THE DO-IT-ALL.

EERSTE 3 MAANDEN HUUR

AANGEBODEN

(1)

OPENDEURDAGEN VAN
6 TOT 31 JANUARI
7/7 OPEN
EN

50%

OP DE OPTIES(2)

SUV C5 AIRCROSS
4,8 – 8,0L/100 KM 126 – 181G CO2/KM (WLTP)

9.500€ vo
en tot 100% van
aangeboden op een selectie
(1)

Tot

(2)

SUV C3 AIRCROSS
C3
4,5 – 7,0L/100 KM 118 – 158 G CO2/KM (WLTP)
4,2

business.citroen.be
Citroën verkiest Total. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be. Contacteer uw verkooppunt
voor alle informatie over de fiscaliteit van uw v
bij aankoop van een Citroën SpaceTourer Shine Diesel 2.0 BlueHDi S&S 180 EAT8. Het voordeel houdt in de korting van 8.420€ en de voorwaar
BERLINGO VAN
JUMPY
3.000 €. (2)
100 % korting op fabriekopties (behalve op betalendeJUMPER
koetswerkkleur ) op de volgende modèllen in stock : CITROËN C3, SUV C3
(2 bis) Bij aankoop van een nieuwe CITROËN, 50% korting op alle fabriek opties, alsook op betalende koetswerkkleur, (behalve Ele
5,2 – 7,8L/100 KM 137 – 177G CO2/KMSpaceTourer.
(WLTP)
6,0 – 8,0L/100 KM 159 – 210 G CO /KM (WLTP)
8,2 – 14,8L/100 KM 215 – 387G CO2/KMstrekt
(WLTP)en voorbehouden aan pa
voorwaarden geldig van 1/1/20 tot 31/1/20 in de 2deelnemende CITROËN verkooppunten zolang de voorraad
Citroën verkiest Total. Milieu-informatie (KB 19/03/2004):
citroen.be. of
Contacteer
verkooppuntde
voor
alle informatie
over
fiscaliteit van uw voertuig. (1) Tot drie maanden aangeboden*
voorY elk
F
Y
zijn standaard
in optieuw
naargelang
versie.
Meer info
bijdeons.
lease-contract (exclusief optionele diensten) voor elk voertuig dat op voorraad is bij uw verdeler (*exclusief eventuele eerste verhoogde huur, minimaal 2 maandhuren voor een contract van 48 maanden
en maximaal 3 maandhuren voor een contract van 60 maanden via kredietnota). Aanbod Financiële Renting voorbehouden aan professionelen en aangeboden door PSA Finance Belux NV (verhuurder),
Bourgetlaan 20, bus 1, 1130 Brussel. Aanbieding onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier en geldig van 01/05/2020 tot 31/05/2020. (2) CITROËN biedt u 50% korting op alle opties.
Aanbiedingen geldig van 01/05/2020 t.e.m. 31/05/2020, deze aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, voorbehouden aan bezitters van een ondernemingsnummer, meer info en voorwaarden
bij ons.

DEFEVER

Dehemlaan 18 • 8900 IEPER
T 057 20 46 06
www.citroen-defever.be
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… 40 jaar terug in de tijd
Op zondag 13 april 1980 werd E.H. Arryn als
nieuwe pastoor van Sint-Jan-ter-Biezen binnengehaald. Lucien - officieel eigenlijk Luciaan
- Arryn was afkomstig van Beernem, maar sinds
1966 medepastoor in de O.L.Vrouweparochie
in Poperinge en dus geen onbekende in de
streek. Hij moest pastoor Achiel Verstraete opvolgen, die al sinds 1959 in de Kapelle de dienst
uitmaakte, maar eerder in 1980 op rust ging.

E.H. Luciaan Arryn bij zijn aanstelling.

tel van de kerk en daarna ging hij voor in een
liturgische dienst. E.H. Arryn bleef pastoor in
Sint-Jan-ter-Biezen tot aan zijn dood in 1992.
- Op 22 mei 1980 werd een ruime delegatie
van Roesbrugge-Haringe op het stadhuis in Poperinge ontvangen. Meester Raymond Gyssels,
Gaby Maes, Joël Deroo, Guido Schoonaert, Raf
Haghedooren, Daniël en Ann Morez, Ignace Parent en Hendrik Vanstraeseele voor Roesbrugge
kregen samen met de Haringenaars pater DeEen beeld uit de folkloristische stoet ter gelegenheid
clercq, Milo Aernout en meester Jozef Gheysens
van de aanstelling van E.H. Arryn in de Kapelle.
van burgemeester Sansen en de schepenen
We herkennen onder meer José Deweerdt,
Bart Deheegher en Kris Notebaert.
d’Udekem d’Acoz, Roosebeke en Deboutte
uitleg over de plannen voor de bouw van een
Voor de komst van de nieuwe pastoor hadden
nieuwe zaal in Roesbrugge. Ook de eresecrede inwoners bijna letterlijk ongeveer alles uit
tarissen Sylvain Deboutte en Jozef Alexander
de kast gehaald. Hij werd samen met de dewaren erbij en dat maakte de vergadering nog
ken aan de rand van het dorp door de leden
wat officiëler. Het stadsbestuur beloofde op de
van de kerkfabriek en enkele notabelen opgesamenkomst niet alleen een nieuwe overdekte
wacht en het gezelschap reed in drie koetsen
sportruimte voor Roesbrugge, maar ook dat de
naar de kapel. Alle huizen waren versierd, aan
stad van plan was om het ‘stadhuis’ grondig te
veel gevels hing een feestelijke spreuk en zorestaureren met de bedoeling er enkele tijdelijke
wat alle inwoners liepen met de koetsen mee
stadsdiensten te verzekeren. Volgens de eerste
in een bonte folkloristische stoet. Aan de woplannen - die toen nog heel voorlopig waren
ning van de voorzitter van de kerkfabriek kreeg
- werd voor de bouw van de zaal een perceel
de nieuwe pastoor zijn herdersstaf en de sleunaast de bestaande brandweerkazerne voorgesteld. Voor de jeugd,
die in die jaren de bovenverdieping van het
gemeentehuis inpalmde, zouden lokalen
voorzien worden in het
schoolhuis van Roesbrugge. Dat werd in
de zeventiger jaren als
postgebouw gebruikt
maar stond leeg sinds
de bouw van de nieuwe post. Voor de Haringenaars had de stad
niets voorzien, omdat
het dorp volgens de
burgemeester ‘te klein’
Het officiële ontvangstcomité bij de inhuldiging van E.H. Arryn op 13 april.
was om er een eigen
Van links naar rechts: Georges Rouseré, Gaston Desmadryl,
gemeenschapsruimte
Valère Vermeersch, André Verhaeghe en Leo Hautekeur.

