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Robert Bafcop speelt toneel (1)
Inleiding
Robert Bafcop was gedurende 68 jaar een uit-
stekend en gepassioneerd toneelspeler. Dit arti-
kel is dan ook een hulde aan onze aangename 
en volkse familieman. Hij heeft veel mensen ge-
lukkig gemaakt.
Hij had zeer veel steun van zijn echtgenote 
Jeanne Heyman, die hem stimuleerde en zoveel 
mogelijk meeging naar de optredens, waar ze 
hem hielp met kledij en opmaak. Gewoonlijk 
dronk Robert net voor de voorstelling een drup-
pel tegen de plankenkoorts, waarbij Jeanne het 
aantal kon beperken.
Robert trad in totaal ongeveer 3000 keer op, 
meestal in het streekdialect. Hij speelde liefst 
dramatische rollen.
Hij had de langste ervaring. Hij kon dankzij zijn 
uitstekend geheugen met drie stukken tegelijk 
bezig zijn.
In 1953 werd hij tweede in een declamatietor-
nooi met het stuk “Het schamel Moedertje” van
Ernest Claes.

De Vlaamsche Vrienden,
Reningelst, 1927-1952 en later
Vanaf 1922 tot rond 1930 werd op de ruime 
zolder van de ouderlijke woning Bafcop te 
Reningelst toneel gespeeld door “De Vlaamsche 
Vrienden” van Reningelst, in 1922, net na de 
oorlog, opgericht door Jef Six. In de beginperio-
de werd een avondvullend programma gebracht 

met een drama, een klucht en tussendoor wat 
gedichtjes of liedjes. Tijdens de pauze kon het 
publiek iets drinken in de herberg van Arthur en 
Lucie Bafcop-Devos op het gelijkvloers. Aanvan-
kelijk werden de vrouwenrollen door mannen
gespeeld. Later veranderde dit.
Als twaalfjarige debuteerde Robert Bafcop in 
1927 bij dit gezelschap in het toneelstuk “Een 
paard op zolder”. In 1937 werd “De Roode 
Adelaar” gespeeld. Hij speelde vast bij dit gezel-
schap tot in 1952, en later nog occasioneel.
Op 10 januari 1945 trouwde Robert Bafcop met 
Jeanne Heyman en hij verhuisde met haar naar 
Poperinge.

Ieperse stadsschouwburg, vanaf 1945:
Toneelafdeling Richten Ieper,
AWT Richten
Bij toneelvereniging Richten te Ieper speelde Ro-
bert onder regie van Staf Bruggen, die het to-
neeltalent van hem ontdekt had bij “De Vlaam-
sche Vrienden”.
Hij speelde onder meer in “De Moordenaar 
Gods”, april 1949. In dit passiespel speelde Ro-
bert Bafcop de rol van Barabas. Het werd opge-
voerd te Ieper, Poperinge en Wervik, met groot 
succes.
In oktober - november 1949 speelde hij in “De 
vier jaargetijden”.
In 1952 speelde Robert Bafcop “En waar de ster
bleef stille staan…”. 

In Deugd en Vreugd, Poperinge,
onder andere 1952
De toneelkring In Deugd en Vreugd uit Pope-
ringe was in de jaren zeventig en tachtig een 
toonaangevende vereniging, opgericht in de 
schoot van de K.A.J.-afdeling Poperinge. Er 
werd gespeeld in het Kristen Volkshuis. In 1992 
werd deze toneelvereniging opgedoekt.

Robert Bafcop als toneelacteur.
Schilderij door pater Joris Declercq.

Jef Six en Robert Bafcop bij een latere opvoering met “De Vlaamsche Vrienden”
in de parochiezaal te Reningelst in 1989. Bron: WesthoekVerbeeldt.

Rechts pijprokende Robert Bafcop in een scène van “De vier jaargetijden”.
Bron: WesthoekVerbeeldt.
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Sint-Martinuskring wordt Ic Dien,
Poperinge, vanaf 1945 tot 1979
Vanaf 1945 was Robert Bafcop actief in het to-
neelgezelschap Sint-Martinuskring te Poperinge. 
Hij was er acteur en regisseur. Deze toneelver-
eniging was opgericht in 1930 als “Toneelbond 
van de Christen middenstand”. In 1942 werd 
de naam gewijzigd naar “Sint-Martinuskring” 
en in 1948 naar “Ic Dien”. Robert Bafcop ruil-
de uiteindelijk deze groep voor de Langhoirs
Victorinen.
In 1950 speelde Robert Bafcop de hoofdrol bij
Ic Dien. Hij werd gefotografeerd in een typische
Vlaamse woonkamer door Ernest Leeuwerck 
van Poperinge en getekend door Georges Bar-
bry van Reningelst.

