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Geschiedenis van markante gebouwen
Parochiezaal (deel I)

Sinds de restauratie van 2003-2005 kennen
niet alleen de Watounaars de Parochiezaal als
de stijlvolle multifunctionele feestzaal van Watou. De oudste Watounaars hebben nog verre
herinneringen aan de oude ‘patronagezaal’ uit
hun jeugd toen de pastoor en kapelaan streng
toekeken op elke activiteit van BJB, meisjestoneel, jongelingenbond en andere katholieke
verenigingen, maar weinigen kennen de boeiende voorgeschiedenis van dit merkwaardige
gebouw.

Een kapel
Serendipiteit (vinden wat men niet zoekt) is
nooit ver weg als men snuistert in archieven.
Toen ik mijn opzoekingen startte voor mijn
boek over Watou raadde de archivaris Tijs mij
aan om eerst en vooral alle verslagen van de
gemeenteraad en de schepencolleges te lezen.
Niet meteen de meest boeiende lectuur, maar
absoluut nodig, zo bleek meermaals. Een voorbeeld: bij een dispuut tussen Arthur, Georges
en Adrienne Van Eecke met andere eigenaars
van de gronden langs de Nieuwstraat (Blauwhuisstraat) schrijft gemeentesecretaris Boone in
zijn verslag van de gemeenteraad van 6 september 1898: “Overwegende dat het gezin
Blomme, voortijds eigenaars van geheel dezen
blok grond - die ene geheele groote weide was
- eene straate begeerde te laten maken, dwars
door die weide, met het inzicht dit al, langs
beide kanten, in perceeltjes en aan groote prijzen, voor bouwgronden, te kunnen verkoopen;
Overwegende dat zij op dat ogenblik (rond de
25 jaar geleden) en bij gebrek aan middelen, de
bouwing gestaakt heeft van eene kapelle, die
reeds hare muren boven de grond hefte, welke
kapelle naderhand als vrije school voor knechten werd voortgebouwd en aan welk gebouw
er nu door meester Vandevelde, onderwijzer en
koster te Watou, een huis is bijgebouwd. Dat er
naderhand, tenzij aan de uiteinden er in geheel
die straat maar één huis meer is bijgekomen,
aldus bewijzende dat den grooten smaak van
bouwen alhier nog niet bestaat.”

Parochiezaal anno 2017.

Pas na het doornemen van vele andere bronnen werd het me duidelijk dat die ‘kapelle’ met
een aangebouwd huisje en ‘de Oude Knechtenschool’, die regelmatig vermeld wordt als
locatie voor allerhande activiteiten, verwezen
naar de huidige Parochiezaal. Het klopt dus
dat de gevel iets weg heeft van een kapel,
want het was wel degelijk als kapel bedoeld.
Het gebouw heeft, naast vele andere, tevens
een functie gehad als vrije katholieke knechtenschool, nl. van circa 1881 tot 1894 onder
leiding van meester Ernest Vandevelde.

Het gezin Blomme
Norbert Blomme (° Veurne 1794) werd in de
Hollandse periode op jonge leeftijd te Watou
aangesteld als ‘ontvanger van de directe belastingen, in- en uitgaande rechten der accijnzen’.
Hij huwde met de dochter van Petrus Debergh
en Brigitta Devos, brouwers van de Gouden
Leeuw op de Grote Markt (Watouplein 2). Het
gezin woonde naast de brouwerij op nummer 3
en telde vier kinderen. Felicité °1814, trok naar

een klooster in Veurne, Folquina Regina (Reine) °1825 bleef ongehuwd, net als haar zuster Eudoxie °1833. De enige zoon Augustus
Benedictus °1826 werd professor te Melle en
later pater Josephiet en professor te Geraardsbergen. De grote blok grond waar Boone over
schrijft lag langs beide zijden van de huidige
Blauwhuisstraat. Het ganse gebied tussen de
Oude Poperingestraat en de Warandebeek was
hoofdzakelijk in handen van drie brouwers (Debergh - vanaf 1862 Van Eecke, Debruyne en
Labey). Het bestond uit weilanden en akkers en
was enkel doorsneden door twee voetwegels
met alles samen een vijftal huizen en de meisjesschool van de stichting Mazeman (daarover
later meer). De kinderen Blomme hadden o.a.
deze weide geërfd via hun moeder die overleden was in 1865. Indien de beschrijving van
Boone klopt is de kapel gebouwd rond 1873,
dus na het overlijden van Eudoxie in 1870. Mogelijk beslisten de ongetwijfeld zeer godvruchtige kinderen dat een kapel een mooi eerbetoon
zou zijn aan hun overleden zuster en ouders.
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Meester-koster Ernest Vandevelde

Maar als Reine in 1874 overleed, woonde er
niemand meer van het gezin in Watou en viel
het project stil bij gebrek aan interesse, eerder
dan aan een gebrek aan middelen zoals Boone
schrijft. In elk geval bleef de onafgewerkte
ruwbouw een vijftal jaren onaangeroerd staan
en had het ongetwijfeld een roemloos einde
gekend zonder de grote schoolstrijd van 1879.

De ‘vrije katholieke knechtenschool’
In 1878 kwamen de liberalen aan het bewind
in de nationale regering en brachten hun lang
gekoesterde plannen ten uitvoer. Zo werd op
10 juli 1879 de tweede organieke wet op het
lager onderwijs (wet Van Humbeeck) goedgekeurd. De hoofdbepalingen van deze wet waren dat iedere gemeente minstens één officiële
school moest onderhouden en geen vrije school
mochten subsidiëren. De onderwijzers moesten

BJB-meisjes voor de parochiezaal en het huisje van meester Vandevelde:
Lucienne Igodt, Michella Vancayzeele, Monique Vanzieleghem en Godelieve Delbaere.

een diploma van een rijksnormaalschool bezitten. Godsdienstonderricht diende uitsluitend
buiten de lesuren gegeven en slechts op uitdrukkelijk verzoek van de ouders worden ingericht. Voor de katholieke kerk was dit alles
onaanvaardbaar en ze reageerde dan ook zeer
heftig. Overal in het land werden fondsen ingezameld bij welstellende katholieke families en
bedrijven om vrije, godsdienstige scholen op te
richten, een soort crowdfunding avant la lettre.
In Watou bleef de gemengde gemeenteschool
van meester Ryckebusch bestaan, als officiële
knechtenschool, maar zonder godsdienstlessen. De pastoor zocht een middel om binnen
de kortste keren een eigen katholieke knechtenschool op te richten. Voor een nieuwbouw,
die door het gemeentebestuur al jarenlang op
de lange baan was geschoven, was er nu geen
tijd meer; de onafgewerkte kapel van de fa-

milie Blomme bracht de oplossing. Op 21 juli
1879 kochten Pastoor Cuvelier, kapelaan Van
Eeckhoutte en twee landbouwers Petrus Van
Inghelandt en Desiré Vancayzeele samen het
gebouw van August Blomme en werd het verder afgewerkt en ingericht tot school. In de archieven bestaat er een summier plannetje met
één groot lokaal en een kapel waar veel later
een podium werd uitgebouwd (De meisjesschool in de Roesbruggestraat heeft een gelijkaardige oorsprong, maar daarover later meer).
Zo ontstond een bizarre situatie waarbij een
koster, Ernest Vandevelde, die nog nooit voor
een klas had gestaan, werd gebombardeerd tot
‘meester’ in een aangenomen school met één
klaslokaal, zonder speelplaats, zonder straat en
omgeven door weiden.