te bouwen. De samenkomst verliep constructief, maar toch voelde Haringe zich stiefmoederlijk behandeld. In de jaren die volgden maakte
de plaatselijke Kultuurgemeenschap daarom
werk van een ‘eigen oplossing’. Eerst werd de
school als dorpshuis omgebouwd en eind 1996
werd een deel van de loods van Martin Muylle
gekocht. Dankzij de inzet van heel wat vrijwilligers werd die omgebouwd tot een mooie zaal.
De Levaard werd op 15 augustus 1997 voor de
eerste keer officieus gebruikt, en op vrijdag 24
mei 1998 officieel ingewijd. Ook Roesbrugge
kreeg ondertussen de gevraagde sportzaal van
de stad, maar de beloofde restauratie van het
stadhuis werd nooit echt gerealiseerd en de
stadsdiensten verhuisden snel naar Poperinge.
Nog in april en mei :
- In Proven kreeg Albert Vandoolaeghe in april
1980 een verrassing van formaat in de bus. Hij
vond er immers post van de toen heel populaire
weerman Armand Pien. De directe aanleiding
was een voordracht, die Pien enkele maanden
eerder op uitnodiging van Davidsfonds IJzerweelde in zaal Sint-Elooi bij Albert en Madeleine
Deprey was komen geven. Na de voordracht
vertelde de toen erg populaire weerman aan
DF-secretaris Daniël Morez dat hij in mei 1940
ooit met een paar vrienden op de vlucht naar
Frankrijk enkele nachten in Proven ‘gelogeerd’
had. Hij herinnerde zich zelfs dat ze opgevangen
werden bij de familie Vandoolaeghe, dat ze er
sliepen op de hooizolder en hij had nog weet van
een zoon die Albert heette. Toen Pien hoorde
dat Albert nog altijd in Proven woonde, vroeg hij
aan Morez om hem in contact te brengen met

Albert Vandoolaeghe bij zijn vroegere woning in de
Canadaweg te Proven, waar Armand Pien in mei
1940 enkele dagen verbleef.
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een openluchtbal op de parking van de firma
Prophète. Op zondag was er de ‘Grote prijs
Karel de Blauwer’ voor liefhebbers en daarna
waren er voor 2000 frank prijzen te winnen tijdens de volksspelen op straat. De koers op zondag was trouwens een succes met 43 starters
en met Jan Blomme, in die tijd een gerenommeerd amateur, als winnaar. De koers van zaterdag lokte echter amper 19 juniores naar Roesbrugge, maar met een Museeuw als winnaar
kwam er toch een grote naam op de erelijst.

In mei 1980 werd het kruispunt van de Provenseweg met de Watouseweg heringericht.
Er kwam een vluchtheuvel in het midden van de grote baan en ook een straatlichtarmatuur met drie lampen.
Bedoeling was het kruispunt veiliger te maken. Ondertussen is ook die ingreep al lang historie en
ligt er momenteel een veel veiliger rotonde. Op de foto het kruispunt voor de ingrepen.

de familie. Dat resulteerde aanvankelijk in een
heel mooie bedankingsbrief, maar twee jaar later, in 1982, kwam Pien persoonlijk Albert Doolaeghe opzoeken. En het werd een heel hartelijk
weerzien. Ze trokken samen naar de woning
van toen - die ondertussen bewoond was door
Bert en Martine Bouve-Vulsteke - en ze gingen
daarna samen eten in Restaurant ’t Couthof.
- Op 15 mei 1980 werd in Watou het ‘Wandelpad aan de Schreve’ ingewandeld. Zo’n 140
stappers stapten met Johan Degraeve als deskundige natuurgids via de Kasteelstraat over de
Warandestraat naar de Heidebeek en daarna
via de Winnezeelestraat naar de Kleine Markt.
De route werd aangeduid met gele linten en
kreeg ook een wat langer alternatief, dat met
oranje banden werd bewegwijzerd. Bedoeling
was om de Watounaars een leuke staproute
te bieden en om terzelfdertijd de toen nog
schaarse toeristen in Watou de pittoreske weggetjes naar en langs de Schreve te leren kennen.