Roeysche Barbaristen, Poperinge
onder andere in 1954 en 1955
Robert Bafcop speelde onder meer in 1954 en 
1955 bij de Koninklijke toneelmaatschappij De 
Roeysche Barbaristen te Poperinge.
Op 26 en 27 januari 1954 was hij houtvester 
Lars Kragh in het toneelspel “En de bossen zin-
gen hun lied”. Er werd gespeeld in de feestzaal 
van Hotel Palace, waar de woonkamer van Lars 
Kragh opgesteld werd.

College Poperinge, 1957
Op 2 en 3 juni 1957 werd om 21 uur in de tuin 
van het College te Poperinge een openlucht-
voorstelling gegeven met “Willem Tell”.
Dit was naar aanleiding van het derde eeuw-
feest. Het Latijns Recolettencollege werd in 
1657 opgericht.
Het werd uitgevoerd door oud-leerlingen en 
leerlingen in een Zwitsers landchap. Ook Robert 
Bafcop speelde mee.

Foto door Ernest Leeuwerck. Houtskooltekening door Georges Barbry.

Wordt vervolgd
Mark Adriaen
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“Tut, tut, met die Gaia nieuwlichtersgrillen ma-
ken we komaf. Straks neem ik je in de tang,  
één knip maar en je bent definitief verlost van 
die eeuwig verwarde insectenkarwats.”
Het afgebeelde raadvoorwerp is zo’n afknijp-
tang om een paard te blokstaarten, te coupe-
ren. 
Het werd veel toegepast bij veulens van één 
jaar en soms bij tweejarige veulens. Het paard 
toonde achteraf een bolronde, attractieve bil-
partij.
Een ander reden is dat de staart soms verstrikt 
raakte in de teugel.
Eerst geeft men het paard een inspuiting tegen 
de klem met de inspuiter in een ader aan de 
hals. Iemand moet de staart recht houden. Dan 
sneed men op een zekere lengte en breedte 
het haar weg, langs de bovenkant bond men 
een koord rond de staart, dit om het bloeden te 
beletten. Dan sneed men met de tang de staart 
af, vaak zónder verdoving!
Niet echt liefkozend diervriendelijk.

Hippoloog Filip Antheunes uit Krombeke mag in 
gestrekte draf naar Drukkerij Schoonaert voor, 
nee geen beruchte kniptang maar een presen-
tje. Leuker dan in de tang genomen te worden.

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

“EEN HUPS COUPJE 
VOOR ‘T POEPJE?”
“NÉÉN, NÉÉN!”
HINNIKT HET VEULEN, 
“IK BEN NIET ZO 
NIEUWSTAARTIG!”
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Publiciteit voor de streek ?
De IJzerbode wordt

in meer dan 3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79
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in ’T ROZENHOF

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

Ook dit jaar kun je bij ons terecht
voor onze zomerse

BARBECUE À VOLONTÉ
Keuze uit vlees, vis, groenten, aardappelen en sausjes!

ZONDAGAVOND 15, 22 en 29 juli en 5 augustus
ZATERDAGAVOND 11 augustus
FIN-DE-SAISON-BBQ 2 september
telkens vanaf 18 uur

Prijs: volwassenen: € 25,00 - kids: € 12,00
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De junimaand steekt in onze regio al decennia-
lang vol dorpskermissen. De kermisaffiches van 
de verschillende dorpen zijn dan ook een bonte 
verzameling van volkse activiteiten. Met als ab-
solute uitschieter ongetwijfeld de paardenkoer-
sen in Krombeke, die ooit het nationale nieuws 
beheersten.
Straatpaardenkoersen waren in het begin van 
vorige eeuw in veel dorpen een kermisvermaak. 
Maar na de tweede wereldoorlog verdwenen 
met de kasseien ook de paarden uit de dorps-
kom. Op www.westhoekverbeeldt.be staan 
enkele schitterende foto’s van de straatpaarden-
koersen in Abele, maar die van Krombeke hiel-
den in onze regio toch het langst stand.  
Het begon volgens de Krombeekse overlevering 
allemaal toen op de kermiszondag van 1912 
Karel Bossaert, Jules Denys, René Verbrigghe en 
Arthur Burggraeve tussen pot en pint een wed-
denschap afsloten over wie het snelste paard 
had. Er kwam een koers van en die werd al snel 
een traditie. Na de tweede wereldoorlog kwam 
er al snel een paardenkoerscomité en kreeg 
de maandag van de Sint-Janskermis een vaste 
vorm. De combinatie van koers, drank en sensa-
tie lokte al snel een pak volk naar Krombeke en 
toen in 1988 de VRT beelden kwam maken, leek 
het hek helemaal van de dam. De plaatselijke 
pers had het over het Ascot van de Westhoek. 
De toeschouwers bleven toestromen, de ‘beau-
monde’ van de regio gaf er elk jaar weer rendez-
vous, de persmeute groeide en de bierkranen 
liepen tot in de vroege - en soms late - morgen. 

