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Herbergen op de Provenhoek in Krombeke
en PRIJSKAMP IN HET LIEGEN
De kermisaffiche van 1953 vermeldt een
prijskamp in het liegen in diverse herbergen van de Provenhoek en brengt ons een
beetje terug naar de situatie van grenzen
van Krombeke en Proven.
Op 7 oktober 1807 doet de Maire (burgemeester onder het Franse bewind) een rondgang om
de grenzen van Proven te bepalen. De grens
tussen Proven en Krombeke werd genoteerd
langs de Haringebeek.
Gezien deze beek echter heel dichtbij de dorpskern van Proven was gelegen is de woonkorrel die zich ontwikkelde juist voorbij de zo
benoemde “Krombekebeek” langs de huidige
Blasiusstraat in Proven sinds jaar en datum
gekend als de Krombekehoek terwijl men in
Krombeke spreekt van de Provenhoek.
Gezien de nabijheid van de Provense dorpskern
leven deze buurtbewoners grotendeels mee
met het Provens gebeuren.
In de gemeenteraadszitting van 5 februari 1818
werd een eerste fusievoorstel gedaan tussen
Proven en Krombeke. In antwoord op een circulaire van de deputatie van West-Vlaanderen
werd beraadslaagd met daarbij een hele reeks
van argumenten vóór de fusie maar uiteindelijk
ging de samenvoeging toch niet door.
Deze kwestie zou pas terug aan bod komen
in de late twintigste eeuw wanneer Proven
en Krombeke een fusiegemeente hebben gevormd vooraleer door Poperinge te worden
“opgeslokt”.
De voornoemde kermis werd in de Provenhoek
met half-augustus veel later gevierd dan de eigenlijke kermis van Krombeke in de junimaand.
Louis Sohier was een zeer gekende figuur in
het Provense sociale leven en tamboer-major
in “De Volksvreugd” in de naoorlogse periode.
Wanneer in de jaren vijftig Bonte-avonden werden ingericht was een van de attracties daarbij
het optreden van Louis Sohier als steppedanser.
Louis was een fervente duivenmelker en als

uitbater van “De Blauwe
Duif” kon hij zijn Provense vrienden en de
duivenliefhebbers zeker
een hartelijke ontvangst
garanderen.
Bij de kermis mocht dan
ook geen kermisvlucht
ontbreken.
Op deze locatie is nu
“Zokola”
gevestigd
waar men zich nu kan
komen bevoorraden van
heerlijke pralines en chocoladelekkernijen.
De herberg “In de Hoge
Zaag”, werd vele jaren
uitgebaat door Marcel
Verbrigghe en Flavie
Wylleman en zeker ook
in de vermelde periode
van 1953.
Flavie deed de uitbating
in opvolging van haar
vader Desiré Wylleman,
telg uit een oude Provense familie. We vonden hem daar terug als
houtzager vooraleer hij
zich in de Krombekehoek vestigde. Vandaar
waarschijnlijk ook de
naam van de uitbating die naar zijn beroep verwijst.
In de Blasiusstraat 70 woont de dochter van
Flavie, Maria Verbrigghe met haar man Luc Delefortrie.
Deze familie kreeg zeker in het verleden nogal
wat bekendheid gezien de successen die Luc
Delefortrie als wielrenner oogstte.
Heel kortbij in de huidige Bromstraat nabij de
eerste korte bocht, bevindt zich een woning nu
bewoond door Ronny Parret.

Dit was de vroegere uitbating “De Vlaamse
Leeuw”.
Deze landelijke herberg zou naar verluid lange
tijd bewoond geweest zijn door Jules Desmyttere en werd eigendom van de Provense brouwerij Bustraen.
In 1953 bleek de uitbating gedaan door
M. Bourree.
De benaming “De Vlaamse Leeuw” is misschien nog gekend door oudere bewoners van
die omgeving maar zoals veel oudere toponiemen is ze toch stilaan in onbruik geraakt.
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In onbruik is zeker ook de benaming van een
oude herberg die vermeld wordt vooraleer de
drie voornoemde herbergen er ooit kwamen.
De locatie Blasiusstraat 85 waar Marie-Jeanne
Breyne nu woont, een eindje op de weg naar
Krombeke, is door enkelen nog gekend als
“Het Lekkertje”.
Onder het Oostenrijks bewind werd opdracht
gegeven een inventaris op te maken van de
landelijke herbergen waarvan proces-verbaal
op 8 oktober 1779.
Deze inventaris is bewaard gebleven en daar
vinden we dat “Het Lekkerken” gelegen was
op “driequartheurs” (uitgedrukt in de tijd om
het te voet te bereiken) van de kerk van Krombeke waar “Weinigh passagie“ was.
Het was gebouwd “In Plaeck tusschen posten
op zillen ende ghedeckt met stroey”.
Er werd door de bewoner verklaard dat het
reeds bestond sinds “Immoriale tijden”.
Aangaande het feit dat er een wedstrijd gehouden werd betreffende het liegen konden
we ook het volgende noteren: Prijskamp voor
de grootste Leugen in Proven.
Roger Top vertelt dat hij thuis was bij zijn grootouders Amandus Top en Octavie Delaeter op
de hoeve in de Blokweg waar Tim Lemmens
nu woont.
Zijn ooms die nog ongehuwd thuis waren,
kwamen thuis met het verhaal over een wedstrijd voor de grootste leugen. Dit is iets dat hij
zich nog goed herinnert en toevallig maakte hij
daarover melding ter gelegenheid van het St.Ceciliafeest van de muziekmaatschappij.
Hij denkt dat het in de jaren 1923 à 1924 moet
geweest zijn.
Bij navraag bij Cyriel Dever, die nog veel weet
over het oude Proven, moest hij onmiddellijk
lachen en kon daar een gans verhaal over vertellen.
De desbetreffende wedstrijd greep plaats in de
herberg van Henri Struye.
Henri Struye was de broer van Staf Struye en
zoals hem, beenhouwer maar ook herbergier.
Later zou zijn zoon André Struye hem opvolgen als beenhouwer op dezelfde plaats waar

“De Vlaamse Leeuw”. Foto van Ivan Top.

Jan Dedecker getrouwd met Francine Struye
(dochter van André), de Cera-bank en KBC
heeft uitgebaat.
Het was ook het lokaal waar de muzikanten
tijdens “de repos” en na de repetitie een pint
gingen drinken.
De winnaar van die fameuze wedstrijd was
“Straete“ Maerten, gemeentewerkman, die
daaraan zijn lapjesnaam van “Straete“ te danken had.
De prijswinnende leugen zou geweest zijn, dat
hij vertelde dat ooit de donder gevallen was en
in zijn voorwiel draaide. Dit veroorzaakte zoveel moeilijkheden dat hij verplicht was naar de
paters te gaan om deze eruit te “lezen“, wat
volkomen lukte.
De overwinning leek in niet geringe mate te
danken te zijn aan het feit dat Maerten verschrikkelijk hakkelde en daarmee het verhaal
wat meer kleur gaf.
De tweede prijs zou voor Kamiel Ryon geweest
zijn, een molenaar maar ook gekende poetsen-

bakker op de gemeente.
Nu nog zijn diverse verhalen gekend over hetgeen hij allemaal heeft gedaan om zijn dorpsgenoten in het ootje te nemen.
Hij vertelde dat hij droomde dat hij zat te broeden op olifanteneieren. Bij de vraag aan zijn
vrouw Lisa om eens te voelen of het waar was,
kon zij bevestigen dat het waar was ... want
dat ze reeds een slurf voelde.
Lisa, gekend als een zeer preutse en christelijke vrouw, zou zeker geen zulke opmerkingen hebben gemaakt en de hilariteit daarover
bracht hem aldus in de prijzen.
Henri (kloefe) Vermeulen was kwaad dat hij
niet de eerste prijs kreeg met zijn bemerking
dat hetgeen al de anderen verteld hadden zeker de waarheid was.
Dit was wel de grootste leugen maar de jury
oordeelde dat deze niet in aanmerking kon komen voor de prijzen.
Ivan Top
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Kantoor Haverbeke Kristof BVBA
Veurnestraat 48 8970 Poperinge
n

Tel. 057 33 92 08
Kristof.haverbeke@argenta.be
ON 0863821127 FSMA 62527 cA-cB
n

“Hou me niet aan het lijntje”. Zeggen we wel
eens als iemand ons door voortdurend getalm
en uitstel sluw om de tuin tracht te leiden.
Maar touwslagers hielden zich vroeger wél aan
het lijntje, zelfs aan verschillende tegelijk soms.
Hoe die te werk gingen?
Aan een van de uiteinden van de lijnbaan
werden garens in groepjes aan de haken van
een wiel of slagmechanisme (slinger) bevestigd, aan iedere haak een groepje garens.
Aan de andere zijde van de lijnbaan werden
de garens allemaal aan de ene haak, de lammeroen, van de lopende bok vast gemaakt.
Deze lopende bok was een karretje met twee
wielen en een over de grond slepend uiteinde
waarop gewichten gezet konden worden, om
aldus de kracht te kunnen regelen waarmee de
garens in elkaar gedraaid werden en daarmee
de uiteindelijke trekkracht en de stijfheid van
het touw.
Als je het nu nóg niet weet! Maar al die uitleg
hoefde niet voor Frans Deweerdt uit Krombeke. We ‘geven hem koorde’ en het verdiende
prijsje!