- In de Ronde van West-Vlaanderen, indertijd
een gerenommeerde vierdaagse voor liefhebbers die in onze provincie gereden werd, kwamen naast heel wat grote beloften uit het wielrennen ook drie renners uit groot-Poperinge
aan de start. En zij deden het lang niet slecht.
José Bafcop werd in de eindstand 18de, Marc
Deseyne 31e en Gilbert Orbie 59e. En in het
bergklassement werd Bafcop zelfs tweede. Eddy
Planckaert won dat jaar twee ritten, en eindwinnaar werd Kurt Dockx, ook al een latere prof.
- In Roesbrugge werd de allereerste Haringestraatkermis georganiseerd. Het programma
was behoorlijk ambitieus. Zaterdag 17 mei begon met een vinkenzetting in de voormiddag
en in de namiddag mochten de pleutenprinsen
het lint doorknippen, was er een ballonwedstrijd, reden de juniores de ‘Eerste grote prijs
beenhouwerij Verhaeghe’ met aankomst voor
het café van de weduwe Cornette en als opsluit
zorgde discobar Moonriver voor ambiance op

- In mei 1980 werd ook een tijdloze computerfiguur geboren. Al ging de lancering van Packman in de eerste maanden wel een beetje de
mist in. Maar al snel werd het ‘hapventje’ een
echte hype bij wie toen al door de computer bezeten was, en sindsdien is het spelletje eigenlijk
nooit meer weggeweest. Packman is trouwens
het meest succesvolle computerspelletje ooit.
Het gaat in de ranking zelfs Tetris vooraf. Zelfs
de Angry Birds verslindt het ventje met brio.
Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten en foto’s op www.westhoekverbeeldt.be

Stef Ryon

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

Inlichtingen: 057 30 03 79

Aanpassen en herstellen van kledij
Maken van gordijnen
Openingsuren
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

Winnaar van de ‘eerste grote prijs beenhouwerij Verhaeghe’ Eddy Museeuw,
met heel wat bekende streekgenoten en supporters.

13.30 - 18.00 u.
9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
9.00 - 12.00 u.
9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 16.00 u.
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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Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

Coiffure

Nancy

Gordijnen en overgordijnen UNLAND®
Gratis opmeten en plaatsen
Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie
Decoratie & Kunstglazenier

J. LAHOUTTE

dames • heren
kinderen

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

Publiciteit voor de streek ?

Uw eindwerk is geschreven?
bvba

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

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!

bvba

Open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

De IJzerbode wordt in meer dan
3000 huisgezinnen verspreid.

Inlichtingen: 057 30 03 79

D’ABEELESTATIE
HENGELSPORT
ALLES VOOR TUIN EN DIER
HOUTPELLETS, BRANDHOUT EN KOLEN
Abelestationsstraat 34 • 8970 ABELE-Poperinge
Tel. 057 33 62 49
abeelestatie@telenet.be • www.abeelestatie.be

Houtpellets (din+)
Brandhout
Brandkolen

Nu bestel
len:
later leve
ren of
af te hale
n

* Geldig op aankopen in de maanden mei en juni
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Door lokaal te kopen, steunen we onze eigen economie en zorgen we voor elkaar.
Nu – terwijl we in ons kot moeten blijven - maar ook later om onze eigen economie er terug bovenop te helpen. Niet enkel winkels en webshops, maar ook bouwondernemers, freelancers,
communicatie- en eventbureaus, vrije beroepen, tuinaannemers, garages, ... ondernemers uit alle sectoren.

Tik het HEU-nummer in de zoekfunctie en bekijk deze en andere beelden in detail op www.westhoekverbeeldt.be.

PROVEN: Slager Staf Struye bouwde na de Eerste Wereldoorlog zijn slagerij
op de plaats waar vroeger de vrije meisjesschool gelegen was. Roger Struye
poseert omstreeks 1928 met een te slachten koe. Voor het uitstalraam staan
zijn echtgenote met de kinderen Jacques en Paul.
Westhoek Verbeeldt - HEU004501358

KROMBEKE/PROVEN: Alma Soenen woonde niet ver van de dorpskom
van Proven op het grondgebied Krombeke.
Ze deed na WO II in Proven de melkronde met haar hondenkar.
Westhoek Verbeeldt - HEU004508595

PROVEN: Gelegen tussen het huidige Provenplein nr. 30 en 32 werd een handel in granen
en meststoffen uitgebaat. Links van de magazijnen lag de herberg ‘In de Lelie’.
Westhoek Verbeeldt - HEU004504615

PROVEN: Bakker André Veniere rijdt met zijn fiets
beladen met 104 broden voorbij zijn bakkerij in de
Gasthuisstraat (Provenplein)
Westhoek Verbeeldt - HEU004510900
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ROESBRUGGE: De winkel van de familie
Cambron-Rouseré in de Stationstraat
(Prof.O.Rubbrechtstraat) te Roesbrugge in 1939.
Men kon er van alles kopen: dranken, voedingswaren en confectieartikelen.
Westhoek Verbeeldt - HEU004508169

ROESBRUGGE: De winkel van Achiel Quinten
en Antoinette Alexander in de Statiestraat (Prof.
Rubbrechtstraat). Boven de toegangsdeur staat op
een vel papier wat er zoal te koop is, velo’s, radio’s
en Butagaz. We bemerken ook de bruine triporteur
waarmee Georges Gruwez, hun knecht, kilometers
aflegde om flessen Butaangas aan huis te leveren.
Westhoek Verbeeldt - HEU004507929

ROESBRUGGE: Op het Roesbrugse gehucht De Molenwal bevond zich een Centra-kruidenierswinkel
met smidse, uitgebaat door smid André Vandepitte en zijn vrouw Maria Verhaeghe. In 1964 werden de
winkel en smidse overgenomen door Provenaar Frans Laseure en zijn vrouw Mariette Vandenbroucke.
Westhoek Verbeeldt - HEU004508212

ROESBRUGGE: Alberic Denys deed zijn melkronde
door de straten van Roesbrugge, Haringe en een
deel van Beveren a/d IJzer met zijn kar getrokken
door drie honden. In 1955 werden de honden
vervangen door een paardje.
Westhoek Verbeeldt - HEU004501886