Maar dat succes had ook een keerzijde. In de 
media werd meer en meer gefocust op de sen-
satie en de beelden van glijdende en vallende 
paarden haalden het op de sfeerfoto’s. Vooral 
Gaia dikte die beelden nog aan, bespeelde de 
media en luidde het einde van de traditionele 
straatraces in. Samen met de organisatoren van 
Waregem Koerse en van de straatpaardenkoer-
sen in Sint-Eloois-Winkel werd in het begin van 
de negentiger jaren nog geprobeerd om front 
te vormen tegen de groeiende kritiek, maar 
in 1994 werden de straatpaardenkoersen van 
Krombeke definitief geschiedenis. De organi-
satoren schakelden toen over op een paarden-
markt, maar ook die kreeg kritiek van de die-
renrechtenbewegingen en door het gebrek aan 
‘actie’ bleef ook het grote publiek snel weg. Pas 
in 2000 vonden de Krombekenaars een waardig 
alternatief en werd het Feest van het Paard weer 
een heus volksfeest. 
Tijdens de kermis van 1978 was er in Krombe-
ke trouwens nog een extra attractie. Boven de 
weide van Michel Vandamme dropte een ‘ver-
rassingsvliegtuig’ pakjes voor de kinderen van 
het dorp.
En ook Haringe had dat jaar een aparte kermis-
attractie. Want op 9 juni werd in het kader van 
het jaar van het dorp de hoogmis rechtstreeks 
op de BRT-radio uitgezonden. Een hele eer voor 
het kleine Haringe, maar een serieuze opdracht 
voor dorpspastoor pater Declercq. Want omdat 
het zendschema van de radio heel strak was, 
moest de pater zijn viering niet alleen perfect 

timen, maar ook zijn preek en andere teksten 
vooraf laten inkijken zodat hij die zondag zijn 
gekende improvisaties moest achterwege laten. 
En tot grote opluchting van de radiomensen 
slaagde de pater erin om zich perfect aan de 
eisen aan te passen. De viering werd opgeluis-
terd door het Gregoriaans koor van Abele, met 
Bernard Deheegher als dirigent en voor één keer 
niet de Haringse koster-organist meester Ghey-
sens maar wel José Bakeroot op het orgel. Ook 
in de namiddag ging de BRT rechtstreeks vanuit 
Haringe. Er waren in die uitzending onder meer 
interviews met verschillende Haringenaars en 
streekgenoten te horen en er was een live ver-
slag van het dorpenspel zonder grenzen. Daarin 
haalde het team van Roesbrugge het van Ha-
ringe, Watou, Houtkerke en Proven.
In Sint-Jan-ter-Biezen stond de kermis in het 
teken van de herdenking van Karel Lode-
wyck Grimminck. De hoogmis werd er opge-
dragen door bisschop De Smedt.  

Nog in juni 1978
• Op 3 juni 1978 overleed Antoon Deschrevel. 

Hij was op 19 september 1913 in Haringe ge-
boren, groeide hier op en hij werd in 1939 
priester gewijd. Hij werd subregent in het 
college van Ieper en daarna onderpastoor  
benoemd in Ingooigem. Daar raakte hij goed 
bevriend met de schrijver Stijn Streuvels. La-
ter werd hij pastoor van Edewalle, waar hij 
ook begraven werd. Antoon Deschrevel was 
niet alleen priester maar ook een belang-
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… 40 jaar terug in de tijd

Een winnaar van de paardenkoersen krijgt de medaille van Georges Quaghebeur.
We herkennen ook Linda en Nicole Meulenaere, Francine en Antoon Berten en Denis Ryon.