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be
n

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

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

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

www.aupetitjardin.be

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

Kom gerust langs,
het team van
Au Petit Jardin
staat steeds
tot uw dienst !
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Boter en kaas
in de Kasselrij Veurne (17)
16de - begin 19de eeuw

3. Materieel
dat in de handel
op zuivel wijst
De staten van goed van
de Kasselrij Veurne geven
meerdere indicaties over hoe de zuivel werd
verhandeld. Maar het zijn slechts aanwijzingen, beschrijvingen die niet toelaten een algemeen beeld te vormen. Bovendien hebben ze
allen betrekking op boterverhandeling.
Het meest frequente artikel dat op een particuliere handel wees, was toch wel de marktmande, die we veelvuldig aantroffen. Dit was een
gevlochten rieten mand waarin men boter in
kleine stukken (per pond bijvoorbeeld) naar de
markt bracht. Waarschijnlijk bedekte men de
mand met een typisch rood of blauw geruite
doek of boterdoek tegen de zon.
Het afmeten van het juiste gewicht deed men
met een pondschotel die, als hij gevuld was,
‘juist’ één pond boter vertegenwoordigde.
Daarnaast bestonden er ook tweepondschotels
voor de grotere stukken. Met een boterteeken
werd de boterklomp gemerkt en was op die
wijze herkenbaar in de kleinhandel. Zo konden
de klanten proefondervindelijk of via mondreclame de goede boter onderscheiden van de
minder goede boter.
Bovenstaande korte beschrijving wijst op kleinhandel in boter. Inzake de voormalige groothandel bestaan er andere indicaties zoals in de
eerste plaats de cupe (met) boter waarin men
de boter in groter volume vervoerde. Om een
idee van dat volume of gewicht te krijgen verwijzen we naar J. Savary Des Bruslons: les tinettes pèsent depuis vint livres jusqu’à soixante,
met andere woorden tussen de 10 en 30 kg.
De boter vormde een soort kegel in het kuipje
en werd door een boterkleed tegen de zon
beschermd. Bracht men de kuipen met boter
naar de markt dan was dit niet meer mogelijk
te voet, maar werd er waarschijnlijk een vaartuig genomen. Enerzijds stonden grotere vaartuigen ter beschikking die door derden werden
uitgebaat of anderzijds konden de boeren ook
hun eigen schuit of cogge voor de job gebruiken. Aangezien de Kasselrij Veurne rijk aan
waterwegen en grachten was, kon dit allemaal
geen probleem zijn.
Tenslotte merken we nog op dat sommige boeren vroeger wel hun zuivel konden wegen. Dit

Een marktmande waarmee men
de boter particulier naar de markt bracht.

Een pondschotel met
een boterstempel of -teken.

gebeurde met een balans (met gewichten) die
waarschijnlijk een controlefunctie had voor de
stedelijke weegschaal of wage, schaele.

eren bij den ghonen die zijn huis oft plaatse
daartoe leente omme tgoedt alzo secretelijk
te copen ende vercopen

4. Wettelijke bepalingen voor
de zuivelhandel in het Veurnse
Vroeger, evenals heden, poogde de overheid
Tabel 3: Aantal inwoners
het marktgebeuren te reglementeren. Deze
in de Kasselrij Veurne 1550-1645.
beperkingen kwamen tot uiting in specifieke
marktreglementen, in het verbod op handel, in
algemene richtlijnen, in het bestrijden van fraude, enz. De vraag naar wat we daarvan terugvinden voor onze regio lijkt ons nogal evident.

Samenvattend gesteld, bepaalden dergelijke
voorschriften het verloop van het marktgebeuren. Zo was het eertijds te Veurne verboden
om ‘slechte’ boter op de markt te brengen;
mocht
men maar na een bepaald uur beginnen
Tabel 5: De bevolkingsevolutie in de Kasselrij Veurne
te
verkopen
was het
groothandelsvolgens
de gegevens
vanverboden
de domeinen
1688-1794.
boter aan particulieren te verkopen en werden
de kopers, verkopers en ‘plaatsvoorzieners’ beboet om op andere plaatsen dan door de wet
voorzien, boter, (schapen)kaas en voedingsproducten te verkopen.
Bekijken we even kort de boetes voor het overtreden van deze wettelijke bepalingen, dan bleken ze niet mals te zijn: van 3 £ par. over 10 £
par. tot 20 £.! Of met andere woorden respectievelijk 30 stuiver, 100 stuiver en 200 stuiver.
Omrekening volgens het reeds hoger vernoemde type-dagloon leert ons dat rond 1541-1545
men gemiddeld 3 stuiver per dag verdiende en
dat de gemiddelde dagloner van 10 dagen over
33,3 dagen tot 66,6 dagen moest werken om
de niet geringe boetes te betalen.
Een ander ongedateerd register van waarschijnlijk een vroegere datum (volgens het
schrift) toont aan dat bovenvernoemde Ceuren
vanden buetere ongeveer dezelfde waren. Verschilpunten waren:
- in plaats van ‘slechte’ boter schreef men valsche boter;
- de volgende passage: item, dat niement
buetre voeren moet, ten zy deghone diere
vander wet toe ghenomen zyn, up (boete
van) xx s. parisis.

a) Stad Veurne
Veurne had zijn ceuren en statuten die het hele
marktgebeuren regelden. Uit 1544 is een dergelijk register bewaard gebleven. We nemen
daaruit de belangrijkste passages over met betrekking tot de zuivelhandel. Zo waren de cueren up de botre ende botre cupen de volgende:
- iemand die slechte boter naar de markt
bracht binnen de stad, verloor die boter aan
het gasthuis en moest een boete van 10 £
parisis betalen; item dat niement eenighe botre oft caes (!) vercopen en moet up de grote
zuvelmerct binnen der stede voor ander stont
dat de belle van der merct ghecloncken es up
(boete van) III £ parisis;
- item dat niement botre die in potten oft cupen gheleyt es...verslaen moet sticken oft in
weyghen omme te vercopene up 20 £ parisis.
De cueren van alle goed ter mert te moeten
bringhen bepaalden dat:
- item dat niement wie hij zij, en cope noch
vercope boter, sticken scapen casen, eyeren...
dan inde cleene melck merct nog in eeneghe
huizen bedectelijck ofte openbarelijcke op
boete van 20 £ (parisis) te verbueren alzo wel
bije vercopers als copers ende oock te verbu-

Het belangrijkste verschilpunt is dat boter door
de stedelijke ‘dragers’ moest vervoerd worden.
Veel vermeldingen van dergelijke personen
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vonden we niet terug, tenzij in rekeningen van
de Duinenabdij: item den zelve (= Miullar Joos)
vor draghen en pijnen van de kuipen boter.
a) Markt te Veurne
De markt van Veurne werd zeker sinds de 15de
eeuw op woensdag gehouden, zoals heden
ten dage.
In 1670 verleende de koning van Frankrijk een
octrooi tot het houden van twee andere wekelijkse markten: botermarkt op maandag en
veemarkt op vrijdag. De inleidende passage
geeft duidelijk het waarom aan van een dergelijke ‘gunst’: Comme nos chers et bien amez
les habitans de la ville de Furnes nous ont trèshumblement faict remonstrer, que dans les paroisses scituées dans l’estendue de la chatellenie de Furnes, il se trouve plusieurs patturages
qui servent non seulement à engraisser leurs
bestiaux, mais encore ceulx des villes de Flandres, et autres pays voisins qui y sont amenez
en grand nombre, ce qui leur produit quantité
de beurres et de fromages, en sorte que leur
commerce consiste presqu’entièrement au
débit qu’ils en trouvent journellement, lequel
pourroit beaucoup augmenter s’il nous plaisoit
leur accorder l’establissement de deux marchez
francs en la dite ville par chacune semaine,
pour y vendre, trocquer ou exhanger tous bestiaux, bœufs, chevaux, poulains et moutons,
beurres et fromages, et qu’il soit fait défenses à
toutes sortes de personnes, de quelque qualité
qu’ilz soient, de saisier n’y faire arrester auscunes marchandises pendant la tenue desdits
marchez …
Door het feit dat niet enkel de koeien van de
eigen parochies, maar tevens de dieren van de
steden van Vlaanderen (!) en andere ‘landen’
in de weiden van Veurne-Ambacht werden vetgemest en ook op hun beurt veel zuivel produceerden die ze dagelijks verkochten, was het
mogelijk om nog twee vrije marktdagen in te
stellen.
Vijf jaar later werd de botermarkt van de maandag naar de woensdag gebracht. De reden
daarvoor was tweeledig: enerzijds wou men de
landbouwers helpen zodat ze niet tweemaal
per week met hun waren naar Veurne moesten
komen en anderzijds moesten de boterhandelaars reeds op dezelfde dag (= de maandag)
ook de botermarkt van Diksmuide bezoeken.
De aanpassing van de marktdag kwam er op
vraag van de magistraat van Veurne omdat de
botermarkt op maandag achteruitging ten gevolge van de reeds eerder genoemde markt te
Diksmuide, maar ook als gevolg van la guerre.
Op het einde van de 17de eeuw werden er op
bevel van de wethouders van Veurne geldelijke
beloningen uitgereikt aan de personen die het
meest boter naar de markt van Veurne brachten om de handel te stimuleren. Als voorbeeld
geven we het jaar 1692 waarin er 158 £ 8 s.
parisis aan de landbouwers werd uitgedeeld.
Veel baatte dit niet meer ter bevordering van

de botermarkt want omstreeks het midden van
de 18de eeuw ging de botermarkt te Veurne
teniet. Volgens de magistraten was dit een
gevolg van zekere wanordelijkheden. Daarom
stelden ze in ‘t voordeel der koopers en verkoopers van de vermaerde Veurnambachtsche
boter een nieuw reglement op in 1754. Het
verplichtte de bierwerkers op de markt aanwezig te zijn om de kopers en verkopers ten
dienste te staan. Daarbij moesten eveneens de
mandenmakers op de markt of in de kelder van
het paviljoen le Dauphin aanwezig zijn om, als
de handelaars daartoe verzochten, de boterkuipen met wissen te omvlechten. Voor dit werk
mochten de mandenmakers een loon aanrekenen van 8 s. parisis.
De botermarkt kreeg in de jaren tachtig van de
18de eeuw een stimulerende impuls door de
verbeterde transportmogelijkheid met name de
bestrating van de weg naar Schoorbakke en
een nieuwe brug over de IJzer. Zo konden nu
kooplieden van Gent, Brugge en andere steden
Veurne veel gemakkelijker bereiken. De wethouders zorgden daarbij voor andere lokazen
zoals: vrijheid van tol en plaatsrecht. Daarenboven stelden ze de kelders van het soldatenhospitaal op de Botermarkt gratis ter beschikking
van de kooplieden én zorgden voor ‘reclame’
in de gazetten en door kerkgeboden. Als dat
geen voorbeeld was van een doorgedreven
economisch beleid!
Bewijs van die herleefde handelsactiviteiten
kan ook teruggevonden worden in de verpachtingen van den ijck door de stad Veurne. Voor
de boterkuipen hernamen die verpachtingen
van ‘het ijken’ vanaf 1782 en voor kaas vanaf
1783. We menen te mogen aannemen dat dit
een rechtstreekse indicatie was van de hernieuwde commerce.
De jaarmarkt te Veurne werd voor het eerst in
1396 ingesteld als vergoeding voor de onkosten van de versterking van de stad. Filips de
Stoute verleende het octrooi voor een jaarmarkt
op Sint-Jacobsdag (= 25 juli) en nog steeds is
dit de aanvangsdag van de jaarlijkse kermis.
Met zoveel woorden schreef het octrooi voor:
il nous pleust de nostre grace a eulx ottroier
et consentir davoir et tenir en nostre ville une
franche foire ou feste, en chascun an, durant
trois jours, en laquelle tous marchands puissent
venir et retourner avec tous leurs denrees et
marchandises, franchement et quittement.
Omstreeks 1521 verzochten de wethouders
van de stad Veurne om het tijdstip van deze
jaarmarkt te veranderen en dit omdat Diksmuide op haar beurt drie jaren voordien een
jaarmarkt had verkregen. Het tijdstip van die
markt te Diksmuide en te Veurne verschilde
acht dagen. De kooplieden die naar Diksmuide
gingen, konden niet zo lang wachten om nog
naar de Veurnse jaarmarkt te gaan met als gevolg dat deze laatste teniet dreigde te gaan.
Karel V stemde met het verzoek in en legde de
jaarmarkt vast op 25, 26 en 27 september. In-