ROESBRUGGE: Na jaren met paard en kar zijn transportdienst te hebben uitgevoerd kocht Karel
Prophète zich na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe vrachtwagen Mercedes. Zijn zoon Hugo hielp
intussen mee in het bedrijf. Zij hadden een bierhandel en vervoerdienst.
Westhoek Verbeeldt - HEU004503597
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HARINGE/VORST: Haringenaar Prosper Deschrevel vestigde zich als
zelfstandig bakker in de Rue St.Gilles 4 Forest’.
Op het raam staat: BOULANGERIE - PATISSERIE Pr. Deschrevel.
Specialité de tartes. On porte à domicile.
Westhoek Verbeeldt - HEU004503469

ABELE: Door schaarste aan brandstoffen werd tijdens de Tweede Wereldoorlog de triporteur terug bovengehaald. Fernand Vanneste kreeg hulp
van zijn hond, die bij een volle bak brood hielp meetrekken.
(Deze werd vanaf 1936 niet meer gebruikt.)
Westhoek Verbeeldt - HEU004503171

WATOU: Joseph Decalf in zijn elektrobeurs in zaal Oud
Gemeentehuis, Watouplein 4, vermoedelijk 1935 of 1936.
Het aanbod bestaat hoofdzakelijk uit lampen, bellen
en radio’s van Telefunken en SBR.
Westhoek Verbeeldt - HEU004501790

ABELE: Maria Vanneste, uiterst links, met drie vriendinnen in de pas vernieuwde bakkerswinkel van haar
vader. De drie vriendinnen zijn van links naar rechts:
Denise Derycke, Godelieve Sohier en Cecile Derycke.
Westhoek Verbeeldt - HEU004504770

WATOU: Het gezin Decalf-Debruyne in 1923 met familie
en personeel voor hun volledig vernieuwde bazar
in de Roesbruggestraat (Moenaardestraat).
Westhoek Verbeeldt - HEU004504263
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WATOU: Martha Prinzie en haar oudste dochter
Simonne Cauwelier achter de toonbank van hun
winkel in de Poperingestraat 10 (Douvieweg).
In de winkel was zowat alles te verkrijgen:
kruidenierswaren, servies, glas, klompen, naaigerief,
tabak, monopoeders maar ook ijzerwaren, kuikens,
voeders voor pluimvee en gasflessen.
Westhoek Verbeeldt - HEU004505066

WATOU: Bakkerij Cauwelier in de Rousbruggestraat (Moenaardestraat) te Watou in de jaren 1960.
Van links naar rechts Michel Russe, die op vrijdag een handje toestak, bakker André Cauwelier
en Raymond Winne die later de zaak zou overnemen van André.
Westhoek Verbeeldt - HEU004512863

WATOU: Beenhouwerij van Heron Vermeersch in
de Roesbruggestraat (Moenaardestraat) in Watou.
Vroeger werden de dieren geslacht op het koertje
achter het woonhuis. De beenhouwer hing na de
slacht een kwartier van het geslachte dier buiten
aan de gevel. Dit was het signaal voor eventuele
kopers dat er orgaanvlees (nieren, hart, maag,
darmen) te koop was.
Westhoek Verbeeldt - HEU004505890

WATOU: Walter Depuydt met de hondenkar op melkronde omringd door de plaatselijke jeugd.
Westhoek Verbeeldt - HEU004509000
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!!! ONLINE !!!
Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!
www.drukkerijschoonaert.be

DAKWERKEN













NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN
ROOFING - EPDM - LEIEN - ISOLEREN - HERSTELLINGEN

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

Winnezelestraat 55 - 8978 WATOU - Gsm 0478 74 47 09

Drukkerij SCHOONAERT
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EVENEMENTENKALENDER

Aan alle verenigingen
Maak voor al jullie
evenementen

GRATIS publiciteit

in De IJzerbode
door middel van een artikel.
Mail het door naar
info@drukkerijschoonaert.be
tegen de 1e van de maand voor
verschijning in
De IJzerbode rond de 15 e!!!!

KROMBEKE
n Folkloristische Paardenkoersen
Normaal gezien is de maand april voor ons een
bijzonder drukke maand om de voorbereidingen
te treffen richting ons “Feest van het Paard”.
Dit jaar beslist het Coronavirus daar echter helemaal anders over.
Rekening houdend met de diverse maatregelen
van de Nationale Veiligheidsraad ter bescherming van de gezondheid van ons allemaal, is het
voor ons bestuur onmogelijk om een volwaardig
feest te organiseren.
Daarom zien wij ons verplicht onze paardenkoersen, dit jaar voorzien op maandag 22 juni
2020, te annuleren.
Laat ons meteen afspraak maken op maandag
21 juni 2021 voor de 108ste editie. Laten we
hopen dat we dan terug de trots van Krombeke,
de jaarlijkse paardenkoersen, kunnen organiseren.

POPERINGE
n MUSEUMHUIS LUCIEN DE GHEUS
AANGEPAST PROGRAMMA 2020
• Openingsseizoen van het Museumhuis Lucien De Gheus
zaterdag 23 mei – zondag 13 september
Openingsuren: Zaterdag: 14.00 tot 18.00 uur
Zondag: 14.00 tot 18.00 uur
Toegang: € 10,00
leden: gratis
• NIEUW in het Groot atelier !
23 mei tot 5 juli 2020 Godfried Vervisch
sculpturen
11 juli – 13 sept 2020 Nele Boudry en Brody
Neuenschwander sculpturen
• MOMENTUM, een tijdelijke beeldentuin
Verplaatst naar lente 2021 ism. De Queeste
Art.
Met sculpturen van Jean Bilquin (B), Isidoor