Een huis voor de hoofdonderwijzer
Ernest was al vijf jaar hoofdonderwijzer in de
‘vrije’ knechtenschool toen hij de kans kreeg
om te bouwen naast de school. Hij kon in 1886
een strookje grond van 2 are 27 ca, aanpalend
aan de school, kopen voor 700 fr. van onderpastoor August Van Eeckhoutte. In de akte
stond duidelijk vermeld dat beide partijen van
elkaar geen licht mochten onttrekken, vandaar
dat het huis niet naast maar voor de zaal werd
gebouwd. Ernest woonde er met zijn vrouw
Philomène Doornaert en na haar overlijden in
1895 als weduwnaar met zijn schoonzuster
Rosalie. In 1907 liet hij samen met zijn schoonzusters bij akte vastleggen dat hun gezamenlijke eigendom na het overlijden van de laatste
eigenaar aan de kerkfabriek van Sint-Bavo zou

Handtekeningen op
de koopakte van 1879
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FEESTEN IN HET PARK
IN DE LOVIE

De deelneemsters aan de lessenreeks van de Melkerijschool
voor het hekje van de zaal op 18 januari 1900

geschonken worden. Hij overleed er in 1921,
waarna hulpkoster Albert D’hont er zijn intrek
nam. Het huisje werd tot aan de oprichting van
de nieuwe VZW in 2003 steeds verhuurd. Momenteel zijn er geen plannen om er iets mee te
doen en is het opgenomen in het parcours van
het Kunstenfestival.

Afschaffing ‘vrije knechtenschool’
Als de katholieke burgemeester Jan Capelle
de liberaal Jan Deheegher in 1884 verving,
schafte hij meteen het kosteloos onderwijs af,
maar alleen in de officiële gemeenteschool.
Een maatregel waar de vrije katholieke scholen aan ontsnapten. Dat en de sociale druk van
de geestelijken maakten dat de vrije school
een groot succes werd. De officiële gemeenteschool bloedde stilletjes dood en telde nog
een handvol leerlingen toen hoofdonderwijzer Ryckebusch in 1894 overleed. De politieke
toestand was intussen weer genormaliseerd,
de katholieke partij was weer aan het bewind
en er mocht weer godsdienst gegeven worden
in alle scholen. Er was voortaan weer slechts
één gemeentelijke knechtenschool (in de Poperingestraat) waarvan meester Vandevelde
unaniem werd verkozen en aangesteld als
hoofdonderwijzer. Daardoor was de rol van de
Parochiezaal als school uitgespeeld, maar toch
bleef het nog tot de Tweede Wereldoorlog in
de volksmond gekend als ‘de Oude Knechtenschool’. Als in 1910 de twee landbouwers en
mede-eigenaars wegens hun hoge leeftijd afstand wilden doen van het beheer van de zaal,
werd pastoor Goderis samen met o.a. priesterleraar Jerome Brutsaert (broer van de burgemeester) de nieuwe eigenaar en beheerder.

De ‘Oude Knechtenschool’
De zaal werd soms ook patronage- of congregatiezaal genoemd of de zaal van de Nieuw-

straat en werd de vergaderplaats voor alle katholieke en vaderlandslievende verenigingen.
De katholieke partij hield er haar meetings
voor de verkiezingen. Kapelaan Lamerant gaf
er zondagsschool en lessen aan de knechten in
voorbereiding van hun communie en vormsel,
de meisjes kregen les van pastoor Goderis in
de kerk. Hier werden nieuwe maatschappijen
en verenigingen gesticht, zoals de Boerenbond,
Veebond en Geitenbonden, werden feestvergaderingen gehouden o.a. van de Maatschappij van onderlinge bijstand (waarvoor Hugo
Verriest in 1897 een toespraak hield), de pensioengilde ‘Steun in de Toekomst’, de ziekengilde ‘Willen is Kunnen’, Voor Nut en Welzijn, de
Oud-Soldatenbond en de onthoudersbonden
voor jongens en meisjes. De lokale hoppebond
met meer dan honderd leden hield hier regelmatig hoptentoonstellingen en vergaderingen.
Op vraag van de overheid gingen de lessenreeksen van de Tijdelijke Melkerijschool door
in de zaal. De Vlaamsvoelende vereniging de
Vlaamsche Herten o.l.v. Theophiel Vandevelde,
organiseerde hier een ‘Vlaamsche liederavond’
in 1911, Consciencefeesten samen met de
Groeningewacht van Antwerpen in 1912 en
De Bofeesten in 1913. August Borms hield er
in 1912 en 1913 vurige toespraken voor de
Vlaamse zaak, toen nog enthousiast toegejuicht door notabelen en geestelijkheid!
Wordt vervolgd
Jan Daschot

Op zondag 25 juni haalt De Lovie alles uit de
kast voor een gezellige familienamiddag. Het
mooie kasteeldomein is gratis toegankelijk
voor iedereen en biedt vanaf 14 uur een gevarieerd programma aan voor jong en oud.
De opbrengst gaat dit jaar integraal naar extra
materiaal voor het prikkelen van de zintuigen,
zoals bv. een tovertafel.
Om 12 of om 13 uur kan je aanschuiven voor
een lekkere kip aan het spit of een koude schotel met frietjes (€ 15 volwassenen, kinderen
€ 7,50). Inschrijven (voor 17 juni) via 057 34 43
65 of op restaurant@delovie.be.
Voor het jonge volkje is er spel en animatie met
‘Kinderliedjes’ als centraal thema.
In het trefhuis en op verschillende terrasjes kan
je genieten van een drankje of een zoetigheid.
Op het smulplein kan je terecht voor een hartige snack of een zoetigheid.
Ben je fan van een origineel cadeautje? Kom
dan zeker langs in onze pop-upshop met
authentieke producten: oogstrelend keramiek,
sfeervolle tuinkaarsen, overheerlijke confituur,
…
In de oorspronkelijke zalen van het kasteel kan
je herinneringen ophalen bij de trouwfoto’s van
de seventies tot nu, genomen in het park en
kasteel. Daarnaast ook de tentoonstelling van
de afgestudeerden hogere graad Beeld van de
Kunstacademie Poperinge.
Verder kan je genieten van een demonstratie van telegeleide vliegtuigen, de tombola,
straattheater, open huizen en optredens
van rolstoeldansgroep Duo, Het West-Vlaams
Accordeonorkest, Crystal Moon, Caravan, The
Fanshadows …
Kun je niet aanwezig zijn, maar wil je een gift
overmaken? Wij appreciëren elke bijdrage op
BE51 4673 3521 0162 met vermelding ‘tovertafel’.
Voor giften vanaf € 40 bezorgen wij je graag
een fiscaal attest.

Bronnen:
- Gemeentearchief Watou,
Parochiearchief Sint-Bavo, Watou
- Beeldbank Westhoekverbeeldt
- Historische Kranten
- Geschiedenis van Watou, L.A. Rubbrecht, 1910
- Geschiedenis van een grensdorp, Jan Daschot, 2015
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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 18.00 u.
zaterdag van 8.30 tot 12.00 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

ZOMERTIJD! Plan(t) nu uw vakantie in eigen tuin!
Voor de siertuin:
deze planten komen in bloei: hortensia, rozen, lavendel, …
Voor de groentetuin en groenteserre zijn volgende plantjes beschikbaar:
kropsla, eikebladlsla, andijvie, winterprei, koolplanten,
peterselie, selder, alle kruiden,…

SPECIALE DATUM:
• Vrijdag 21 juli:
GESLOTEN
• vanaf 1 juli: SOLDEN!

Kom gerust langs,
het team van
Au Petit Jardin
staat steeds
tot uw dienst !
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… 40 jaar terug in de tijd

misweekend verhuisde iedereen naar de Molenwal, en hielden ‘De Heydebeekvissers’ hun
kermisviswedstrijd.

Haringe-kermis, Spel zonder grenzen.
Ploeg van Roesbrugge met Leo Parent, Willy Neuville en Luc Devloo.
We herkennen ook meester Gheysens, Urbain Devloo en Rik Deschrevel.