teressant voor ons is de vermelding van één van
de beweegredenen voor het verplaatsen van de
vrije jaarmarkt naar de voornoemde data, en
die was: de povoir tenir le lendemain dudict
jour de Saint Jacques et Saint Christoffle chacun an, ung marchie de frommaiges et burres,
comme on a fait parcidevant …
Op 7 januari 1595 kregen de wethouders van
de stad en Kasselrij Veurne het zelfs voor elkaar
om van Filips II een vergunning te krijgen voor
vier vrije jaar- en veemarkten, buiten diegene
die ze al hadden! Nauwelijks was dit nieuws
bekend of de magistraten van de naburige steden (Sint-Winoksbergen en Diksmuide) legden
al hun gewicht in de schaal om het octrooi te
doen intrekken wegens het vermeende nadeel
dat die steden hierdoor ondervonden. Zelfs als
Ieper, Hondschoote en Kassel zich bij het protest aansloten, kregen ze het evenwel niet voor
elkaar om het octrooi volledig te laten intrekken, maar wel enige wijzigingen in het octrooi
aan te brengen. De vier jaarmarkten werden
tot twee verminderd: te weten één op de
woensdag voor Palmzondag en de andere op
de eerste woensdag van oktober.
De verduidelijking waarom men de vier jaarmarkten in 1595 op bepaalde tijdstippen wou
houden, leert ons veel over zuivel: de derde en
vierde marcktdagen achter Baefmisse in elck
jar…twee vrije markten van boter en caese. De
boter en kaas werd - leiden we hieruit af - dus
voornamelijk in de herfst verkocht.
Merken we terloops op dat men al in de 17de
eeuw het nut van publiciteit voor jaarmarkten
inzag. De schepenen van Veurne lieten daarvoor bijvoorbeeld in het jaar 1663 niet min als
300 aanplakbrieven drukken en stuurden die
vervolgens naar een twintigtal steden om de
foore van Veurne, met zijn beloofde voordelen
aan de kooplieden, bekend te maken.
Wat leren bovenstaande summiere gegevens
ons over de zuivelmarkt te Veurne? Het geheel
laat zich als volgt lezen: er werden (achteraf
gezien) vergeefse pogingen ondernomen om
de zuivelhandel in de stad Veurne te stimuleren. Vooral in de 16de en de 17de eeuw vinden we daarvan bewijs, maar niets baatte om
de achteruitgang en mogelijk het tenietgaan
van dergelijke markten tegen te houden in het
begin van de 18de eeuw. Dit laatste verliep
waarschijnlijk ten voordele van de naburige
zuivelmarkt te Diksmuide. Het is pas in de jaren
tachtig van de 18de eeuw dat de botermarkt te
Veurne een heropbloei kende. De uitgave van
F. De Potter en anderen over de geschiedenis
van de stad en Kasselrij van Veurne in 1875
beschrijft met zoveel woorden de bloei van de
toenmalige botermarkt van Veurne: Heden is
de botermarkt van Veurne eene der belangrijkste van Vlaanderen.
Wordt vervolgd.
Laurent Hoornaert
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN APRIL 2016
KAARTING - 20 MEI
OC Karel de Blauwer
29 deelnemers - won 3 partijen:
Vandermarliere Ignace (247 pt.), Depyper Anna (248
pt.), Vereype Gratienne (270 pt.) en Ceenaeme Maria
(297 pt.)
wonnen 0 partijen:
Demuynck Eugène (147 pt.) en Decorte Christiane
(264 pt.)
Klassement:
1. Decaesteker Wilfried
2. Vereype Gratienne
3. Depyper Anna
4. Vandewalle Frans
5. Vandermarliere Ignace
GEZELSCHAPSSPELEN
1. Decaesteker Maria
2. Boury Alice
3. Vercoutter Marie-Thérèse
Klassement:
1. Boury Alice
2. Decaesteker Maria
3. Vercoutter Marie-Thérèse
4. Timperman Lucienne

11 part./1580 pt.
11 part./1142 pt.
10 part./1144 pt.
9 part./1236 pt.
9 part./1212 pt.
6 pt.
9 pt.
9 pt.
43 pt.
38 pt.
35 pt.
28 pt.

KAARTING - 24 MEI
Kristen Volkshuis
20 deelnemers - wonnen 3 partijen:
Jozef Van Acker (278 pt.), Wilfried Decaesteker (312
pt.), Eugène Demuynck (302 pt.)
wonnen 0 partijen:
Antheunis Cecile (140 pt.)
Klassement:
1. Demuynck Eugène
2. Van Acker Jozef
3. Bogaert Maria
4. Ceenaeme Maria
5. Antheunis Cecile

13 part./1343 pt.
9 part./1269 pt.
9 part./1144 pt.
9 part./1132 pt.
9 part./981 pt.

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

14 pt.
10 pt.
9 pt.
5 pt.

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

57 pt.
45 pt.
42 pt.
28 pt.

PETANQUE - 13 MEI
37 deelnemers - Wonnen 3 partijen:
Antheunis Cecile, Butaye Nicole, Decaesteker Wilfried,
Delanote Gery, Demuynck Eugène, Dequeker Romain,
Dequidt Roos, Dessein Johan, Gyssels Raymond,
Huyghe Geert, Thery Valère en Temperville Fernand
Klassement:
1. Soetaert Frans
2. Huyghe Geert
3. Demuynck Eugène
4. Decaesteker Wilfried
5. Butaye Willy

20 part./325 pt.
20 part./306 pt.
19 part./314 pt.
19 part./278 pt.
18 part./285 pt.

PETANQUE - 27 MEI
40 deelnemers - Wonnen 3 partijen:
Benauwt Roger, Debuysere Maria, Delanote Gery,
Dessein Johan, Huyghe Geert, Neyrinck Aimé, Temperville Fernand, Van Acker Jozef, Vandenbroucke
Irène, Vandendriessche Alain en Vandeputte MarieGhislaine.
Klassement:
1. Huyghe Geert
2. Dessein Johan
3. Decaesteker Wilfried
4. Soetaert Frans
5. Neyrinck Aimé

23 part./345 pt.
21 part./313 pt.
21 part./312 pt.
20 part./353 pt.
20 part./328 pt.

ZONDAGMORGENCONCERTEN 2016
ZONDAG 19 JUNI - 11 uur
TRIO KUGONI
Kurt Bertels, saxofoon
Nicolas Dupont, viool
Bert Koch, piano

ZONDAG 10 JULI - 11 uur
KLARINETTRIO
Hannelore Vermeir, klarinet
Jolien Deley, cello
Mirek Coutigny, piano

ZOMERSE ORGELCONCERTEN 2016
VRIJDAG 24 JUNI - 20 uur
Stavele
Bart Naessens, orgel
Amaryllis Dieltiens, sopraan

VRIJDAG 15 JULI - 20 uur
Haringe
Johan Huys (B)

VRIJDAG 29 JULI - 20 uur
Haringe
Sietze De Vries (NL)

MAANDAG 15 AUGUSTUS - 18 uur
Haringe
Mithra Van Eenhooge (B)
Het Iepers Kamerkoor
o.l.v. Dirk Coutigny

VRIJDAG 26 AUGUSTUS - 20 uur
Haringe
Lorenzo Ghielmi (IT)

INFO: WWW.ORGELCONCERTEN.BE

Jaarlijks verlof
van maandag 18 juli
t.e.m. maandag 1 augustus
Uitzonderlijk gesloten op zaterdag 25 juni
Terenburgseweg 18 - 8972 PROVEN - 0495 66 15 75
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DE DICHTER VAN WATOU
Theaterwandelingen
De theaterwandelingen zijn terug van 9 tot
16 september waar Watou omgetoverd wordt
tot één grote toneelscène. Een totaalspektakel
voor jong en oud waarin de geschiedenis wordt
uitgebeeld.
Tickets zijn te verkrijgen bij de dienst toerisme
van de stad (toerisme@poperinge.be)
Voor alle inwoners van Watou (8978) zijn er
kaarten te verkijgen via het bewonersplatform
aan voordeeltarief. (8 euro i.p.v. 12 euro)
Alle wandelingen starten stipt om 19 uur. Deelnemers worden verzocht aanwezig te zijn in de
parochiezaal van Watou om 18.45 uur.
Meer info bij de dienst cultuur en de dienst toerisme van de stad.

VINKENZETTING
Op 24 mei namen Joel en Jenny Lozie-Dieusaert
deel aan de eerste gewestelijke vinkenzetting
van OKRA in samenwerking met de algemene
vinkeniersbond in St-Jan (Ieper). Er waren 88
deelnemers, Jenny behaalde de 13de plaats,
Joel de 43ste.
Er wordt gezocht om volgend jaar dit evenement in Krombeke te laten doorgaan.

STEMBAND HOPCHORA MATINEE II
Vuurproef voor nieuw jongerenkoor Touché

ZOEKERTJE
Wij zijn sinds zondag onze tamme
papegaai verloren genaamd Sisca,
ter hoogte van de boomgaard bij Lindestraat 11 in Beveren a.d. IJzer.
Wie hem ziet, graag contact opnemen
met ronny.vandenbussche1@telenet.
be

Het Poperingse profaan koor Stemband Hopchora pakt op zondag 26 juni 2016 opnieuw uit met
een Matinee met als titel ‘Stemband Hopchora Matinee II’. Het publiek is welkom vanaf 10.30 uur
in OC Rookop in Reningelst. Om 11 uur start het concert.
Dit concert is meteen ook de grote vuurdoop van het nieuwe jongerenkoor Touché. Begin januari
2016 startte Marieke Spenninck, oudkoorlid van Stemband Hopchora met logistieke, financiële
en organisatorische steun van Stemband Hopchora, een jongerenkoor dat begin mei de naam
Touché kreeg. Er waren al enkele kleinere optredens maar nu treedt Touché voor het eerst tijdens
een heus concert op.
Kaarten kosten € 10 in VVK - € 12 ADD (incl. koffie, chocolaatje voor het concert en Poperings
Hommelbier of glaasje wijn na het concert. Voor de kinderen zijn er aangepaste drankjes) en zijn
te verkrijgen via de koorleden of via hopchora@gmail.com - 0475 81 70 54.