Goddeeris (B), Frauke Wilken (D),
Chantal Grard ( B), Luc De Man (B), Nele
Boudry (B).
• SCLPTRE vs. BDY, hedendaagse dans geïnspireerd door en in de beeldentuin
Verplaatst naar lente 2021 ism. Pro Danza
onder leiding van Ilse Devos
In de tuin van het Museumhuis Lucien De
Gheus
• NOCTURNES: geleid bezoek Museumhuis
Lucien De Gheus
Op donderdag 23 juli en donderdag 20 augustus om 19.00 u. (onder voorbehoud)
Toegang: € 12,00
leden € 4,00
Vooraf inschrijven via stichting@luciendegheus.be
Na de rondleiding: gezellige babbel met gratis
drink
• ZOMERCONCERT ALEJANDRO RIVAS COTTLE en KARL STRUYF
Zuid-Amerikaanse muziek
Op donderdag 27 augustus om 19.00 u.
(onder voorbehoud)
Toegang: € 15,00
leden: € 10,00
Vooraf inschrijven via stichting@luciendegheus.be
Met uitgebreide receptie

verder aan het oefenen, want na deze crisis zal
De Volksvreugd er alles aan doen om haar naam
opnieuw waar te maken. Verdere optredens
worden tijdig aangekondigd!
n Fotozoektocht
Omdat we door de vele maatregelen gedwongen worden om meer in onze eigen streek te
blijven en steeds dezelfde wandeling na een tijdje wat kan gaan vervelen, hebben we iets leuks
bedacht om je wandeling in en rond Proven wat
nieuw leven in te blazen.
Hierdoor kregen we het idee om een wandelfotozoektocht (+/- 6 km) samen te stellen voor
jong en oud.
De fotozoektocht die loopt van 9 mei tot 31 augustus is helemaal gratis. De deelnameformulieren kunnen afgehaald worden bij slagerij Bart
en An, bakkerij Stefaan of bij Anja (apotheek
Regheere).
De ingevulde antwoordformulieren kan je ten
laatste tegen 31 augustus 2020 binnenbrengen.
De deelnemers die alle vragen correct hebben
beantwoord, maken kans op een leuke verrassing.

Groepsbezoeken met of zonder gids vanaf 6
personen het hele jaar door mogelijk.
Tarief vanaf 10 personen: € 8,00/persoon
Met gids: € 60,00
Info: Toeristische dienst Poperinge
057 34 66 76 of Stichting@luciendegheus.be

PROVEN
n Movienight afgelast
Met spijt in het hart van alle muzikanten, het bestuur en de dirigenten werd het Movienightconcert van zaterdag 18 april afgelast. Ten gevolge
van de Coronacrisis kunnen de muzikanten niet
samen repeteren. Maar, de instrumenten rusten niet! Het kan dus best dat je dichtbij of iets
verder een muzikant aan het werk hoort. Die is

ROESBRUGGE
n Tai Chi Dantian
Indien de huidige situatie opgeheven wordt zal
de reeks Tai Chi weer doorgaan. We houden
jullie zeker op de hoogte wanneer we terug
starten met de reeks.
Voor inlichtingen: Greet Leupe via mail: greet.
leupe@gmail.com of GSM 0476 58 91 07.

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 BV
ROESBRUGGESTRAAT 62
8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER
INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
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Bij ons bent u altijd welkom!
Voor helder advies op vlak van dagelijks bankieren,
sparen & beleggen, kredieten en verzekeringen.

Maak kennis met onze persoonlijke aanpak!
Ons team van acht ervaren medewerkers staat voor u klaar.

Kantoor Geert Busschaert

Geldautomaat
6–23u
Ook voor
geldstortingen

BV SERVICE NV | Ondernemingsnr. 0429.010.709

Prof. Oswald Rubbrechtstraat 68
8972 Roesbrugge-Haringe
057 30 00 14
roesbruggeharinge@crelan.be
ma

di

wo

do

vr

za

8-12u
13-17u30

8-12u
13-17u30

8-12u
13-17u30

8-12u
13-17u30

8-12u
13-17u30

9-11u30
-

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

Buiten openingsuren ontvangen wij u graag op afspraak

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
Beste Okra-leden en sympathisanten,
in deze Coronatijd staan onze activiteiten helemaal aan de zijlijn.
Het zijn bizarre tijden die een enorme impact
hebben op onze huidige en toekomstige
werking. Abrupt werden alle activiteiten
midden maart stopgezet. Ook ons paasfeest
ging niet door.
Het Okratijdschrift van april werd niet aan
huis bezorgd en kregen de leden samen met
het tijdschrift van mei.

Omwille van de aanpak in de strijd tegen het
Coronavirus worden alle komende activiteiten voorzien voor de maanden MEI en JUNI
afgelast. Dit ook op vraag vanuit Okra en andere Seniorenverenigingen.
Daarom geen activiteitenkalender.
Ook de regionale activiteiten zijn afgelast.
Concreet voor ons trefpunt zijn dit de crea,
de kaartingen en gezelschapsspelen, de petanquewedstrijden en de dagreis samen met
VLAS Poperinge (19 mei).

Er ontstaan ook mooie initiatieven van solidariteit. Nu we elkaar minder zien is het mooi
elkaar eens op te bellen en wat van gedachten te wisselen.
Wij wensen jullie allen veel moed en steun
in deze moeilijke periode. Draag zorg voor
elkaar zodat wij elkaar binnen een tijdje bij
de heropstart terug kunnen ontmoeten op
onze activiteiten. Wij houden u verder op de
hoogte.
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Brouwerij & mouterij
Feys-Callewaert