De junimaand is in sommige van onze dorpen
traditioneel kermismaand. Al lijkt die kermistraditie stilaan af te brokkelen, want in Proven
werd de Sinksenkermis vorig jaar al begraven
en ook in de andere dorpen wordt er alsmaar
minder uitbundig gekermist. In Abele pasten ze
daar enkele jaren geleden een mouw aan door
de Sinksenkermis te combineren met een rommelmarkt. In Krombeke doen ze het met een
pak wielerwedstrijden binnen het Westhoekcriterium en hebben ze ook nog hun traditionele paardenkoersen. Maar in Haringe bijvoorbeeld blijft het voor het nochtans dynamische
feestcomité moeilijk om de dorpskermis draaiende te houden. Een eendjeskraam, schiettent
en ‘maneijze’ naar het dorp krijgen is omzeggens niet meer te doen wegens alsmaar minder foorkramers die dan nog eens voor meer
lucratieve kermissen kiezen. Maar misschien
ook omdat de inwoners in onze dorpen zelf al
lang niet meer wakker liggen van de dorpskermis. Hoe kan het ook anders, in een tijd waarin
voor kinderen het attractieaanbod in Plopsaland en Bellewaerde veel aanlokkelijker is dan
de brandweerwagen op een aftandse paardjesmolen, de verleidelijke webshops al lang de
prullaria van het schietkraam hebben verdrongen en kermiseten nu omzeggens elke dag op
tafel komt. Terwijl het ooit anders was...
In 1977 en zeker in de decennia ervoor stonden de kermisaffiches in onze dorpen nog vol
kaartingen, smijtingen en bollingen in een pak

dorpscafés. Die elke keer weer volliepen voor
die evenementen en die dikwijls voor heel straffe kermisverhalen zorgden. Er waren saucissenkandeels, keunebollingen, vinkenzettingen en
konings- en keizerschietingen op staande en
liggende wippen. En op kermiszondag trokken de ’compagnieën’ van het ene café naar
het andere tot ze de tel en soms zelfs de weg
kwijtraakten. Terwijl moeder de vrouw meestal
alleen met de kinderen aan de kermistafel thuis
de uitgekeusterde rosbief met de erwtjes en
kroketjes serveerde. En achteraf nog blij kon
zijn als manlief met een stevige pint op maar
ook met een paar ‘regels sjokla’ veilig thuis geraakte. Toen waren er nog in elke dorp verschillende dorpscafés, kon er aan de toog volop
gezwanst, gedronken en ongestraft gerookt
worden en was Bob nog gewoon de naam van
iemand uit de buurt.
De kermisaffiche in Haringe oogde in 1977 behoorlijk vol. Met als uitschieters de gewestelijke
veeprijskamp op de markt van Roesbrugge, de
behendigheidsspelen voor de schooljeugd op
zaterdagnamiddag, de koers op kermiszondag
met daarna een ‘spel zonder grenzen’, waaraan ploegen uit Haringe, Roesbrugge, Proven,
Watou en Houtkerke deelnamen. Naar traditie
werden de geldprijzen die avond nog sportief
‘verdronken’ en raakte “Sint-Joseph” zonder
bier. De maandagkaarting op het Haandekot met paté- en koekestuten van Elza en Lucienne
- was ook al zo’n klassieker en het tweede ker-

Ook Krombeke feestte dat jaar uitgebreid. Zo
werd de gloednieuwe Cornelius Witsooneroute officieel ingewandeld en ingefietst, de
bond van de derde leeftijd vierde zijn tienjarig
bestaan, de oud-FC Krombekenaars voetbalden tegen hun jongere dorpsgenoten en de
‘sociéteit Cornette’ hield een hanekamp “Chez
Bibiane” in Abele. Natuurlijk waren er ook de
paardenkoersen en de toen traditionele tijdrit
voor leden van de ‘Krombeekse Pedaaltrappers’. En op de dinsdag van de kermis werden
de kinderen eerst gezegend voor ze gratis op
de paardenmolen mochten.

Nog in juni 1977
• In de Poperingse gemeenteraad werd unaniem een voorstel goedgekeurd voor de
aanvraag van grenscorrecties. De raad vroeg
daarbij prioriteit voor de situatie van de Beveren-Kalsijde, die kerkelijk en qua ligging
eigenlijk bij Roesbrugge aansloot maar na de
fusie tot de nieuwe fusiegemeente Alveringem behoorde. Het voorstel werd de aanleiding voor heel wat getrouwtrek tussen Poperinge, Alveringem en Brussel, met uiteindelijk
Alveringem en burgemeester Feys als winnaar.
• Het laatste weekend van juni stond toen traditioneel in het teken van de Zomerfeesten
in ‘Ons eigen dorp’ De Lovie. Die feesten
duurden in die jaren drie dagen en trokken
duizenden bezoekers.
Wordt vervolgd
Stef Ryon
Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten op www.westhoekverbeeldt.be
- De IJzerbode
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in ’T ROZENHOF
ZOMERSE
ZONDAGAVOND BARBECUES
Tijdens de vakantieperiode kunt u opnieuw komen genieten van ons barbecue-arrangement!!

Op zondagen 16, 23, 30 juli en 6 augustus.
Fin-de-saison-barbecue op 27 augustus
Overvloedige keuze aan vleessoorten, vis, verse groentjes, gebakken aardappeltjes of frietjes.
Aanschuiven à volonté.
Voor de kleinsten wordt het buffet aangevuld met kinderfavorieten zoals frikandel, kippets, …
Ook de kids mogen aanschuiven aan het buffet van de volwassenen als zij dit wensen.
Voor iedereen wat wils dus!
Prijs: Volwassenen: € 24 p.p. - kinderen <12 jaar: € 11 p.p.
Er kan aangeschoven worden vanaf 18 uur.
Om dit alles haalbaar te maken voor de keuken, zullen wij op zondagavond enkel barbecue aanbieden.

VERLOF van maandag 7 augustus t.e.m. vrijdag 26 augustus

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

Je kon ermee schieten, en het knalde. Maar
knalde niemand neer! Voor ons was het een
onschuldig speeltje. En een goedkoop. De aanschaf ervan was een fluitje van een cent. We
maakten ons hebbedingetje zelf. Van vlierhout.
Uit een recht, 12 cm lang stuk peuterden we
het zachte, witte merg en bekwamen zo een
buisje.
In een handvaatje van hardhout sloegen we
een lange duimspijker met brede platte kop die
juist paste in de schacht van de vliertak. Daarna
pruimden we twee droge, stoffige plukken
vlasafval (“stoppe”) tot bolletjes. Het ene bolletje duwden we met de kop van de spijker tot
aan het uiteinde van de vlierbus. Het tweede
propje brachten we vooraan in de buis aan. Als
we met een plotse stoot de platkoppige spijker vooruitduwden, werd de lucht binnenin
samengeperst en gaf een knallend geluid wanneer de eerste prop de buis uit vloog. Zuinig
raapten we de weggevlogen prop op, brachten
die weer vooraan in de proppenschieter en ons
pief-, poef-, pafspelletje kon van voren af aan
beginnen.
Wij noemden dat geen “proppenschieter”
maar een “klakkebusse” of “kloaterbusse”.
Busse, van buis = geweer, en “klakke” omdat
het speeltje een klakkend geluidje gaf.
Niet te geloven hoevelen nog dit huisvlijtig
speeltje kennen. Met fiere borst mag Jeannine
Plancke uit Watou gaan lopen met de eer en
het presentje van de drukkerij.

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

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79

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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OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN MEI 2017
KAARTING - 10 MEI
6 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Butaye lucien
2. Neuville Jozef
3. Millecam Gerard
4. Rosseel George
5. Muylle Marie-Louise
6. Dedeurwaerder Anna

480 pt.
416 pt.
395 pt.
338 pt.
331 pt.
296 pt.