898

4 VER

ECTO

Tachtig jaar terug in de tijd
Het Heilig Hartfeest te Stavele op zondag 28 juni 1936
Het groot deel van “de pastorijwal”, een oude
put, die zich recht voor de in- en uitgang van
de kerk bevond, werd tijdens de winter van
1932 gedempt met de aarde waarop de “Oostmolen” stond. De Oostmolen of de “Hoekjesmolen”, in de volksmond de “Kasteelmolen”
die er wegens ouderdom vervallen bij stond,
werd op 16 mei 1930 afgebroken.
In de lente van 1934 werd voor de kerk door de
gemeente een park aangelegd met sierplanten,
struiken, rozen en bomen.
Meester Prosper Franchoo (1) vond dat er in dat
park iets onbrak. Samen met pastoor Richard
Rousseré (2), hadden zij in het voorjaar van
1935 bij de gemeente een voorstel ingediend
om een Heilig Hartbeeld te plaatsten.
Bij beraadslaging van de gemeenteraad van augustus 1935 werd dit voorstel aangenomen en
werd er beslist een groot feest van te maken.
Het massief arduinen voetstuk met daarop
het wapen van Stavele werd besteld bij M. De
Jonghe te Ieper. Het bronzen Heilig Hartbeeld
werd besteld bij de beeldhouwer Gustaaf Delafontaine (1887-1972) te Menen.
Door de kerkfabriek werd dan ook beslist een
zinnebeeldige vlag te schenken aan de HeiligHartebond en dat vaandel werd besteld bij koster der Madeleine, M. Carette te Brugge.
De kosten die werden berekend voor dit Heilig Hartfeest, een bronzen beeld, het arduinen
voetstuk, de versieringen van de kerk, de straten, het dorpsplein bedroegen om en bij de
30.000 fr.

Zondag 28 juni 1936
De morgen begon met open lucht en het zag
er naar uit dat het een prachtige zomerdag zou
worden. Men had twee vroegmissen voorzien,
één om 5.30 uur, de andere om 7 uur en om 10
uur de plechtige Hoogmis.
’t Lof in open lucht was voorzien na de aankomst van de stoet bij het Heilig-Hartbeeld
vóór de kerk. Het moest voor Stavele een groot
feest worden, het feest van het Heilig Hart.
Om 14.30 uur vergaderden de deelnemende
groepen in volle zon aan de brug van Stavele.
Mooier kon het weer niet zijn.
Er waren 32 Heilig-Hartbonden aanwezig van
verschillende parochies die aan de optocht
deelnamen, waarvan verscheidene bonden met
een honderdtal leden. Samen ongeveer 1.500
deelnemers. Veertien bonden hadden hun vlag
meegebracht.

Deken Vervaeke van Poperinge zegent
het nieuwe vaandel van de Heilig Hartebond.

Met opgeheven rechterarm werd
door meer dan twee duizend aanhoorders
trouw gezworen aan Christus Koning.
Foto uit het weekblad “Op de Halle” van 5 juli 1936.

Om 15 uur vertrok de optocht door de versierde straten van het dorp.
De muziekmaatschappijen van Stavele, Proven
en van Oostvleteren luisterden de stoet op met
godsdienstige stapmarchen en trokken op door
de Vaartstraat (nu IJzerstraat) naar het kerkplein.

lig Hartbeeld en het nieuwe vaandel van de
Heilig-Hartbond door E.H. Kanunnik Vervaeke,
Pastoor-Deken te Poperinge, waarna de burgemeester (3) Jérôme Pil de akte van toewijding
van de gemeente aan het Heilig Hart voorlas.
Hij bedankte ook de bezieler van het feest
Meester Franchoo die de ontwerper is geweest
van de versieringen van de kunstpoorten en
van alle voorbereidingen en de vele Stavelenaren die zich met hart en ziel voor het feest
hadden ingezet.

Omstreeks 15.15 uur op het kerkplein aangekomen begon de onthulling van het Heilig
Hartbeeld. Er werd een boeiende toespraak
gehouden over de betekenis van deze plechtigheid door Eerw. Heer Van den Brande, Jezuïet.
Deze toespraak werd met een luidspreker aan
de verafstaande menigte ten gehore gebracht.
Door meer dan tweeduizend aanhoorders
werd met opgeheven rechterarm trouw gezworen aan het Heilig Hart. Het Lof werd na
de toespraak gezongen door het koor van de
Sint-Janskerk uit Poperinge.
Daarna vond de wijding plaats van het Hei-

Het was een indrukwekkend moment. Het
plein voor de kerk tot aan de kerkdeur en op
het kerkhof was bezet door de menigte, geschat op twee- tot drieduizend personen.
Na de zegen met het Allerheiligste sacrament,
dat daarna naar de kerk teruggedragen werd,
werd een schone cantate gezongen door meer
dan 200 stemmen met begeleiding van het
muziek, met Joseph Cornelis als dirigent.
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De cantate en muziek waren gemaakt en opgesteld door Louis Morel (4), pastoor te Kaster
(Frans-Vlaanderen), die te Stavele onderpastoor was geweest van 1 januari 1901 tot 3 april
1929. Volgens kenners van muziek werd deze
cantate bijzonder goed uitgevoerd.
De ceremonie werd afgesloten door gezangen
van een tweehonderdtal mannen-, vrouwenen kinderstemmen.
Tot slot volgde een bloemenhulde aan het Heilig-Hartbeeld met zang en ritmische bewegingen door de kinderen van de meisjesschool dat
luidruchtig werd toegejuicht.
Na afloop van de bloemenhulde trok de stoet,
begeleid door de muziekmaatschappijen van
Proven en Oostvleteren door de Zwanestraat
tot aan het klooster. Daar aangekomen rechts
trokken zij door een met sparren beplante en
met bloemen versierde weg (5) door het land
van boer Neuville, De Baenst, Joseph Bonte en
Cyriel Haeghebaert naar de Krombekestraat.
De muziekmaatschappij van Stavele bleef ter
plaatse en omstreeks 17 uur werd er tot slot
van dit prachtig feest op een kiosk die op de
hoek van de marktplaats stond een concert
gegeven, dat achteraf werd afgewisseld door
de muzikanten van Proven en Oostvleteren. Dit
concert duurde tot 20 uur. Bij het vallen van de

avond werd het Heilig-Hartbeeld prachtig verlicht.

300 sparren op 7 meter afstand van elkaar geplant.

Het dorp was helemaal versierd

De straten waren ook nog dwars overspannen met touwen, behangen met bloemen van
dezelfde kleur wat een wonderschoon uitzicht
gaf op de praalpoorten. De straten vertrekkende van het dorpsplein hadden elk hun kleur.
De Vaartstraat (nu IJzerstraat) was versierd met
witte en blauwe bloemen, de Zwanestraat met
wit en gele bloemen en de Krombekestraat
met rode en roze bloemen.

Mensen van buiten het dorp die op het grondgebied Stavele aankwamen konden onmiddellijk zien dat er gevierd en gefeest werd te
Stavele.
Door de bewoners van elke wijk werden praalwagens gezet aan de grenzen van de gemeente. Zo stond er een praalwagen op de steenweg
naar Krombeke bij de hofstede van Jules Baes,
de grens met Krombeke. Op de Waaienburg
stond er één aan de ingang van de Hondspootstraat, de grens met Proven en Roesbrugge. Op
de Eversam, aan de hofstede van Maurice Pil
stond er ook één, de grens met Oostvleteren.
En er stond er nog één net over de brug, de
grens met Beveren.
Er stond ook een mooi versierde praalwagen bij
de hofstede van Cyriel Vandeputte dicht bij de
Hondspoot en op het Stavelehoekje. De Westmolen was prachtig versierd met bloemen. Verder was er geen enkel huis op Stavele dat niet
met bloemen versierd was, hoe afgelegen ook
van de dorpplaats.
Voor de versiering van de straten werden er
165.000 bloemen gemaakt en daarmee werden 16 km touwen met bloemen behangen.
Deze touwen werden in geordende schikkingen gespannen aan 250 hoge kepers en aan

Deze praalpoorten waren opgesteld aan de ingang van elke straat met sierlijke tekeningen
en afmetingen. De praalpoort in de Vaartstraat
stond in de bocht van de straat, bij het huis van
Camille Lelieur. Die in de Zwanestraat stond bij
het klooster en in de Krombekestraat, dicht bij
de Westsluisstraat stond de praalpoort aan de
ingang van het kapelletje. Deze praalpoorten
droegen gepaste opschriften op grote geschilderde uit triplex gezaagde planken. Aan al de
versierde kepers was er een blazoen bevestigd,
hetzij van het Heilig Hart, van de Paus of van
Onze Lieve Vrouw. Bij iedere keper was er nog
een spar gepland, waarin de bloemen gehecht
waren. Vóór de kapel in de IJzerstraat was er
een machtige kroon als een dom opgehangen,
smaakvol versierd en overstraald vanuit haar
torenspits tot aan de grond.
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Het vaandel, waarop de H. Joannes,
patroon der parochie, in knielende en
biddende houding, waakt over de kerk en
smeekt het H. Hart dat beschermend en
zegenend de handen uitstrekt en
stralen van genade over
de Stavelse bevolking doet neerdalen.

Al deze versieringen gaven de straten een
groots en mooi uitzicht. De mooist versierde
straat werd door een jury uitgekozen, maar iedereen vond zijn straat het mooist.

Het dorpsplein
Op het marktplein werd er een reusachtige
kroon gehangen, een 3 à 4 meter hoge kroon,
op 5 à 6 meter boven de grond. Het was één
dak, één bloemenweelde van waarin de kleuren van de verschillende straten uit alle richtingen samenliepen.
Om dat werk gemakkelijk te kunnen uitvoeren
had men een wagen vol geladen met strobundels geplaatst midden op het marktplein. Op
de wagen had men dan de bloemenkroon geplaatst. De zinkdraden werden vastgemaakt
aan de kroon en werden vast gespannen aan
rondom gelegen huizen. Verder werden aan de
koorden bloemen gehecht, in alle richtingen
vastgemaakt aan kepers en sparren. Als alles
klaar was trok men de wagen weg en het werk
bleef in de lucht hangen en veranderde als het
ware in een overdekte koepel.