VOORWERP

Stoom & stroom

Na de industriële revolutie en het optrekken van reusachtige fabrieken met honderden of
duizenden arbeiders volgde de industrialisering en automatisering van transport- en productieprocessen in de kleinere ambachten- en productiebedrijven (KMO’s).
Mouterijen en brouwerijen waren daar een typisch voorbeeld van. Meer dan 3000 Belgische brouwerijen eind de jaren 1800 gaven amper werk aan 4 à 5000 personen. Het ging
op dat moment in de stiel vooral om een vader-op-zoon bedrijf met specifieke recepten,
gisten en procedures.
Uniformiteit was ver te zoeken bij de bieren, en het hing onder andere van de beschikbare
ingrediënten af hoe het bier smaakte, geurde, kleurde… Het gebruik van glazen en flessen
maakte een uniform product om evidente redenen nog noodzakelijker. De grootschaligheid en industrialisering werd ingezet met als resultaat een uniformer eindproduct.
Gedaan met kleinschalig mouten op zolders of kelders, drogen op een plaat boven de
haard… groot moest men het zien om veel en kwalitatief te kunnen produceren. Meer
personeel, veel meer grondstoffen maar ook… meer energie… we spreken lang voordat
elke woning in België over een elektriciteitsaansluiting beschikte. En zo maakte men ze zelf
voor de ambacht en fabriekjes.
Een stoommachine die 4 uren op voorhand moest gestookt worden om het water op temperatuur te krijgen was de start
want verbrandingsmotoren waren uiterst
zeldzaam en erg duur rond die eeuwwissel. De mouterij en de brouwerij maar ook
de vooraan aangebouwde suikerkoekenfabriek van de familie Dehaeck genoten
daarvan. Maar ook het brouwerskasteel
en dus de privéwoning Feys.
Deze zonder twijfel grote machine (de machtige schouw Feys is het laatste overblijfsel
van die tijd) werd vervangen door een ‘moderne’ ééncilinder dieselmotor die uit een tram
stamde die in London reed en een zwaar ongeval had met totaalschade. Deze motor werd
gerecupereerd en bij Feys opgesteld en in werking gezet. WERKing want om deze te laten draaien moest een mekanieker
heel regelmatig alle smeernippels met een vetspuit invetten.
En olie met een karaf in verschillende potjes bijvullen. De motor was zo goed als onverslijtbaar INDIEN het bovenstaande
geschiedde.
Het was een getril dat zowaar tot aan de straatkant te voelen
was, en de rook uit de schouw van de voormalige stoommachine maakte plaats voor de ‘moderne’ techniek.
Want beiden hadden als doel aandrijfwielen in gang te steken
die mits riemen machines aandreven, maar ook elektriciteit
maakten, die ze eenvoudigweg met koperkabels naar de andere kant van de grote gebouwen konden leiden. Het vermogen kon op marmeren bedieningspanelen geregeld worden. Wat een tijden, en ik toon het
u graag eens in groep bij een rondleiding bij Feys.
Hendrik Nelde
Bezieler van de heropbouw van de Mouterij-Brouwerij Feys-Callewaert
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.

www.feysbook.be

Het voorwerp is een handig en toenmalig ‘modern’ rekentoestelletje eind jaren ‘50 van de
vorige eeuw. Je moest het bedienen met een
ijzeren pen : optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen (zoals het op het toestel staat).
Een voorloper van onze huidige digitale rekenmachines.
Diane Defever uit Watou is de gelukkige winnares en mag bij Drukkerij Schoonaert haar
prijs ophalen. Van harte proficiat!!!!

NIEUW VOORWERP

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

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT
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MENSEN VAN BIJ ONS
• Hilda Platevoet, weduwe van Valère Haegeman, geboren te Roesbrugge-Haringe
op 22 juni 1930 en op 26 februari 2020 op
90-jarige leeftijd in het WZC Bruggenpark
te Zottegem overleden. Zij was de stiefmoeder van 4 kinderen en pleegmoeder van 5
kinderen. Zij was de dochter van Dierenarts
Kamiel Platevoet. De plechtige uitvaartdienst
van Hilda had plaats op 7 maart 2020 in de
dekanale kerk te Zottegem.
Dierenarts Kamiel Platevoet was een gekend
persoon in en rond Roesbrugge. Hij werd te
Proven geboren op 10 februari 1878. Hij studeerde af als dierenarts in Kuregem, de in die
tijd enige de Belgische veeartsenijschool was.
Hij vestigde zich in Roesbrugge in de Prof.
O. Rubbrechtstraat 12 (waar nu Elektro Cappoen gevestigd is). Hij bleef ingeschreven als
dierenarts en houder van een geneesmiddelendepot en zijn functie van dierenarts uitoefenen tot aan zijn overlijden na een verkeersongeval op 31 maart 1961.
Wij geven u hieronder een verkort relaas van
het ongeval, verschenen in Het Wekelijks
Nieuws van 31 maart 1961 :
“Dr. Veearts Platevoet uit Roesbrugge door
auto gevat te Proven. Achteraf in de kliniek
overleden.
Dinsdagvoormiddag werd de streek ProvenRoesbrugge opgeschrikt door een ongeval,
dat dhr. Platevoet Kamiel, veearts te Roesbrugge, is overkomen en waarbij deze zeer
gekende en gewaardeerde persoon achteraf
in de kliniek te Poperinge de geest zou geven.
Omstreeks 11 h. kwam hij per fiets uit Roesbrugge naar Proven gereden. Toen hij reeds
op grondgebied Proven was, zwenkte hij op
een gegeven ogenblik om de steenweg over
te steken.
De reden daartoe is vooralsnog onbekend,
doordat langs de overkant van de weg geen
huizen zijn en er slechts een zijweg is, een
honderdtal meter verder. Op dit ogenblik
werd hij gevat door een Franse wagen, eveneens komend uit de richting Roesbrugge. Hij
werd zwaargewond opgenomen en door de
intussen bijgeroepen Dr. Tavernier naar het
ziekenhuis gevoerd te Poperinge. Hij liep een
zware schedelbreuk op en verschillende andere verwondingen. Dhr. Platevoet werd in
allerijl naar de kliniek te Poperinge overgebracht. Daar werd, naar het heet, een schedelbreuk vastgesteld en spijt de beste zorgen
zou hij aan de gevolgen hieraan overlijden in
de loop van diezelfde late namiddag.”
Bij zijn afscheid als voorzitter van de kerkfabriek te Roesbrugge werd door onderpastoor Pieter Renty een ode aan hem gebracht
via een gedicht:

VAN E OEDDEN PEIRDEMEESTER
		
Ode an Dr. Platevoet
Ik zie hem nog passéren,
Bie ’t vaollen van den Avond
Up zien oedde karrewielen
In d’ Lucht van zien carbeure-Lampe;
Stake-stief te stampen
In zien zwaort-besmoette getten
En met é God-vergeten Scheure
Deur de sleppen, van zien groen-geschoten Frak!
Precies, é haolven generaal,
É pommelé van stroent-en-sliek
Moar met é woenderlijken kiek:
Up ’t Froent van groot-en-kleene Beesten!
É personage, zoender-veel Blagaoi,
Deurdroenken van é ferme zwiene-reuke
In zien Bemocheld-Beigen Baai:
Met biekans zoender Knoppen:
Boven-up z’n paonen Broek
Verzoenken, in zien roest-Beschéten Botten!
Geriengeld lik é osse – Fier:
Gebrild up ’t toptje van z’n neuze:
Om ’t Hol-en-’t gat te ziene…
Van é joenge-vèze, of van é vulle zeuge
Boordevul patiensie, begaon met zorg-en-minne:
Alsof het de Boerinne waos: bevlamd
In ’t schimmerlucht van Heure kèirse,
Up d’oedderwetsche Schouwe
Bie ’t blauwe beeld van Onze-Lieve-Vrouwe:
Toet-dat Heur beêsje Kwam….!

• Maria Meersseman, weduwe van Roger
Devos, geboren te Poperinge op 27 december 1932 en op 28 maart 2020 op 88-jarige leeftijd in Huize Proventier te Poperinge
overleden. Maria woonde vroeger in “ ’t Jagershof”. De afscheidsviering had plaats in
intieme kring.
• Jean-Pierre Scharre, zoon van Paul en Lucienne Coevoet, geboren te Poperinge op 19
maart 1957 en op 31 maart 2020 op 63-jarige leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis
te Ieper overleden. Er werd in intieme kring
afscheid genomen van Jean-Pierre.
• Maria Christiaen, weduwe van Felix Parmentier, geboren te Poperinge op 3 december 1932 en op 2 april 2020 op 88-jarige
leeftijd te Ieper overleden. Maria was afkomstig van Roesbrugge, woonde als kind in de
Krombekestraat, nu Waaienburgseweg.
• Gratienne Veryepe, echtgenoot van Michel Soulliaert, geboren te Beveren-IJzer op
27 mei 1937 en op 4 april 2020 op 83-jarige
leeftijd in het Ziekenhuis AZ West te Veurne
overleden. Er werd in intieme kring afscheid
genomen van Gratienne. Ze werd begraven
op het kerkhof te Roesbrugge.
• Clara Mergaert, weduwe van Remi Sticker,
geboren te Woesten op 5 augustus 1929 en
op 8 april 2020 op 91-jarige leeftijd in het
WZC Home Vrijzicht te Elverdinge overleden.
De afscheidsviering had plaats in intieme
kring.

• Gerard Mahieu, echtgenoot van Maria Pinson, geboren te Poperinge op 25 april 1928
en op 13 april 2020 op 92-jarige leeftijd in
het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper overleden. De afscheidsviering zal plaatsvinden op
een latere datum.
• Maria Dever, weduwe van Andries Deschuttere, geboren te Geluwe op 2 november 1921 en op 16 april 2020 op 91-jarige
leeftijd in het WZC Rusthove te Ledegem
overleden. De uitvaartplechtigheid had
plaats in intieme kring.
• Simonne De Creus, weduwe van André
Vandenberghe, geboren te Poperinge op 3
januari 1930 en op 17 april 2020 op 90-jarige leeftijd in het WZC Sint-Jozef te Ieper
overleden. De afscheidsviering had plaats in
intieme kring.
• Ingrid Patfoort, geboren te Poperinge op
12 oktober 1959 en er op 17 april 2020 op
61-jarige leeftijd overleden. Er werd in intieme kring van haar afscheid genomen.
• Emiel Devaere, weduwnaar van Simonne
Beghein, geboren te Sint-Rijkers op 22 juli
1934 en op 23 april 2020 op 86-jarige leeftijd in Huize Sint-Jozef te Ieper overleden. Er
werd in intieme kring van hem afscheid genomen.
• Denis Vandromme, weduwnaar van Magda Berquin, geboren te Beveren-IJzer op 31
januari 1937 en op 26 april 2020 op 83-jarige leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis
te Ieper overleden. Denis was ereschepen en
gemeenteraadslid in Alveringem. Er werd in
intieme kring van hem afscheid genomen.
• Jeanne Dewippe, weduwe van Lucien Verbrigghe, geboren te Proven op 21 juli 1932
en op 30 april 2020 op 88-jarige leeftijd in
het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper overleden. De afscheidsviering had plaats in intieme kring.
• Maurice Wolters, weduwnaar van Maria
Lobelle, geboren te Krombeke op 19 april
1921 en op 3 mei 2020 op 99-jarige leeftijd
in het WZC Proventier te Poperinge overleden. De afscheidsviering had plaats in intieme kring. De urne van de overledene werd
bijgezet in het columbarium van het kerkhof
te Stavele.
• Walter Fieu, zoon van Arthur Fieu en Maria Lemahieu, geboren te Krombeke op 15
maart 1935 en op 3 mei 2020 op 85-jarige
leeftijd te Ieper overleden.
• Clara Maes, dochter van Henri Maes en
Martha Gouwy, geboren te Roesbrugge-Haringe op 11 juli 1934 en te Ieper overleden
op 5 mei 2020 op 86-jarige leeftijd.
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VERZEKERINGSKANTOOR

Eén adres voor al uw verzekeringen.
Provenplein 39a - 8972 Proven - Tel. 057 30 09 01
zakenkantoor@prinzie.be - Ond. nr.: 0412.119.940

Stijlvol huwelijksdrukwerk!