KAARTING - 24 MEI
5 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Vandepitte Paul
2. Depyper Anna
3. Baes Christiane
4. Millecam Gerard
5. Thoré Edgard

593 pt.
445 pt.
362 pt.
345 pt.
342 pt.

KLASSEMENT NA MEI
1. Wyckaert André
2. Candaele Jacqueline
3. Ingelaere Suzanne
4. Lampaert Jozef
5. Butaye Lucien

13 part./1803 pt.
11 part./1781 pt.
11 part./1745 pt.
11 part./1589 pt.
10 part./1797 pt.

PETANQUE - 5 MEI
21 deelnemers wonnen 3 partijen: Butaye Lucien, Vereecke Lena, Cokelaere Mariette en
Deturk Pascalle
PETANQUE - 19 MEI
20 deelnemers wonnen 3 partijen: Elskens Gaby,
Vereecke Lena, Soetaert Frans en Syryn Christiane
KLASSEMENT NA 10 MATCHEN
1. Vereecke Lena
12 part./343 pt.
2. Butaye Lucien
12 part./338 pt.
3. Lebegge René
9 part./337 pt.
4. Luyssen Edm.
9 part./320 pt.
5. Butaye Pol
6 part./312 pt.

VERZORGD DRUKWERK
VAKKENNIS
ERVARING
FLEXIBILITEIT
Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Bergenstraat 1 • 8972 Roesbrugge • Tel. 057 30 03 79

Open: iedere werkdag, zaterdag inbegrepen
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BEVEREN A.D. IJZER

BEVEREN KALSIJDE

HARINGE

n Les bloemschikken
Donderdag 15 juni om 14 uur
Op donderdag 15 juni van 14 tot 16 uur
bloemschikles in het Dorpspunt in Beveren
(Roesbruggestraat 20, Beveren aan de IJzer).
Er wordt een kleine bijdrage voor het materiaal
gevraagd.

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

n Open tuin - Landelijke Gilden
Zaterdag 24 en zondag 25 juni
van 10 tot 18 uur

n Dorpspunt
Maandag 19 juni om 19 uur

Begin februari startten we met veel enthousiasme het Dorpspunt in Beveren. Nu zijn we 4
maanden verder: hoog tijd om eens achterom
en vooruit te kijken! Samen met jullie willen we
uitzoeken waarin we nog verder kunnen groeien … of welke ideeën, verwachtingen of opmerkingen jullie zelf hebben? Het Dorpspunt is
er tenslotte voor het dorp en de buurt!
We nodigen jullie van harte uit op maandag 19
juni om 19 uur in het dorpspunt om met ons
mee te denken en te discussiëren over de verdere ontwikkeling van het dorpspunt.
Info: dorpspuntinbeveren@delovie.be Tel. 057 37 72 73.

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

Hartslagen
van Rik Ryon

De pantoffelheld
schoot
uit zijn sloffen
Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
rik.ryon@telenet.be

De romantische verzameltuin van Luc en Frieda
Neuville-Buseyne in de Haringestraat 54 is te
bezichtigen op zaterdag 24 en zondag 25 juni
telkens van 10 tot 18 uur.
Enkele jaren terug zijn Luc en Frieda gestart
met de aanleg van een romantische tuin van
ongeveer 50 are groot. Je vindt er onder
meer borders met vaste planten, rozen, grassen, hydrangea’s, dahlia’s, fuchia’s, hosta’s en
cardoenplanten. Er zijn twee muren en een
wandelpad met klimrozen en clematissen, een
oprijlaan met verschillende heesters en bomen, o.a. hymalayaberk, moeraseik, plataan,
Japanse notenboom, treursierpeer, lijsterbes,
esdoorn, enz …
Verder is er een grote visvijver met terras, een
moestuin met aansluitend een boomgaard en
hier en daar klein fruit. De knotwilgen en hagen zorgen voor een schuilplaats voor de talrijke vogels. De houtkant met bessen en vele
bloemen met zaden zorgen voor voedsel voor
de vogels, vlinders en bijen. In de serre en bui-
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ten worden er druiven gekweekt. Met hier een
daar een zonnig terras of bank kan je even poseren en genieten van de kleurenpracht in de
tuin.
Toegang: € 3, gratis drankje.
Stand van Vlaco met proevertjes.
Info: friedabuseyne@gmail.com - 0478 57 50 35.

KROMBEKE
n 105ste Feest van het Paard
Maandag 19 juni vanaf 14 uur
Op kermismaandag 19 juni wordt Krombeke
opnieuw even het centrum van de Westhoek
voor de ondertussen 105ste editie van het
Feest van het Paard.
“Ook dit jaar presenteert de vzw Folkloristische
Paardenkoersen Krombeke opnieuw een rijk
gevuld en divers programma. Na enkele regenedities hopen we dit jaar terug op aangenaam
en mooi weer zodat we er opnieuw een waar
volksfeest van kunnen maken”, aldus voorzitter
Marnix Lemahieu.
Vanaf 14 uur kun je in de dorpsstraten van
Krombeke terecht voor de tentoonstelling van
paarden en pony’s. Terzelfdertijd kun je genieten van de demonstratie van oude ambachten
of kun je rondneuzen op de rommelmarkt voor
nieuwe en 2dehands paardenbenodigdheden.
Om 17 uur starten de eerste 6 paardenkoersen
op de koersweide, ook dit jaar in samenwerking met de vzw Draf- en vluchtkoersen Vlaanderen. De winnaars van deze 6 reeksen nemen
het om 20.45 uur op tegen elkaar in de grote
finale. Ondertussen voorzien we om 19.45 uur
de traditionele wedstrijd voor Belgische boerenpaarden.
Als afsluiter van het programma op de weide

is er om 21 uur de 11de Grote steeplerace van
Krombeke.
Vanaf 18 uur start ook het muzikale programma op het Krombekeplein. We openen daar
met de Mini Maxi Band met aansluitend de Still
Crazy Coverband. Afsluiten doen we naar jaarlijkse gewoonte met een DJ.
“Met de ondertussen 105ste editie van het
Feest van het Paard zetten we de rijke traditie
in Krombeke ook dit jaar verder. Na jarenlange
inzet in het bestuur nam Linda Meulenaere afscheid van de bestuursploeg waar we dit jaar
meteen ook 3 nieuwe gezichten mochten verwelkomen: Frederic Douchy, Titus Vereecke en
Ben Desmyter. We kijken met de vernieuwde
ploeg alvast reikhalzend uit naar kermismaandag 19 juni en hopen heel veel mensen te mogen verwelkomen op het volksfeest. De toegang is alvast volledig gratis”, besluit Marnix.
Info: Marnix Lemahieu, voorzitter vzw Folkloristische Paardenkoersen Krombeke (0479 86
67 46 - marnix.lemahieu@hotmail.com - www.
feestvanhetpaard.be).
n Motor-avondrit
Vrijdag 30 juni vanaf 18 uur
Rondrit van 100 km individueel op GPS. Inschrijven in Hof van Vlaanderen te Krombeke
vanaf 18 uur, groepsstart om 19.30 uur.
Prijs: € 5 (braadworst en drankje inbegrepen).
Info: Freddy Regheere, 0485 14 29 01.

POPERINGE
n Expo Lucien De Gheus
van 13 mei tot 13 augustus
Expo Lucien De Gheus is een boeiende kennismaking met naoorlogse kunst in Vlaanderen.