Het kerkplein
De kerktoren was rondom rond versierd met
bloemen en bloemenkransen. Aan de voorkant
van de toren, aan de gaanderij, was er een
grote kroon met een doorsnede van meer dan
twee meter geplaatst. Het portaal van de kerk

was versierd met opschriften en zinnebeelden
op het Heilig Hart. De toegemetste vensters
van de zijbeuken van de kerk waren ook met
bloemen behangen.
Boven op de wandeling van de kerk waren aan
elk van de vier kleine hoektorentjes vijf koorden
(6) versierd met ongeveer 20.000 bloemen in
afwisselende kleuren gespannen, die van daaruit neervielen boven het hoofd van het vier meter hoge Heilig-Hartbeeld, als het ware een dak
van stralen, en die beneden aan gebouwen,
aan staken en bomen in de hof van de pastorie
vastgemaakt werden.
Het voetstuk, waarop het bronzen Heilig-Hartbeeld prijkte tussen twee prachtige, kunstige
fakkels, was bedolven onder een berg van natuurlijke bloemen. Dan stonden nog eens aan
beide kanten van het beeld op een schraagtafel
350 bloempotten met rode geraniums door de
inwoners zelf gekweekt en verzorgd.
Achter het beeld, in de hof van de pastorie, een
machtige muur van groen als een forteresse,
met blazoen behangen, waaruit acht grote
vaandels loodrecht de lucht instaken, Christus
verbeeldende als sterkte en overwinnaar.
Aan de rechterkant, aan de ingang van de pastorij was er een verhoog opgesteld waarop een
altaar stond dat nog in de vernielde kerk van
vóór 1794 gestaan had en werd genoemd “het
Sint-Hubertusaltaar” (7). Op het verhoog werd
het plechtige lof gedaan waarvoor het allerheiligste sacrament uit de kerk was gehaald en
werden er toespraken gehouden.

Iedereen was blij en tevreden over het slagen
van dit feest, wat door prachtig warm weer begunstigd werd. Heel de bevolking van Stavele
haalde eer van haar werk!
Nog nooit was sinds mensenheugenis zoveel
volk te Stavele bijeen gekomen. Zondag 28 juni
1936 was een dag in Stavele dat lang in ’t geheugen van velen is blijven hangen, al zijn er
nu, na tachtig jaar weinig die het nog kunnen
navertellen.
Robert Toussaint
Bronnen: Een stuk uit het dagboek van Remi De Carne,
getuigenissen van Romain Depuydt en Alice DekersgieterVienne.
Noten:
(1) Prosper Oscar Franchoo, geboren op 10 september
1879 te Lo en overleden op 4 oktober 1953 te Stavele.
Hij was schoolhoofd van april 1911 tot 1948 en was
gehuwd met Elvira Camerlynck.
(2) Richard Rouseré, pastoor te Stavele van 4 juni 1933 tot
8 mei 1941.
(3) Jérôme Pil, geboren op 4 september 1876 te Woesten
en overleden op 15 augustus 1937 te Stavele. Hij was
burgemeester te Stavele van 18 februari 1927 tot 1937.
(4) Lodewijk (Louis) Prosper Morel, geboren op 7 mei 1865
te Waasten en overleden op 16 januari 1957 te Kachtem.
(5) Voor deze bijzondere gelegenheid was er een weg aangelegd door weiden en velden tot aan de Krombekestraat, tussen de “Geldput” en het kapelletje.
(6) Ongeveer een kilometer en half touwen.
(7) Het Sint Hubertusaltaar geschonken aan de kerk van
Stavele , ca. 1570 door Walburge Heinderyckx, weduwe
van Pierre de Mersseman, gewezen hoofdman (burgemeester) en baljuw van Stavele. Het brandraam van de
kruiskapel waarin het altaar stond werd geschonken
door haar zoon Pierre Antoine de Mersseman en zijn
vrouw Jossyne Vanmiddelem. In dat brandraam bevindt
zich het wapen van de familie “de Mersseman”.
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EVENEMENTENKALENDER
ABELE
n De Queeste Art
Tentoonstelling Roel Goussey
Zaterdag 18 en zondag 19 juni
van 14 tot 18 uur
Het oeuvre van Roel Goussey bestaat voornamelijk uit abstracte werken op papier. Goussey
is in de eerste plaats een drukker/graficus met
een onuitputtelijke fascinatie en liefde voor de
technische finesses van het medium.
Hij creëert een eigen abstracte beeldtaal geïnspireerd door klassieke composities en regels
van de bladindeling.
Nieuw zijn zijn ruimtelijke objecten die een
dialoog aangaan met zijn tweedimensionale
werken. Deze ‘beelden’ - postmoderne totems
- worden specifiek opgesteld – en aangepast naargelang de galerieruimte.
Daarmee wordt niet enkel het object op zich
maar ook de gehele opstelling, letterlijk, een
kunstvorm. Alhoewel zijn werk strak is uitgedacht, laat het resultaat talloze interpretaties
toe.

BEVEREN-KALSIJDE
n Kalsijde Kermis
Zaterdag 25 juni om 16 uur
De kermis vindt plaats in de prachtige oude
brouwerij Feys, ingang langs de Kapelledreef.
We richten dit reeds 3 jaar in met enkele buurtbewoners en is voor iedereen toegankelijk.
Starten om 16 uur met een huifkartocht in de
streek met gids (± 90 min.). Prijs: volwassenen
€ 2 - kinderen € 1.
Vanaf 18 uur is er barbecue. Prijs: volwassenen
€ 16 - kinderen € 10. Kaarten in voorverkoop

tot 20 juni bij Ryon Eliane (0473 76 77 98), Verstraete Ronald (0475 89 88 16), Meeuw Linda
(0479 27 76 63), Cremmery Peter (057 30 06
37) en Logie Kristel (0494 11 60 87 - kristel@
feysbook.be).

HARINGE

en clematissen, een oprijlaan met verschillende
heesters en bomen, o.a. hymalaya berk, moeraseik, plataan, Japanse notenboom, treursierpeer, lijsterbes, esdoorn, enz …
Er is een grote visvijver met terras, een moestuin met aansluitend een boomgaard en hier
en daar klein fruit. De knotwilgen en hagen
zorgen voor een schuilplaats voor de talrijke vogels. De houtkant met bessen en vele bloemen
met zaden voorzien voedsel tijdens het ganse
jaar voor vogels, vlinders en bijen. Met hier
en daar een zonnig terras of bank kunnen we
even poseren met een tros druiven uit de serre
en verder genieten van deze kleurrijke tuin.

HONDSCHOOTE/ALVERINGEM

n Open tuin - Landelijke Gilden
Zaterdag 25 en zondag 26 juni
van 10 tot 19 uur
De romantische verzameltuin van Luc en Frieda
Neuville-Buseyne in de Haringestraat 54 is te
bezichtigen op zaterdag 25 en zondag 26 juni
telkens van 10 tot 19 uur. Toegang: € 3 - kinderen -18 jaar gratis. Drankje inbegrepen.
Zes jaar geleden zijn ze gestart met de aanleg van hun tuin van ongeveer 50 are groot.
Landschaps- en tuinarchitectenbureau ‘Studio
Basta’ van Kortrijk heeft voor hen de indeling
van de tuin getekend en Luc en Frieda hebben
zelf de planten, bomen en struiken gekozen en
geplant. We vinden o.a. borders met vele vaste
planten, rozen, grassen, hydrangea’s, dahlia’s,
fuchia’s, hosta’s en cardoenplanten. Er zijn
twee muren en een wandelpad met klimrozen

n Vlasroute 2016
Van 12 juni tot eind september
Al sinds de middeleeuwen staat de streek rond
het Noord-Franse Hondschoote bekend als
‘vlasland’. In juni zijn de velden getooid met
prachtige blauwe vlasbloemen. Het is de beste
tijd voor een fietstocht door Le Pays de Flandre.
Twaalf juni is de hoogdag van het vlas want
dan wordt de fietsroute ‘Rally Blue’ ingehuldigd. Hondschoote was in de 16de eeuw één
van de rijkste en mooiste steden van het Graafschap Vlaanderen. Het linnen, gemaakt van de
vlasplant, werd via de havens van Brugge en
Antwerpen uitgevoerd naar alle hoeken van
Europa.
Hondschoote is nu een rustig stadje waar nog
altijd bloeiende vlasvelden te bewonderen zijn
langs de Route du Lin, een dertig kilometer
lang vlak parcours dat door iedereen gefietst
kan worden. Elk jaar wordt de route aangepast
naargelang de locatie van de vlasvelden. Bo-

De Suikeruiltjes
Webwinkel voor doopsuiker en attenties.

’t Zeugekot
Een belevenis op het platteland
Bezoek- en zorgboerderij
Feestzaal te huur
Vakantiewoning
Hoeveslagerij
Workshops

Een geboorte is uniek zo ook uw doopsuiker,
daarbij helpen wij u graag bij het verzorgen van
uw doopsuiker. Volledig of gedeeltelijk afgewerkt
maar ook zelfvullers kunnen bij ons terecht.

057 36 67 68 - 0472 56 43 09

www.desuikeruiltjes.com
info@desuikeruiltjes.be

Sint-Omaarsstraat 4
8691 Beveren aan de IJzer
0478 37 64 36
www.zeugekot.be
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vendien is het nog educatief ook. Je fietst door
een mooi landschap waar de tijd als het ware
is blijven stilstaan en de monumenten, kerken
en historische sites elk hun eigen boeiend historisch verhaal vertellen.
Vlas is voor Frans-Vlaanderen nog altijd belangrijk want het gewas wordt nu ook gebruikt in
de automobiel- en bouwsector, de sportwereld
en de luchtvaartindustrie. Dat komt omdat de
vlasvezel even veel kwaliteiten heeft als de synthetische vezel. Je ontdekt het allemaal tijdens
een verkenning van de fietsroute, waarlangs
panelen staan die de fietser informeren over
de groei en de oogst van het vlas en over de
vlasgeschiedenis.
Op zondag 12 juni is er de ganse dag animatie rond het thema vlas, je kan oude Vlaamse
volksspelen proberen, genieten van een markt
met streekproducten en onderweg een pitstop
maken in een gezellig estaminet. De Rally Blue
is elk jaar een uniek evenement dat focust op
de promotie van het lokale erfgoed. Je kan ter
plaatse inschrijven voor een wedstrijd en langs
het parcours kan een vragenlijst worden ingevuld om je kennis over de vlasnijverheid te
testen.