L verschuif mij aub

Beste ouders van VBS De Krekel
Ons team doet heel hard zijn best, maar nu
willen wij ook jullie, alle ouders, even bedanken voor jullie inzet. Het is niet gemakkelijk om
thuis les te geven, maar we zijn heel trots op
jullie, om het opvolgen van jullie kinderen, om
de samenwerking en medewerking met onze
school, om jullie goede zorgen en vooral om
jullie begrip als iets een keertje niet lukt.
Daarom een “DIKKE DANK U WEL”, een grote
”MERCI “en een super PROFICIAT aan alle ouders van VBS De Krekel !
Directie Geert en alle leerkrachten van VBS De
Krekel

tel. 112

• Brandweer

L verschuif mij aub

• Ambulance, medische spoed

bvba

HULPDIENSTEN

Tim&Lore_uitn_105x210mm.indd 1

22/03/19 10:02

bvba

tel. 112

• Politie

tel. 101

Veerle & Bart
31 AUGUSTUS 2019

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk
SINT-AMATUSKERK OOSTVLETEREN
DEKEN DEHONDT MIGUEL

bvba

Drukkerij SCHOONAERT

De IJzerbode juni
verschijnt op donderdag 18 juni 2020.
Artikels en publiciteit inleveren
ten laatste op maandag 8 juni 2020
door wijzigingen bij Bpost.

- Uitnodigingen, menu’s, misboekjes, tafelkaarten, bedankingskaarten,...

- Extra als blikvanger: klassevol papier, foliedruk, speciale vorm, aangepaste omslagen,...

We maken voor jullie mooie dag iets exclusiefs!
bvba

!!! BELANGRIJK !!!

drukkerij SCHOONAERT

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

Rang Rappelet van de Blokstroate in Proven
en Teur Tanghe van ’t Veugeltje zien nog ossan kommies, moa lutsebalieren nie meer langs
de boane lik vroeger. Bie d’ ofschaffieng van
d’Europesche stoatsgrenzen vlogen ze nie bie
de vliegende brigoade, moar an een bureau
bie d’ aksiezen in d’ Hoendstroate in Poprieng.
En ze zitten doa goed! ’t Is doa warme en huselik. En olledoage komt er een pruttig madamtje roend die ‘s vornoens warme soepe briengt,
en ’s achternoens een sjatje Boakerootkaffie
mi een sukertje en een koeksje. Nateurlik sloan
z’ oltied een koetertje mi neur. En lik dat ‘t een
klapoardig wuvige is, lopt die conversoasje oltemets een endige uut, moar ezo weten z’ oglyk
ol ‘t nieuws van noar en verre. “Joamoa ja, en
‘t werk, alli, nulder bizzighoeding?” “Wuk da gie nu
vroagt! ‘t Is doa gin hoaste bie. Dat lopt nie weg.”
Op een vriedag, roend te vieren, os iedreen ol
an ’t uutbollen wos, verschoten Rang en Teur
olletwee dan z’ hutsten. Mi een indelikschen
schreeuw en neur chignong pieleboetrechte kwam
de kaffiemadam binnenriesteren. “Een muus, een
muus!” schruwelde ze. Direct wos heel ‘t gebouw
wakker en in asterbansche, en kropen ol de korte
en lange roks verschrikt op nulder bureaumeubel.
Een kart loater ol vergoarde de chef mi ze twee
sous-chefs. Hoe dan ze ‘t probleem binnen de kortste keren giengen oplossen? Want ol die een rok
droegen, joenk en oed, ollemoale klapten ze van
in stoakieng te goan. Toet da die muus weg wos!
De chef zond direct Teur noa ‘t Katje in de Gasthuusstroate achter vergif, da Teur de zelfsten oavond nog
moste uutstrievelen in ol de bureaus en wc’s. En oek
op den zolder en in de kelder. “Je meugt dat doen
in overeuren, Teur! Of nim je congé in de plekke?”
Moar ol dat vergif wos gin bitje avance. De
moandag wos die muus doa were. Op drie plekken! J’ hadde ‘t vrovook moeten horen. “En nu?”
vroeg de chef. “Troapen, chef?” “Niet te doene
met zovele bureaus!” “A m’ een keer zochten op
internet?” peisde Sintobing, ’n joengsten souschef. “Gin slicht gedacht!” knikte de groten boas.
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‘t Hielp. Drie moanden gineen muus meer
hoord of gezien. En ‘t vrovolk wos were genietboar. Moar op een dag! Muzen op iéder verdiep. Troage en verveeld trok de katrol een oge open, rekte num op ze gemak,
neep z’n oge were toe en… bleef in ze mande.
Were mi google noa ‘t adviesbureau. “S.O.S.
Nu overál muizen. Kat inactief. Oorzaak?”
Je glooft d’ervan wiene da je wilt, moa, zo zere
of tellen kwam de vroage: “Kat vast benoemd?”
SCHREVELYNCK

Nadruk verboden

Opmaak en druk: Drukkerij Schoonaert BV, Roesbrugge

Sintobing tikte: “Muizeninvasie Poperings accijnzenkantoor. Advies?” Achter gin tied lazen ze:
“Neem kat!” “’k Goan ik me rosten katrol meibriengen”, zei Rang. “’t Kot goat hier rap gekuust
zien, en ol die benauwde seuten goan were op
nulder duusd gemak nulder toilette kunnen moaken en tusschen poederdoze, lippestift, noagelviele
en noagellak deure een woordje kunnen tiepen.”
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