Vanuit zijn woning en atelier ‘Het Gheuzenhol’
te Poperinge bouwde Lucien De Gheus een
veelzijdig en verrassend oeuvre op: tekeningen
en schilderijen, keramiek, sculpturen in hout
en metaal, meubels en penningen. Het zijn
producten van zijn tijd, maar altijd typisch De
Gheus: narratief, schalks en eigenzinnig.
Met deze unieke overzichtstentoonstelling, die
ook ongeziene stukken uit privécollecties presenteert, nodigen de Stad Poperinge en de Private Stichting Lucien De Gheus - Druant u uit
deze kunstenaar te ontdekken.
Te bezoeken van woensdag tot en met zaterdag van 14 tot 18 uur en op zondag van 10.30
tot 17 uur in de Gotische zaal, Stadhuis Poperinge (Grote Markt 1). Gratis toegang.
Randactiviteiten:
• 17 juni om 18 uur: Beiaardconcert Ludo Geloen (binnenkoer Gasthof De Kring, Poperinge)
• 29 juni: Nocturne met muzikale omlijsting en
gratis rondleiding (Stadhuis Poperinge)
• 7 juli: Officiële inhuldiging gerestaureerde
fontein Paardenmarkt (tijdens Kermisweek)
• 27 juli: Nocturne met muzikale omlijsting en
gratis rondleiding (Stadhuis Poperinge)
• 13 augustus: Plechtige sluiting met concert
(Stadhuis Poperinge)

De Suikeruiltjes

Nails & Style

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

Webwinkel voor doopsuiker en attenties.
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

Gesloten op woensdag en zondag
Behandelingen enkel op afspraak
Bergenstraat 9 - Beveren a.d. IJzer
0473 22 25 43
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Familiezoektocht:
Tot 3 september is het mogelijk om deel te nemen aan een familiezoektocht in het centrum
van Poperinge.
Deelnemingsformulieren te verkrijgen in de
Toeristische Dienst, Grote Markt 1, Poperinge.
De uitreiking van de prijzen gaat door in het
Museumhuis Lucien De Gheus, Westouterstraat 80, Poperinge op zondag 10 september
2017 om 15 uur.
Monografie:
Kostprijs monografie
Lucien De Gheus, beeldhouwer en keramist:
Lid Stichting Lucien De Gheus: € 20 of € 25
met verzending
Niet-lid Stichting Lucien De Gheus : € 25 of € 30
met verzending
Aankopen kan door het bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE05 0689 0008
7275 van Private Stichting Lucien De Gheus
met vermelding van naam en adres.
Info:
Private Stichting Lucien De Gheus - Druant
Westouterstraat 80 8970 Poperinge
http://luciendegheus.be/nl_NL/.
n Jaarlijkse ziekendag
KVG Verbond Poperinge
Donderdag 6 juli om 15 uur
Op donderdag 6 juli met Poperingse Ommegang gaat de jaarlijkse ziekendag door. Om 15
uur H. Mis in de Sint-Janskerk te Poperinge met
daarna een koffietafel in de grote zaal van De
Gilde (Rekhof 11a, Poperinge).
Prijs: voor de leden is de koffietafel gratis, nietleden betalen € 4,00.
Inschrijven vóór 3 juli bij Monique Swaels
(057 33 71 21 - 0472 75 54 56).

ROESBRUGGE
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Vrijdag 23 juni: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
(inhaalbeurt)
- Dinsdag 27 juni om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Vrijdag 14 juli: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 21 juli om 13.45 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 25 juli om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Vrijdag 28 juli: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
n 15de IJzersmultocht
KVLV en LG Roesbrugge-Haringe,
Beveren a.d. IJzer en Stavele
Zondag 25 juni vanaf 10.30 uur

Voor het 15de jaar op rij organiseren KVLV en
LG van Beveren-IJzer, Roesbrugge-Haringe en
Stavele de ondertussen door velen gekende
IJzersmultocht. Elk jaar nemen meer dan 1000
mensen deel aan dit evenement.

Al fietsend (of eventueel met de auto) wordt
een parcours van 35 à 40 km langs rustige
landwegen afgelegd. Dit jaar fietsen we opnieuw een deel van het parcours op Frans
grondgebied.
Op verschillende locaties onderweg zijn er haltes voorzien voor aperitief (Stavele), soep (Stavele), hoofdgerecht (Roesbrugge-Haringe), ijs
(Beveren-IJzer) en koffie met gebak (BeverenIJzer). Het wordt opnieuw een sportief evenement, gekoppeld aan een heerlijke maaltijd.
Kinderanimatie en fietsverhuur (na reservatie
op 0491 74 96 95) zijn voorzien.
Ook dit jaar hopen de organisatoren op een
massale opkomst. Kaarten (€ 20 volwassenen
en € 12 kinderen tot 12 jaar) zijn te verkrijgen
bij de bestuursleden of via overschrijving op
rekeningnummer IBAN BE57 7380 0838 2135
(met vermelding van naam en aantal personen). Reservaties vanaf 22 juni zijn iets duurder
(€ 25 voor volwassenen en € 15 voor kinderen).
Starten kan van 10.30 tot 12.30 uur op het bedrijf van Frank en Nele Verhoest-Vanexem in de
Roesbruggestraat 50A te Beveren-IJzer.
Meer info op www.smultocht.be of 0475 23
00 63 - 0475 78 85 13 en 0491 74 96 95.
n Dagreis
KVLV en LG Roesbrugge-Haringe
i.s.m. KVLV en LG Proven
Donderdag 6 juli vanaf 7.30 uur
Vertrek om 7.30 u te Roesbrugge op de markt,
om 7.35 u te Proven, rechtover het gemeentehuis.
In de voormiddag een geleid bezoek in Breydelham te Gavere. In de namiddag een geleid
bezoek aan Texture Kortrijk (vernieuwd vlasmuseum).

’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

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
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Er is zoals altijd koffie met koffiekoek voorzien,
een middagmaal (soep, varkensgebraad met
licht mosterdsausje en kroketten, een ijsje en
koffie), een drankstop en een avondmaal (belegde boterham met groenten).
Prijs: leden KVLV en LG betalen € 55, niet-leden
€ 60.
Inschrijven vóór 20 juni bij Linda Vantomme
(0477 95 74 67 - 057 30 07 41 - linda.vantomme@outlook.com) en door overschrijving
op rek. BE68 7383 1502 8134 van KVLV Roesbrugge-Haringe.
n Gezinsuitstap
KVLV Roesbrugge-Haringe
Zondag 13 augustus vanaf 11.30 uur
Vertrek om 11.30 uur aan OC Karel de Blauwer
te Roesbrugge.
Stoofvlees met groentjes en frietjes in het Buitenbeentje te Diksmuide, gevolgd door een
tocht met de kajakken.
Prijs: volwassenen € 21 - kinderen € 17.

De artiest Gaëtan Defontaines is afkomstig uit
Paulnay (Indre, 36), een buurgemeente van
Mézières-en-Brenne, waar Watou mee verbroederd is.
De kunstenaar beschrijft zijn werk als volgt:
“Graffiti heeft mij altijd geboeid. De vormen,
de figuren, de karakters en de felle kleuren
hebben mij altijd aangetrokken.
Het is om die reden dat ik na vele uren tekenen
in 2014 - mijn stijl was dan al geëvolueerd - besloten heb om tentoon te stellen.
Mijn werken, gemaakt met spuitbussen en stiften, waarvan ik aandachtig de kleuren kies, zijn
gemaakt van dooreen geschreven woorden.
Tussen kaligrafie en graffiti, de juiste betekenis
raden, is een echt spel voor de fantasie.
Enkele van mijn werken zijn eerder figuratief.
Men vindt er personages in terug of soms stedelijke landschappen.”

Hoe schoöne is ’t o’ j in ’n oavond
up ’t moailand nerekykt;
de weên, ze wiegen, woa dat ’t hoöi
van rypheid riekt !
Hoe schoöne is ’t o ’j bedoage
jun velden goadesloat;
jun winterterwe, woa da’ j weet
dat ’t groan d’r in stoat.
Hoe schoöne is ’t te bepeizen
dat ’t vrucht is van jun zweët…
’t komt uut jun hand’n, ’t komt uut jun geëst…
Je zy’ gereëd!
Djoos Utendoale

n Kampvuuravond
Zaterdag 15 juli vanaf 19.30 uur

n Eetfestijn in Kristen Volkshuis
OKRA Roesbrugge-Haringe
Zondag 13 augustus vanaf 12 uur
Vol-au-vent of koude schotel met frietjes t.v.v.
OKRA in het Kristen Volkshuis vanaf 12 uur.
Prijs: volw. € 15 - Kinderen tot 12 jaar: € 9.
Kaarten te verkrijgen bij de teamleden en in het
Kristen Volkshuis.