KROMBEKE
n Gezinsbond Krombeke
9de Kermismaaltijd
Zondag 19 juni vanaf 11.30 uur
Gezinsbond Krombeke organiseert op zondag
19 juni vanaf 11.30 uur voor de 9de maal hun
kermismaaltijd in zaal Witsoone, Bankelindeweg te Krombeke.
Er is keuze tussen vol-au-vent of stoofvlees met
frietjes, voor de kinderen frikandel met frietjes.

Prijs: volwassenen € 14 en kinderen € 7.
Inschrijven kan tot vrijdag 9 juni met vermelding keuze. Enkel geldig na voorafgaande
betaling op reknr. BE37 8804 5648 0128 of
contante betaling bij Marjan Nouwynck, Bankelindeweg 3 te Krombeke, 057 40 16 82 of
via gezinsbondkrombeke@gmail.com.

OEREN
n Tentoonstelling Herman Rombaut en
Herman Pannecoucke
Van 16 tot 31 juli
“Kunst is het, om te kijken
En langzaam te onderscheiden
Wat groeit uit enig verschiet
En bloeit in wat je al dan niet ziet”
Zeg maar: “de Hermannen” stellen hun schilderwerken ten toon. En ze hebben meer gemeenschappelijk dan hun voornaam alleen.
Beiden zijn aangespoelde maar perfect ingeburgerde Westhoekers. Ze hebben gelijke interesses: alles wat mooi is, gevoelens opwekt op
deze wereld: muziek, zang, tekst, en uiteraard
“beeldende kunst”. Kortom twee gelijkgestemde zielen.
Maar deze tentoonstelling van hun schilderijen
confronteert ook het vurige en heftige tegen
het rustige en mijmerende; uitbrekende, vlammende kleuren en vormen tegen de lichte toets
van pasteltinten in duidelijk herkenbare dingen. Kortom het is ontdekken “in wat je al dan
niet ziet”. En dat is het merkwaardige van dit
samengaan: een markant, dwingend gebeuren
van beelden die leiden tot reflectie.
Neem er dan de unieke plek van het kerkje van
Oeren en omgeving erbij, met herinneringen
aan de eerste wereldoorlog, - ook een gemeen-

schappelijke interesse van de “Hermannen”-,
en je hebt meteen een deugddoende dag in
de Westhoek.
Afspraak van 16 juli tot 31 juli van 10 tot 12 en
van 14 tot 18 uur, kerkje van Oeren.

POPERINGE
n Maria-Ommegang
Zondag 3 juli om 15.30 uur
Na twee ‘stille’ jaren, waarbij de processie omwille van de minder goede weersvoorspellingen voortijdig afgelast werd, hopen wij dit jaar
op gunstiger omstandigheden.
De stoet, met als trekpleister het originele beeld
van Onze-Lieve-Vrouw van St.-Jan, start om
15.30 uur in de Bruggestraat. Door de afwezigheid van de Poperingse Harmonie opent de
St.-Stanislasspeelschaar op 3 juli de jaarlijkse
eeuwenoude traditie. Het eerste deel toont de
geschiedenis van het ontstaan van Poperinge
tot aan de erkenning van het mirakel in 1479.
De gouden eeuw, waarin de lakennijverheid
bloeide, wisselt af met oorlogen en donkere
perioden van aardappelplagen en pest. De
betere tijden weerspiegelen zich in de komst
van de hoppe en het wonderlijk gebeuren onder voorspraak van O.-L.-Vrouw. In het tweede
deel zien we Maria, die als een bewonderenswaardige moeder de belangrijkste momenten
van haar Zoon meemaakt: geboorte, eerste publieke optreden in de tempel, eerste wonder in
Kana, het lijden en ten slotte de verrijzenis. Het
derde deel verwijst naar de universele verering
van Maria, o.a. door middel van de drie gekende symbolen om te eindigen met de beiaard,
het jubelkoor en het mirakelbeeld.
Het werk van honderden vrijwilligers wordt

Coiffure

Nancy
dames • heren
kinderen
zonnebank

10 + 1 GRATIS

Open van
dinsdag t.e.m. zaterdag
st. jan-ter-biezen 6
watou • 057 21 49 47

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

AANPASSEN EN HERSTELLEN
VAN KLEDIJ
Ilse Warmoes
Dodemanstraat 2
8978 Abele-Watou
Tel. 057 38 82 75
Gsm 0475 46 57 96
ilse.warmoes@telenet.be
903

EVENEMENTENKALENDER
plechtig afgesloten onmiddellijk na de processie bij de St.-Janskerk. Pas daarna kan de kermisvreugde beginnen in de ‘hoofdstad van het
goede leven’.
Wie deel wil uitmaken van de zinvolle bedevaart, kan contact opnemen met de rekruteringsverantwoordelijke Frederic Hoornaert via
mariaommegang@gmail.com.
De tribune bij de St.-Janskerk is voorbehouden
voor genodigden. Een zitplaats op de tribune
van het Bertenplein kost € 2. Op beide tribunes
wordt uitleg gegeven over de voorbijkomende
groepen.
Het processiesecretariaat is bereikbaar vanaf
13.30 uur op nummer 0495 35 18 74.
Naast de kleurrijke Ommegang blijft Poperinge ook trouw aan de Donkere Ommegang,
een bidprocessie met het genadebeeld op de
schouders gedragen, waarbij iedereen mag
mee opstappen. Dit heeft plaats op zaterdag 9
juli; de start is voorzien omstreeks 16 uur aan
de St.-Janskerk en doet eveneens de volledige
omloop, maar nu volgens de reglementaire rijrichting.
www.mariaommegang.be.

ROESBRUGGE
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Vrijdag 17 juni om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 24 juni: Petanque - inhaalbeurt in OC
Karel de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 28 juni om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Vrijdag 8 juli: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 15 juli om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 22 juli: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 26 juli om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis

Open
tuinendag
in Roesbrugge-Haringe
zondag 19 juni 2016
start in Bergenstraat 7 tussen 13 en 16 uur
fietstocht (20 km) of wandeltocht (7 km)
naar drie prachtige tuinen
organisatie & info:
www.tuinhier-poperinge.be

n Tuin-hier Poperinge
Open tuinendag
Zondag 19 juni vanaf 13 uur
Tuinhier Poperinge organiseert een open tuinendag op zondag 19 juni. Drie mooie privétuinen, in de regio Roesbrugge-Haringe, worden
op die dag opengesteld voor het ruime publiek.
Starten kan bij Patrick en Hilde in de Bergenstraat 7 te Roesbrugge tussen 13 en 16 uur. De
tuin van Luc en Frieda en van Johan en Linda
is gelegen in Haringe. De drie locaties zijn gegoten in een uitgestippelde wandel- (7 km) of
fietstocht (20 km).
Toegang: € 5 (drankje van € 1,50 inbegrepen) kinderen (-12 jaar) gratis.
Meer info www.tuinhier-poperinge.be of eddy.
lobeau@telenet.be.
OpenTuinendag_flyer_140x210.indd 1

5/04/16 16:28

n Heerlijke smultocht langs de IJzer
Zondag 26 juni
Op zondag 26 juni pakken de Landelijke Gilden
en de KVLV-afdelingen van Roesbrugge-Haringe, Beveren-IJzer en Stavele al voor de veertiende keer met hun overheerlijke IJzersmultocht
uit. De fietstocht leidt de deelnemers voorbij
de mooiste plekjes in de IJzervallei met deze
keer een flinke lus over de Schreve en de pot
schaft onderweg het beste van bij ons. Want
wie deelneemt kan niet alleen langs duidelijk
bewegwijzerde wegen door een prachtig landschap fietsen, maar wordt bovendien op vijf

verschillende stopplaatsen verwend met aperitief, soep, hoofdmaaltijd, ijsje en koffie met gebak. Onderweg is ook kinderanimatie voorzien.
Starten voor dit toeristisch en sportief smulfestijn kan tussen 10.30 en 12.30 uur op de hoeve
van de familie Kris Desmyttere-Calis, Blokstraat
19 te Proven en daar wordt ’s avonds ook gestopt. Het fietstraject is in totaal zo’n 35 kilometer lang en wie fietsen te lastig vindt kan de
route ook met de auto rijden. Deelnemen kost
€ 20 voor volwassenen en € 12 voor kinderen
tot 12 jaar. Wie erbij wil zijn schrijft best voor
23 juni in. Wie later inschrijft, betaalt € 5 extra en wie wacht tot de dag van de smultocht
zelf komt echt te laat. Inschrijven kan door
overschrijving van het verschuldigde bedrag op
rekening IBAN BE57 7380 0838 2135 met vermelding van naam en het aantal personen. Ter
plekke een fiets huren kan ook, maar dan moet
daarvoor vooraf gereserveerd worden op 0491
74 96 95. Meer info bij Willy Neuville op 0475
23 00 63 of op 0491 74 96 95. De organisatoren hebben alvast mooi weer besteld.

STAVELE
n Ribbetjesfestijn
Vrijdag 26 augustus vanaf 19 uur
Ribbetjesfestijn voor alle Stavelnaars met gratis aperitief in zaal ‘De Moote’. Iedereen zorgt
voor bord, bestek en drank. Groenten zijn zelf
te voorzien en worden op het buffet geplaatst.
Prijs: volwassenen: € 8 - kinderen van 8 tot 12
jaar: € 4.