WATOU
n Graffiti-kunstenaar stelt tentoon
Van 15 juli tot 15 september

Rond verschillende vuurhaarden en een kampvuur op de achtergrond beleven jullie een
sfeervolle, gezellige en muzikale avond op de
weide (Spaarpotweg, Watou).
Het live optreden van rock-coverband DUST
zorgt voor de nodige ambiance die dan wordt
voortgezet met een afterparty.
Met een ruim assortiment dranken, frietjes en
barbecueworsten is er voor elk wat lekkers.
Toegangskaarten zijn te verkrijgen bij de bestuursleden. Prijs: VVK € 6 - ADD € 8 - kinderen
tot 12 jaar gratis.
Organisatie: KVLV en LG Watou
Info: watou.landelijkegilden.be joseph.delalleau@telenet.be - 0474 37 81 04.

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten
Alle carrosseriewerken • schilderen

BELEEF DE BLANKAART
IJZER & POLDER
Activiteitenkalender op www.blankaart.be
Van 15 juli tot 15 september kan je de kunst
van “graffiti” ontdekken in het kunstdorp Watou. De geëxposeerde werken zijn te bezichtigen in café De Kikker (Steenvoordestraat 33)
van woensdag tot zondag. Tijdens de weekdagen vanaf 16 uur en in het weekend vanaf 10
uur.

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN MEI 2017
KAARTING - 19 MEI
OC Karel de Blauwer
32 deelnemers82
- Wonnen 3 partijen: Decaesteker
Krombeekseweg
Wilfried 380 pt., Vereype Gratienne 278 pt., Demuynck
8970 Poperinge
Eugène 252 pt. en Vandecasserie Paula 262 pt.

50 JAAR
HULPDIENST 112
IN DE ROESBRUGSE
REGIO

DORPSPUNT
IN BEVEREN-IJZER
WINT
MATEXI AWARD!

Het Dorpspunt in Beveren aan de IJzer, een
initiatief van De Lovie, is het meest verbindende
buurtinitiatief van het land. De initiatiefnemers
Op zondag 9 juli 2017 viert brandweer Zuidmochten hiervoor donderdagavond in Brussel
IJzer het 50-jarig bestaan van hun ambulande Matexi Award in ontvangst nemen. Ze wiscedienst. In het najaar van 1965 werden door
ten de jury te overtuigen met de verbindende
de toenmalige bevelhebber F. Delanote de eerfunctie van het Dorpspunt dat wordt uitgebaat
ste stappen gezet voor het oprichten van een
door personen met een verstandelijke handiambulancedienst, de 900. Er was in die tijd
cap.
heel wat lobbywerk nodig om die ambulanceBuurtontwikkelaar Matexi organiseerde voor
dienst in Roesbrugge operationeel te krijgen.
het tweede jaar op rij de Matexi Award, de prijs
In Brugge stonden ze, toendertijd, heel weivoor het meest verbindende buurtinitiatief. De
gerachtig tegenover dit initiatief. Maar uiteinprijs beloont vier succesvolle initiatieven van
delijk mocht er in Brussel een ziekenwagen
lokale besturen en hun partners die erop geopgehaald worden. De wagen was niet wat
richt zijn om buren dichter bij elkaar te brenmen ervan verwachtte, nl. hij was mechanisch
gen. Uit alle inzendingen selecteerde de jury
onbetrouwbaar. Een opknapbeurt en een aaneen top drie. ‘Dorpspunt Beveren aan de Ijzer’
tal herstellingen waren noodzakelijk. De eerste
mocht de hoofdprijs, een cheque van € 1.500,
generatie ambulanciers moest dus nog even
in ontvangst nemen. Echo’s uit de wijk (Gent)
wachten voordat ze konden starten. Uiteindeen Compostage de la Cité du Flot (Grâce-Hollijk deed deze eerste ambulance 10 jaar dienst.
logne) vervolledigden de top drie.
Ondertussen is de 900, via 100 veranderd naar
“Niet alleen het aantal kandidaturen was
de 112. Is de kleur van de ziekenwagen geel in
groot, ook1 de kwaliteit van de inzendingen
plaats van wit geworden en zijn de grijzeOMSLAG_AM.indd
overlag heel hoog”, aldus de jury. “Het was een
alls en witte stofjassen van de ambulanciers uitlawine van creativiteit, maatschappelijke inzet
gegroeid tot de hedendaagse functionele interen vrijwillig engagement. Spijtig dat we ze niet
ventiekledij. Maar ook de manier van werken,
allemaal een prijs kunnen geven, ze verdienen
de opleiding, bijscholing van de ambulanciers
het stuk voor stuk.”
en het materiaal is in de loop der tijd geëvolu‘Dorpspunt in Beveren’ is een plek waar inwoeerd. Op vandaag staat een moderne compleet
ners uit het dorp elkaar kunnen ontmoeten en
uitgeruste ziekenwagen en een ploeg gedreven
diensten terugvinden die uit het plattelandsambulanciers klaar om 24 u. op 24, 7 dagen
dorp waren verdwenen. Bewoners vonden een
op 7, hulp te bieden waar nodig. Opleiding,
bondgenoot in De Lovie, een instelling voor
bijscholing en oefening zorgen er voor dat de
mensen met een verstandelijke beperking.
kennis up-to-date blijft. Onze ambulanciers
Het ‘Dorpspunt’ is het platform voor heel wat
werken op vrijwillige basis en hebben er allenieuwe initiatieven en wordt uitgebaat door
maal nog een fulltime dagtaak bij. Dankzij hun
personen met een verstandelijke handicap, met
flexibiliteit, gedrevenheid en inzet kan de condagondersteuning van De Lovie. Het doel is om
tinuïteit van de dienst gegarandeerd worden.
mobiliteit te vergemakkelijken, een korte keten
Wil je meer weten over de geschiedenis van de
te realiseren tussen producent en consument
ambulancedienst van brandweer Zuid-IJzer, wil
en concrete diensten zoals het afhalen van pakje een workshop reanimatie volgen, wil je wejes op te zetten.
ten hoe de dienst 112 werkt, of heb je interesse
De jury vindt het dorpspunt een mooi voorin een aantal demo’s? Zak dan op zondag 9 juli
beeld van maatschappelijke inbedding van de
vanaf 14 uur zeker af naar de brandweerkazorg, de creatie van wederzijdse betrokkenheid
zerne in de Haringestraat te Roesbrugge.
en een oplossing voor het aanbieden van diensten in afgelegen woonkernen. Volgens de jury
Info: www.brandweer-zuidijzer.be
kan het initiatief vele kleine buurten en dorpen
inspireren.

Wonnen 0 partijen: Ryon Gerard 138 pt., Soenen André 204 pt., Vandeputte Marc 199 pt.
Klassement:
1. Decaesteker Wilfried
2. Vandecasserie Paula
3. Demuynck Eugène
4. Decorte Christiane
5. Vandevoorde Maria

14/1888 pt.
11/1154 pt.
10/1457 pt.
9/1317 pt.
9/1261 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 13 pt., Timperman Lucienne 10 pt., Decaesteker Maria 9 pt. en Vercoutter Marie-Thérèse 8 pt.
Klassement:
1. Decaesteker Maria
2. Boury Alice
3. Timperman Lucienne
4. Vercoutter Marie-Thérèse

46 pt.
46 pt.
43 pt.
31 pt.

KAARTING - 23 MEI
Kristen Volkshuis
22 deelnemers - Wonnen 3 partijen: Meeuw Eddy
281 pt., Decaesteker Wilfried 307 pt. en Vandecasserie
Paula 289 pt.
Wonnen 0 partijen: Antheunis Cecile 104 pt. en
Vereype Gratienne 158 pt.
Klassement:
1. Meeuw Eddy
2. Decaesteker Wilfried
3. Vandeputte Marie-Ghislaine
4. Demuynck Eugène
5. Vanhoucke Willy

11/1227 pt.
9/1329 pt.
9/1232 pt.
9/1201 pt.
9/1145 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Decaesteker Maria 13 pt., Boury Alice 12 pt., Vercoutter
Marie-Thérèse 8 pt. en Timperman Lucienne 6 pt.
Klassement:
1. Boury Alice
2. Timperman Lucienne
3. Decaesteker Maria
4. Vercoutter Marie-Thérèse

52 pt.
46 pt.
46 pt.
46 pt.

PETANQUE - 12 MEI
38 deelnemers - Niemand won 3 partijen
PETANQUE - 26 MEI
36 deelnemers - wonnen 3 partijen: Butaye Willy,
Deloz Jean-Claude, Huyghe Geert, Queldry Marc, Vandenbroucke Irène, Vandeputte Marc en Vandeputte MarieGhislaine
Klassement na 30 matchen:
1. Neyrinck Aimé
2. Dessein Johan
3. Vanderhaeghe Guido
4. Butaye Willy
5. Huyghe Geert
6. Callemeyn Victor
7. Benauwt Roger
8. Gyssels Raymond
9. Demuynck Eugène
10. Vandecasserie Paula

24 part./348 pt.
21 part./337 pt.
21 part./331 pt.
20 part./322 pt.
20 part./320 pt.
18 part./295 pt.
18 part./280 pt.
17 part./283 pt.
16 part./301 pt.
16 part./279 pt.

VINKENZETTING i.s.m. OKRA
Op 23 mei won Jenny Dieusaert als eerste dame (lid van
OKRA) in het tornooi in Krombeke! Proficiat!
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D.L.Decor bvba
Schilder- & decoratiewerken
gsm 0475 37 08 68
dl.decor@telenet.be

Van bij ons

Danny Lahoutte
Blekerijweg 30a
8972 Proven

Westpoort

De gotische Westpoort van rond 1250 is
het enige overblijfsel van de oude stadsomwalling van Lo. In de 14de eeuw werd de
poort sterk verbouwd. Vóór de omwalling
stond ze aan de binnenzijde van de stadsgracht. Ervoor lag een houten ophaalbrug.
De omwalling telde vier toegangspoorten,
maar werd in 1581-1582 gesloopt.
Nog steeds loopt een weg door de Westpoort. Door de smalle breedte loopt slechts
één rijrichting van de weg door de poort,
de andere rijstrook loopt naast de poort.
De grachten, waarvan de loop nog duidelijk te volgen is, hebben als versterking en
afbakening van de stadsgrenzen gediend.
Zo weten we dat de stad maar een diameter van ca. 400 m had. De middeleeuwse
stadsomwalling werd in 1581-1582 gesloopt op last van de Hertog van Anjou en
de Prins van Oranje. In zijn huidige vorm
dateert de Westpoort uit de 14de eeuw en
werd in 1852 en 1991 gerestaureerd.
Naast de Westpoort staat de legendarische
Caesarsboom. Het is een taxus (of: venijnboom), een naaldboom met bladeren die
lijken op dennenaalden. Een taxus kan duizend jaar worden.
Volgens de legende heeft Julius Caesar op
zijn tocht naar Brittannië zijn paard vastgebonden aan die boom en heeft hij gerust in de schaduw ervan. Zou Caesar niet
geweten hebben dat van een taxusboom
knabbelen dodelijk is voor paarden.
Wim Sohier

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt
op woensdag 12 juli 2017.
Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op
maandag 3 juli 2017.

GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN
n PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET
LAGE ENERGIEWONINGEN n OPRITTEN EN
TERRASSEN n VLOEREN- EN WANDTEGELS
n KLEINSCHALIGE AFVALWATERZUIVERING

MARIO VANDEWIELE BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62
8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER
INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding
Gordijnen en overgordijnen UNLAND®
Gratis opmeten en plaatsen
Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie
Decoratie & Kunstglazenier

J. LAHOUTTE

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

!!! 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 16 juni
puntenkaarting “OKRA”
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 21 juli
puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 27 juni
puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 25 juli
puntenkaarting “OKRA”
Vogelpik
zaterdag 8 juli
smijting voor de leden

BEVEREN-IJZER

• Vrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 15 juni
donderdag 20 juli

HARINGE

• Vogelpikclub Smokkelsmijters
Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
zaterdag 24 juni
zaterdag 22 juli

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

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

Proven
• Louise Butaye, geb. 7 mei,
d.v. Dries en Charlot Watteyne
Roesbrugge-Haringe
• Sia Leroy, geb. 5 mei,
d.v. Detlef en Vicky Orbie
Watou
• Juliette Pittellioen, geb. 5 mei,
d.v. Michaël en Els Deprey

HUWELIJK

KROMBEKE
• Dimitri Cornette en Eline Parent

JUBILEUM

PROVEN
• Paul Dewaele en Maria Verdonck

OVERLIJDENS

Krombeke
• Maria Cappoen, overl. 24 mei, 78 j.,
echtg. v. Michel Deroo

MENSEN VAN BIJ ONS
• Op 15 mei 2017 is Elisabeth Samyn op 63-jarige leeftijd te Oostende overleden. Zij werd
geboren te Roesbrugge-Haringe op 23 febru-

ari 1944 en was de echtgenote van wijlen
Herman Appels. Zij was de moeder van twee
zonen. Haar ouders waren Apotheker George Samyn en Sabine Louwagie. Zij groeide op
in Roesbrugge in een gezin van zes kinderen,
Lena, Frans, Bernhard, Jo en Paul.
De uitvaartliturgie had plaats op zaterdag 20
mei in de Onze Lieve Vrouwkerk te Oudenburg gevolgd door de bijzetting op de begraafplaats van Nieuwpoort.
• Op 15 mei 2017 is Monique Neyrinck op
78-jarige leeftijd te Auvelais overleden. Zij
werd geboren te Beveren-IJzer op 30 november 1938 en was gehuwd met Pierre Mangé.
Corinne, Françoise, Sophie en Stephan waren haar kinderen. Haar ouders waren Donat
Neyrinck en Clara Maerten. Monique volgde
les in het schooltje van de ‘Geldzak’ langs de
weg naar Oost-Cappel. Haar plechtige communie deed ze in de kerk van Roesbrugge.
Ze werd begraven op 20 mei te Gilly.

OVERLEDEN MEDE-AUTEUR
• Franz Denys overleed op 10 mei 2017 te Asse.
Hij werd geboren op 24 juni 1929 te Poperinge. Hij was archivaris en auteur van enkele
boeken. Voor de IJzerbode schreef hij vanaf
mei 1998 t.e.m. oktober 2007 een maandelijkse bijdrage over “Roesbrugge, Haringe en
Beveren tijdens de Brabantse Omwenteling
en de Franse bezetting 1787-1802”.