TE KOOP
• hooischudder
• weidebloter (breedte 1,50 m)
• dakpannen (dubbele sluiting)
• brandhout (zacht & hard)
Gsm 0495 79 81 97

juli &
augustus:

Specialiteiten: Vispannetje • Gefrituurde camembert
groepen tot ± 40 pers. • feestjes • vergaderingen • zomerterras

MOSSELEN

Diego, Betty en Iris
Prof. O. Rubbrechtstraat 2D, 8972 ROESBRUGGE
Tel. 057 30 16 72 - Gsm 0478 73 60 05 - tkerkegat@telenet.be - www.tkerkegat.be
open vanaf 10.30 uur
in de zomer gesloten op maandag en woensdag - in de winter gesloten op maandag, dinsdag en woensdag
904
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Een advocaat, beter vroeg dan laat!
Uw recht, al 20 jaar ons vak!
echtscheidingen, handelsrecht, contracten, verkeersrecht
Steeds vrijblijvend advies

OORLOGSBOEKEN
OORLOGSDAGBOEKEN
VAN LOUIS BARTHAS
1914-1918

Advocatenkantoor

Joachim Vanspeybrouck
Kallebeekweg 1 - 8691 Beveren aan de IJzer - Tel 057 301 600
advocaat.vanspeybrouck@telenet.be
www.advocaatvanspeybrouck.be

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

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79
Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

Drukkerij SCHOONAERT

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

De Oorlogsdagboeken van Louis Barthas
vormen een indringend relaas over de absurditeit van een oorlog die ten onrechte
steeds verder in onze herinnering dreigt weg
te zakken. Louis Barthas (1879-1952), een
eenvoudige tonnenmaker uit Peyriac in ZuidFrankrijk, was een socialist van het eerste uur.
Hoewel hij alleen lagere school had genoten,
was hij een verwoed lezer van onder andere
Victor Hugo en Émile Zola.
Als Barthas in 1914 onder de wapens wordt
geroepen is hij 35 jaar oud. Al gauw begint
hij als een volleerd journalist verslag te doen
van het dagelijkse leven in de loopgraven. Hij
schrijft op elk stukje papier dat hij te pakken
kan krijgen: schoolschriften, maar ook zelf
bij elkaar genaaide blaadjes. Zijn thuisfront
zendt hij talloze brieven, met het verzoek
deze zorgvuldig te bewaren. Na de oorlog
verwerkt hij zijn aantekeningen en brieven in
negentien schriften.
In zijn dagboeken getuigt Barthas van het
werkelijke leven aan het front, dat door de
meer geletterde officieren nooit beschreven
had kunnen worden. Zij waren immers zelden
aanwezig bij de gruwelijke gevechten om enkele meters modderige grond. Antimilitarist
als hij is, toont Barthas met een vlijmscherpe
pen de zinloosheid van deze bloederige loopgravenoorlog. In tegenstelling tot de officiële
geschiedschrijving stelt hij de verblinding en
de lafheid van de legerleiding en de misdadige onverschilligheid waarmee zij de gewone
soldaat behandelde aan de kaak.
Vertaald door Dirk Lambrechts
Met een inleiding van Chrisje Brands
Voorwoord Piet Chielens
Uitgever: Bas Lubberhuizen
Prijs: € 19,50
ISBN 978 90 5937 3280
905

100 JAAR
GELEDEN

EEN KIJKJE OP
DE OORLOG 1914-1918

BALLONVLUCHT Nr. 0621
SEPTEMBER 2001
De ballon met Nr. 0621 werd in september 2001 ter gelegenheid van Roesbrugge-kermis op gelaten.
Onlangs werd dit kaartje na 15 jaar bezorgd. Deze ballon werd gevonden in 56645 Nickenich,
Duitsland. Dit dorpje ligt op 20 km van Koblenz, in vogelvlucht ongeveer een 800 km van bij ons.

Bevolken
We hebben direct een aanvraag gedaan
voor een van die barakken van het fonds
Albert en direct gekregen. ’k Heb het eerste pannedak gebouwd. Ik moest bouwen tussen penanten hout. D’ eerste die
bouwde was verplicht. Je kreeg dan een
staatspremie om rap de streek te bevolken.
We hebben daarin een drietal jaren gewoond en alles in goede landbouwstaat
gebracht, geëffend.
Doordat we daar van d’ eersten waren,
kwamen er anderen en die keken op dat
we al terug konden planten.
Er waren mensen die kwamen vragen of ik
hun land wilde bewerken, zodat ik op een
laatste met 14 man wrocht.
Jules Leroy, “Van den Grooten Oorlog”.

in ’T ROZENHOF
Kom genieten van …
de zon in onze gezellige tuin!
Verschillende ijscoupes, verse wafels en pannenkoeken, sangria met vers fruit!
Vernieuwde zomersuggesties …
Ook dit jaar pakken we tijdens de zomer opnieuw uit met onze

BARBECUES À VOLONTÉ

op volgende data 17, 24 en 31 juli, 7 en 14 augustus

Kijk op www.rozenhof-proven.be of Facebook
Obterrestraat 73 • 8972 Proven • Tel. 057 300 335 • reservatie gewenst • www.rozenhof-proven.be
906
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LEERLINGEN FIETSEN MET EXTRA BEGELEIDING
VAN ENKELE LEDEN VAN DE OKRA

Wèt je gy oe da
wyder dat zegn?
En dat á peu près wos ’t voe meie!
A1. Niet weten waarin of waaruit.
A2. Daar hoef je niet op te rekenen!.
A3. Thuis niks in de pap te brokken hebben.
A4. Iets verdienen door een huwelijk te makelen.
A5. Niet graag werken.
A6. Een noodlottig einde kennen.
A7. Zijn kans zien.
A8. In zijn niet opgemaakt bed gaan slapen.
A9. Er bekaaid vanaf komen
A10. Koppig zijn

Op dinsdag 17 mei in de namiddag gingen de leerlingen van VBS De Krekel te Roesbrugge met
hun fiets de openbare weg op. De leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar kregen er extra
begeleiding van Noëlla en Stefaan, die beiden actief zijn binnen de OKRA. Zij hadden ook een
passend ritje gepland. Zo leerden ze er fietsen in groep, afstappen, links inhalen enz… Dergelijke
oefeningen worden nogmaals herhaald op dinsdag 31 mei en begin juni. Een leuke en interessante
oefening met het oog op hoe zich passend en correct gedragen als weggebruiker en tevens een
leuk bewegingsmoment. Bedankt Noëlla en Stefaan.
Brieven, omslagen, facturen,
bestelbons, BTW-formulieren, ...

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT

Drukkerij SCHOONAERT

Hartslagen
van Rik Ryon

Als je meeloopt
met de mensen
zie je ruggen,
maar als je
tegenstroom loopt,
zie je gezichten
Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
rik.ryon@telenet.be

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Alle carrosseriewerken • schilderen
Depannagediensten
VANAF NU: Aircoservice
Laat uw airco tijdig controleren!

KORTING STOCKWAGENS

B1.
B2.
B3.
B4.
B5.

adamsappel
elleboogtuitje
onderlijfje
wimpers
knokkels

C1.
C2.
C3.
C4.
C5.

soda
bleekwater
raagbol
stolp
onderjurk

En wuk hoalden ze binnen?
20 p.: Becuwe C., Becuwe M.,
20 p.: Denecker St. en Verbaere O.
19 p.: Dewaele A., Keirsebilck H. en Steverlynck M.
18 p.: Goudezeune M. en Vandenbosch R.
Hoeë zoe heeël dit
opstellige klienken in ’t A.N.?
’k Zieën da je kiete uutkomt (1), moa ’t zien
nog katjes die melk meugen (2). ’t Goa laansen
je neuze zien (3), vintje, je goa meugen die tand
uuttrekken! (4) En je moet doavooëren nie van
je tetter moaken (5), of zitten muken (6) of uut
je vel spriengen (7). Me zoen nie weten woar
eeëst spriengen (8) mosten m’ iedreeëns goesjes
invoogen (9), me zoen van e sooërte tekortkommen (10), want bruuntje zoedt dat karrige nie
kunnen trekken (11). Alli, legt er j’n hoofd bie
nere (12), spuugt die sjieke moar uut (13) en
makt doa gin spel van (14)! Of aanrs goat ’t spel
hieër op ’n woagen zitten (15) en zoe j’ otmets
uut e vulen lepel kunnen eten (16) Die te wied
goapen, (17) doen en indizjeste (18). En dat is
nie ossan slicht bestid (19): aanrs zien die slokops nie mi brillik (20)!
“Intje voer oender e globbe!”
zei ’n paster.
“Gin goe gedacht!”
zei ’n trouwer.

BMW 116 d

Wim Sohier
907

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

Van bij ons

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

Bakkerijmuseum
Het Bakkerijmuseum in Veurne bevindt
zich op het domein van het vroegere, al
in 1314 vermelde Zuidgasthuis. Het was,
naast het Noord- en Gavegasthuis, een
liefdadigheidsinstelling waar geestelijken,
met de financiële steun van rijke burgers,
zorgden voor armen, zieken en ouderen.
Bij de Beeldenstorm in de 16de eeuw werd
het verwoest en smolten Noord-, Gave en
Zuidgasthuis samen.
De huidige hoevegebouwen dateren van
de 17de eeuw. Na de Franse Revolutie
werd de hoeve eigendom van het Burgerlijk Godshuis, de opvolger van de kerkelijke gasthuizen.
In 1925 werd het domein, toen 41 ha
groot, eigendom van de Commissie voor
Openbare Onderstand, de voorloper van
het OCMW.
In 1978 kochten vrijwilligers het complex en richtten er het museum in. In de
omgeving had heel wat landbouwgrond
plaatsgemaakt voor industriezones en een
ringweg en zo was de site nog slechts 2
ha groot.
Het museum opende zijn deuren op 25 juli
1985. In 2001 vonden belangrijke renovaties en uitbreidingen plaats en in 2003
erkende de Vlaamse Gemeenschap het als
regionaal museum.
Naast alles wat te maken heeft met het
bakken en thuisbrengen van brood, kun je
er ijs- en chocoladevormen, hostie- en wafelijzers enz. bewonderen. Geregeld zijn er
bakdemonstraties en kunnen bezoekers
en kinderen zelf brood of koekjes komen
bakken.
Een levend museum dus, waar jong en
oud zijn hart kan ophalen en gretig zijn
tanden in kan zetten.
Wim Sohier

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt
op woensdag 14 juli 2016.
Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op
maandag 5 juli 2016.

In het hartje van Vleteren vindt u

Resto Bazil

Kom gezellig eten met de familie terwijl de kinderen spelen op het speelplein, springkasteel,
binnenspeelhoek, go-carts, tractors,… Er zijn ook dieren zoals ezels, pony’s, kippen,…
Resto Bazil ligt in een oase van rust, vlakbij de bekende Sint-Sixtusabdij en een uitgebreid fietsennetwerk.

MENU JULI

MENU AUGUSTUS

Cava met wachtbordje
Zeebarbeel met een zuiderse ratatouille
en blanke botersaus
Glaasje vruchtensorbet
Varkensfilet, zomergroentjes
en nieuwe aardappelen
Soepje van aardbeien met vanille-ijs
Koffie met versnaperingen

Cava met wachtbordje
Carpaccio van langzaam gegaard kalfsvlees
met een mousse van tonijn,
zongedroogde tomaatjes en appelkappers
Glaasje vruchtensorbet
Mals stukje rundsvlees met kruidenboter
Crème van witte chocolade
Koffie met versnaperingen

€ 45,00 p.p.

€ 45,00 p.p.

Geldig van 25 juni t.e.m. 31 juli

Geldig van 3 t.e.m. 28 augustus

Iedere vrijdag ribbetjes à volonté !