ROMMELMARKTEN
18 juni
18 juni
1 juli
1 juli
1 juli
2 juli
2 juli
2 juli
2 juli
8 juli
9 juli
9 juli
9 juli
11 juli
11 juli
16 juli
16 juli
16 juli
23 juli
23 juli

29 juli
30 juli

DE KLIJTE (HEUVELLAND)
HOOGLEDE - ZEVEKOTE
VEURNE • Brugsesteenweg,
Hobélaan en omgeving
IEPER • Sint-Pieterswijk
GELUWE • Remi-Ghesquièrestraat
JONKERSHOVE • Mgr. Schottestraat
LEISELE
LEKE
VEURNE • Wijk ’t Zwaantje
KRUISEKE • Wijk Hoogland
DE PANNE • Wijk d’Achte, Markt,
Kasteelstraat, Ollevierlaan
POPERINGE • Bruggestraat
WIJTSCHATE
IEPER • Torrepoort
WOUMEN
IEPER • Station
NIEUWPOORT • Marktplein
KROMBEKE
RENINGELST
VEURNE • Ooststraat, Kaatspelstraat, Appelmarkt en
Sint-Niklaasplein
VEURNE • Voorstad
POPERINGE • Vijfwegen

Taaltap 166
Honni soit qui mal y pense !
“’t Kan verkeren!” zei Bredero in de 17de eeuw al. Etiquette en omgangsvormen veranderen in de loop der tijden. En nog geen klein beetje.
Wanneer twee Romeinse mannen elkaar een officiële belofte deden of een eed zwoeren, pakten ze ter bevestiging
elkaars klokkenspel vast.
Ook was het in de Romeinse tijd gebruikelijk dat mannen,
voor ze de rechtbank ingingen om een getuigenis af te
leggen, hun rechterhand op hun scrotum legden als teken
dat ze een betrouwbaar getuigenis zouden afleggen.
Het ‘Nederlandse’ begrip testikel - dat minstens sinds
1595 in onze taal voorkomt - is dan ook direct afgeleid
van het Latijnse woord testiculus, wat letterlijk ‘kleine
getuige’ betekent. Testiculus is een verkleinwoordje
van testis = getuige. In de ogen van de Romeinen waren de zaadballen van de man dus de ‘kleine getuigen’
van masculiene geloofwaardigheid en betrouwbaarheid.
Als je een echte en viriele man was, had je ballen en daar
mocht je dan best fijntjes op gewezen worden. Had je
daarentegen geen ballen - vanwege een castratie (een Romeinse volksstraf voor echtbrekers) of misgeboorte -, dan
mocht je als Romein niet getuigen in de rechtszaal.
Ook termen als testament (de laatste wilsbeschikking) en
testimonium (een getuigschrift bij voltooien van een cursus of opleiding), zijn afgeleid van het Latijnse testis.
Leg je hand in mijn lies. Het Romeinse gebruik van de hand
op of rond de genitaliën bij een eed, kwam overigens ook
al voor in de tijd van de Bijbel, getuige het Oude Testament. Op twee plekken in het Bijbelboek Genesis wordt
hiervan melding gemaakt. In Genesis 24:2 vraagt Abraham zijn knecht Eliëzer: ‘Leg je hand in mijn lies’ (NBV,
Nieuwe Bijbelvertaling), bij het zweren van een eed. Het
woord ‘lies’ is hier gebruikt als eufemisme voor de voortplantingsorganen en staat symbool voor levenskracht en
nakomelingen. Brak iemand na deze handeling zijn eed,
dan riep hij een vloek af over zijn nageslacht.
En in Genesis 47:29 (NBV) zegt Israël (Israël was de nieuwe
naam van aartsvader Jacob) tegen zijn zoon Jozef, op zijn
sterfbed: “Als je het goed met me voorhebt, leg dan je
hand in mijn lies en geef mij blijk van je liefde en trouw:
zweer dat je me niet in Egypte begraaft.”
Andere verklaring van ‘testikel’. Er is overigens nog een
andere etymologie mogelijk, zo stelt althans onderzoeker
Michael Quinion, voor de connectie tussen testikel en het
Latijnse testis. Het Latijnse woord testis is vermoedelijk afgeleid van een Indo-Europees woord dat ‘drie’ betekent.
Waarom? Omdat er in een rechtszaak drie partijen nodig
zijn: twee partijen die (elkaar) aanklagen en een rechterlijke partij. Als dit werkelijk het geval is, is de verbinding
testikel en testis niet de enig mogelijke etymologische
verklaring.
In de Middeleeuwen dachten ‘medici’ dat er uit de rechterbal mannelijke zaadcellen kwamen, terwijl de linkerbal
voor meisjes zorgde. Om die reden sneden sommige mannen hun linkerbal af. Zo waren ze ‘gegarandeerd’ van een
mannelijke nakomeling, mocht hun vrouw zwanger worden natuurlijk.
Bij bepaalde, oneervolle executies ging men in die tijd ridiculer te werk. Zo werden bij de Schotse vrijheidsstrijder
William Wallace - diens trieste levensverhaal is verfilmd in
Braveheart (1995) - zijn penis en balzak geamputeerd.
Zeg nu nog dat woorden geen geschiedenis hebben!
Wim Sohier
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Prof. O. Rubbrechtstraat 12
8972 Roesbrugge-Haringe
Tel. 057 30 05 94
www.elektrocappoen.be

Wij aanvaarden
ecocheques

Gevraagd: A2/A3 elektricien

Die oenverschillighied, die zat er ol vroeg in bie
die drie mesekaluts, van joengsof ol, en oek loater,
in nulder opkommen, hadden ze weinig, voe nie te
zeggen niet de mienste intresse voe de knechtejoeëns. On dat zukke lauwe lutten woaren? Bah nint,
belange nieë, ’t woaren, zeg moa, vievige, vluggende trienen die vroeg an ’n booërd van ’t nest zaten.
Moa nulder belangstellieng wos nie des vleses!
Olledrieë wunden z’ op dezelfste prochie en olledrieë oek giengen ze ’t zelfste joar binnen voe
nunne te goan zien. In ’t zelfste klooëster o.u.b.!
Woaë dan z’ achter e tied e nieuwe noame muchten, mosten kieëzen. Raymonde kooës voer Anna,
Sielke voe Christa en Bieke voe Lieve.
’t Joar d’ rop mosten de toekomstige nunniges
bie Moeëder Overste verschienen voe ’n kuuschhiedstest of te leggen! D’ erzoender kosten ze nie
intreden. De vroage an olledrieë luudde kort en
boendig, en rechte vor de vuust: “Wat zou je doen
als een man op jullie toe komt en jullie onzedelijk
wil behandelen?”
D’ eeëste en d’ oedste, Raymonde, t.t.z. Anna, zei:
“Ik zou op mijn knieën vallen en uit alle macht bidden tot Onze Lieve Heer dat die man weggaat.”
Moeder Overste kwam wooërden tekort voe dit superchristelik antwooërd te priezen dat e vorbeeld
muchte zien voe velen. Anna wos preus lik feeërtig! Ja, zoe je nie?
De twidde zei: “Ik zou hem een enorme trap in zijn
kruis geven, dan piept hij wel anders.” Moeëder
Overste wos verrast en keeëk bedenkelik moar anveirdde Christa’s franke antwooërd.
“En jij, Lieve, hoe zou jij reageren op dergelijke uitdaging?” Zoender oek moa de mienste schamte
antwooërdde Lieve: “Ik zou me nie laten doen,
ik zou vrij en vrank tegen hem zeggen: Als jij je
broek naar beneden doet, dan doe ik mijn habijt
omhoog.”
Moeëder Overste wos eeëst van d’ hand Gods
eslegen, sloeg rooëd uut je ku nie mééër moar herpakte neur en vroeg mei e bezoender intresse noa
’n uutleg.
“Wel,” zei ’t nunnige assureeërd, “dat is heel eenvoudig. Ik kan veel harder rennen met mijn habijt
omhoog, dan hij met z’n broek omlaag!”
Moeder Overstes barometer vloog in ééën snak
noa boven beau fixe. “Schitterende strategie!”
kroaide ze. “Geen theorie, maar zelfredzaameid.”
SCHREVELYNCK

Nadruk verboden

Opmaak en druk: Drukkerij Schoonaert bvba, Roesbrugge

AL WEERSKANTEN
VAN DE
SCHREVE
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