Verlof van 8 t.e.m. 24 juni 2016

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

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

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79
!!! ONLINE !!!
Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!
www.drukkerijschoonaert.be
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ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE

Kaartingen
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 17 juni
puntenkaarting “OKRA”
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 15 juli
puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 28 juni
puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 26 juli
puntenkaarting “OKRA”
Vogelpik
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
zaterdag 9 juli
smijting voor de leden

• Christine Pollie, overl. 17 mei, 60 j.,
wed. v. Eddy Soete
• Anna Deroo, overl. 17 mei, 88 j.,
wedn. v. Michel Sweertvaegher

MENSEN VAN BIJ ONS
Op 21 februari 2016 is het echtpaar Raoul
Thoré en Hilda Vandaele overleden.
Raoul was geboren te Watou op 7 juli 1932 en
is overleden te Oostduinkerke op 21 februari.
Hij was zelfstandig beenhouwer.
Hilda was geboren te Roesbrugge-Haringe op
28 augustus 1935 en is overleden te Oostende
op 21 februari. Zij was de dochter van Michel
Vandaele en Maria Vandenbussche. Michel was
burgemeester van Roesbrugge-Haringe (19641976) en was de broer van Thérèse (†) en Lutgarde Vandaele (†).
De uitvaartplechtigheid had plaats op zaterdag
27 februari te Brugge.

BEVEREN-IJZER

• Vrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 16 juni
donderdag 21 juli

HARINGE

• Vogelpikclub Smokkelsmijters
Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
zaterdag 25 juni
zaterdag 23 juli

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

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

Proven
• Tessa Sercu, geb. 16 mei,
d.v. Bart en Eef Malbrancke
• Senne Singier, geb. 26 mei,
z.v. Sebastien en Lies Delboo
Watou
• Nel Alleweireldt, geb. 8 mei,
d.v. Rik en Elsje Cardinael

OKRA BEVEREN-IJZER

Taaltap 157
De ironie
van West-Vlamingen
Kinderen die behalve de standaardtaal
ook dialect spreken, hebben dezelfde
cognitieve voordelen als kinderen die
twee talen spreken.
Dat kinderen die verschillende talen spreken,
cognitieve voordelen hebben in vergelijking
met leeftijdsgenootjes die slechts één taal beheersen, is bekend. Maar in het vakblad Cognition verscheen een studie die stelt dat hetzelfde opgaat voor kinderen die behalve de
standaardtaal ook een dialect spreken.

UITSLAGEN MEI 2016
KAARTING - 11 MEI
4 kaarters wonnen 3 partijen:
1. Vandewalle Frans
2. Pattou Henriette
3. Thoré Edgard
4. Lampaert Jozef

394 pt.
376 pt.
289 pt.
265 pt.

KAARTING - 25 MEI
7 kaarters wonnen 3 partijen:
1. Vandepitte Paul
2. Butaye Johan
3. Leclercq Maurice
4. Vereecke Lena
5. Brunet Willy
6. Butaye Maria
7. Wyckaert André

461 pt.
444 pt.
435 pt.
382 pt.
375 pt.
323 pt.
309 pt.

Klassement na mei:
1. Vandepitte Paul
2. Lampaert Jozef
3. Butaye Johan
4. Pattou Henriette
5. Wyckaert André

11 part./1838 pt.
11 part./1828 pt.
11 part./1736 pt.
10 part./1732 pt.
10 part./1716 pt.

HUWELIJKEN

Proven
• Mathias Vandaele en Lien Vanzieleghem
• Davy Borra en Kim Vanhee

De studie focuste op kinderen die die twee
versies van het Grieks spreken. Ze vertonen
dezelfde voordelen qua aandacht, cognitieve
flexibiliteit en de capaciteit tot het blokkeren
van irrelevante informatie als kinderen die twee
talen kenden. De hoofdconclusie, die goed
nieuws is voor de mensen die een dialect spreken, was dat de afstand tussen twee talen niet
groot hoeft te zijn om van de voordelen van het
spreken van meerdere talen te kunnen profiteren. Kinderen die een dialect spreken, hoeven
dus niet bestraft te worden, integendeel: het
dialect kan nuttig zijn voor hun cognitieve ontwikkeling.
Het onderzoek wordt verder uitgewerkt in ons
land, in samenwerking met linguïst Mikhail Kissine van de ULB. België wordt als een ideaal
testgebied beschouwd vanwege opvallende
dialecten als het West-Vlaams, die naast het
Nederlands en het Frans gesproken worden.
De controlegroep zijn Nederlanders die alleen
Standaardnederlands spreken. De eerste resultaten wijzen uit dat dat Nederlands en WestVlaams spreken dezelfde voordelen biedt als in
de Griekse studie, inbegrepen beter omgaan
met concepten als ironie en metaforen.
uit Knack nr. 22 van 1 tot 7 juni 2016

Watou
• Jelle Vancayzeele en Jolien Gesquiere
• Joris Haghedooren en Stefanie Rubrecht

Wim Sohier

OVERLIJDENS

Roesbrugge-Haringe
• Roger Vermeulen, overl. 20 mei, 89 j.,
wedn. v. Gerarda Leys
Watou
• Jérémie Vandromme, overl. 8 mei, 92 j.,
wedn. v. Alice Vandenameele

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24
Open: iedere werkdag, zaterdag inbegrepen

Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij SCHOONAERT
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bvba

bvba

Wij maken het
voor u af!
drukkerij

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

NoFrost diepvriezer
GNP 2313 Comfort

€699

€599

Actie geldig vanaf 01/07/2016 tot en met 31/08/2016 of tot einde voorraad.
Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

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

Wij aanvaarden
ecocheques

E knoddig puptje wos ze nie, Gerda Goemoare. En z’ hadde
gin werk en gin vint! Da wos gin kwestje van nie willen, zeker
da laste nieë! Goeste enoeg, moa gin keure! Pertang, ze wos
nie mis of buten moate. Idder dozienegoeëd. Hoeë da ze toen
overschooët? O voader weeuwoare kwam, bleeëf ze thuus voe
voe num te zorgen. En ezo rochte z’ uut d’ etaloazje, lein neur
kaansen dinn’ ezoaid en droogden z’ op tlangelatste!
Toet… Toetda Tjeppen Perneeël van ’t hofsteetje ‘t Eirsgat, en
oeden joenkhied van ol achter in de feeërtig, op e loate nog
kwam rienkevielen. ’t Wos de weke vor Poaschen, de goe weke,
en paster Moackelberghe wos Tjeppen oender ze voeëten kommen geven omdat ’n nooëit op de vastensermoenen te zieën
ewist hadde.
“Da gie schooën klappen hed, meneeëre paster. Sichten da
moeëder dooëd is, stoan ‘k olleeëne mi ol ’t werk binnen en
buten. En e mesen of knecht hoeden, dat ku mien doeniengsje
nie opbriengen.”
“Ewel, trouwt toen!” “Ik? Trouwen? Doavooëren moe je mi
tweeën zien! En an mien elde woa roaken ‘k ik nog an geschikt
aloam? Zeg me dat!” “Gin probleem, Joseph, ‘k goan e ki de
prochie ofzoeken voe je!”
De paster verlette nie en ‘n zelfsten dag nog zocht ’n Gerda op.
Die pielooërde, hadde geirn subiet ja ezeid moa geboarde da
neur goeste voe die loate offerte oendermoats wos.“Meneeëre
paster, ik, christelikke joengedochter, goan inweunen bie e
vint?? ‘k Meugen d’ er nie op peizen of ‘k kommen heeële
in e zweeët!”
“Moa Gerda toch! Ólles went. Hort! Me zien nu de goe weke,
zoaterdoage keeëren de klokken were van Rome. En… Moa
da bluuft oender nuus, enni! Van o je z’ hooërt, zet j’ e vinster
open. Zeggen ze: “Gerdatje, trouwt moa” toen moe je dat
doéën. Zeggen ze: “Gerda, trouwt niéë”, toen lat je ‘t!”
’n Nacht van Goeën Vriedag op Poaszoaterdag dei Gerda gin
oge toeë moa dromde zó stief van klokken en trouwen da neur
hoofd boensterde. Ze stoeg op henne vor hoane, pakte e poar
asperienen en gienk op ‘n uutkiek zitten bie ’n open keukenvinster. En ommeki woaren ze doa, de klokken, en Gerda hooërde
dudelik: “Gerdatje, trouwt moa, Gerdatje, trouwt moa.” Overdudelik. Niet ’t mienste bitje twiefel meuglik!
“God ’n Heeëre, wieën hadde dóarop nog durven hopen?
Hadden ke dat twientig joar eleen eweten!” En Gerda te
vieërklauwe noa ‘n paster. “De klokken, meneeëre paster,
de klokken…! ‘t Is trouwen! Z’ hen wel duusd keeërs ezeid:
“Gerdatje, trouwt moa, Gerdatje, trouwt moa.” “En…? Doe
je ‘t?” “Wuk zoen ‘k best doeën, meneeëre paster? An mien
oede?” “Kiek, me goan da rap weten!” ’n Paster stoeg op en
hoalde ze koanestok uut ‘n paraplubak. “Kiek, ‘k zetten me
stok tusschen nuus en me kieken noa woa dat ‘n volt. Volt
‘n noa mien,’t is neeën, moa volt noa joen,’t is ja.” De paster
zette ze stok rechte moa gaf ’n e duwtje zodat ’n noa num toe
vieël. “Hela, je zeurt, meneeëre paster! Herdoeën!” De twidde
ki vieël ‘n noa Gerda’s kant.
Gerda wos nie mi t’ hoeden.“Van herten bedankt, meneeëre
Paster!” En lik e piel uut e boge vloog ze noar huus. Ezind
lik e keun! ’s Aanrndags, ’n nuchtend van Poaschen, nog vór
dat ’n ze joarlienksje gieng goan leveren, stoeg Tjeppen an
Gerda’s deure. “En…?” Mi en anzichte lik e zunnebloeme
knikte Gerda van ja!
Omdan lange vrieoazjen zelden marieoazjen zien, vieëlen ze
’n moand d’rop ol van ’n prikstoel, wos drie weken loater
‘n bruloft en stapte Gerda ‘s achternoeëns preus lik feeërtig
d’ hofplekke van ’t Eirsgat op.
“Sjaanse dan ke m’n ogen meihadde,” peisde ze, “en dan ke
‘t subiet zág dat ’n paster eeëst zeurde mi die stok! ‘n Zjaloeësjoard!!!”
SCHREVELYNCK

Nadruk verboden

Opmaak en druk: Drukkerij Schoonaert bvba, Roesbrugge

AL WEERSKANTEN
VAN DE
SCHREVE
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