De kermiskoers voor juniores te Haringe werd gewonnen
door Perry Moerman voor Jonny Parmentier.

Krombekenaar Paul Degryse werd derde.
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rijke kunsthistoricus en heemkundige. Hij 
publiceerde verschillende geschiedkundige 
bijdragen over de regio en kwam in diverse 
commissies op voor de bescherming van het 
kunstpatrimonium in de Westhoek.

• De hopboeren stonden in juni 1978 aan de 
klaagmuur. De prijzen van de hop waren in 
1977 gekelderd en er werden volop hoppe-
velden gerooid. In Poperinge daalde het are-
aal van 443 ha in 1976 tot 397 ha in 1978. 
Wat daarbij opviel was dat vooral de kleinere 
telers uitstapten.

• Het brood werd in juni 1978 duurder. Een 
groot brood (1kg) kostte nu 2 fr. (zo’n 5 cent) 
en een klein broodje 1 fr. Nu, 40 jaar later, 
zijn onze boterhammetjes iets duurder… 
(groot brood = € 2,5 = 100 fr.)

• De 14de ’24 uren van Ieper’ werden ge-
wonnen door de Engelse toprallyrijder Tony 
Pond en zijn co-rijder Fred Gallacher in een

 Triumph TR7. Zij haalden het van onze 
Vlaamse rallylegende Gilbert Staepelaere in 
een Ford Escort en de Italiaan Carello in de 
prachtige Lancia Stratos. Dit jaar wordt die 
overwinning van Tony Pond - die in 2002 
overleed - in Ieper 40 jaar na datum extra in 
de verf gezet. Tijdens de Ypres Rally wordt 
een speciale Tony Pond Trophy uitgereikt aan 
de beste Engelse rijder. En het is Fred Galla-
gher zelf die de prijs komt overhandigen.

Wordt vervolgd
Stef Ryon

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

Antoon Deschrevel.

De collegelaureaten van het schooljaar 1977-1978 haalden ook de krant.
V.l.n.r. zijn het Dirk Pattou (Watou), Dirk Hebben (Poperinge), Rudi Carton (Reningelst), Frans Pareyn en
Geert Brysbaert (Proven). Stefaan Denecker (Abele) hoorde ook in het rijtje, maar hij miste de fotoshoot.

De Top Kerels, voetbalploeg van meubelfabriek Top-Mouton uit Proven,
was in 1978 één van de beste ploegen in de Hoppecup.

Bij de ploeg onder meer keeper Marc Depuydt, Albert Laseure, Milo en Bernard Aernout, Norbert Demeester,
André en Roland Verbrigghe, Marc Kerkhof, Willy Jaecques, Jean-Pierre Laheye, Roger Croquette en Eddy Catel.

De gemeenteschool Proven won in 1978 het interscholenvoetbaltornooi in Poperinge. Schoolhoofd meester Roger Pareyn kreeg
de wisselschaal uit de handen van notaris Van Eecke en meester Alfons Debergh mocht uit de handen van sportschepen
d’Udekem de beker in ontvangst nemen. Provenaar Wim Brysbaert werd tot beste speler van het tornooi uitgeroepen.
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Kom langs voor meer informatie.

Gemakkelijk, gratis en snel.
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Hoeë da ’t in mei hadde kunnen zien:  
1. kwitsoenders: benieuwd of
2. en eeëkrulder: een meikever
3. flutse: mislukking
4. kallepingsje: een notitieboekje
5. humstig: vermuft
6. snotvienk: snottebel
7. è bajoard: een koopje, aan voordelige prijs
8. ruzeluut: mild en gulhartig
9. mordjok: slijk, modder
10. fiesjow: een bunzing
11. lamenteeëren: klagen
12. gerten: plaats maken
13. smeuzen: pletten
14. spakken: hinken
15. zimperen: wegsijpelen
16. biezen: op de loop gaan, op hol slaan
17. piensen: pieken, bijtend knijpen
18. dajjeren: snel lopen
19. snikkelen: afpingelen
20. eizelen: achteruitgaan

Herschrieft dit epistel
e keeë heeëlegaans in ’t A. N.

“Mieledjieë, gie vingtdemiljaarschen per-
luut”, foeterde gardechasse Destecker ot
’n pensejoager Hoazeboard in ’n leurieng 
van ’n oavond te stekken hadde binst dat ’n
eeënigte langooëren trachtte te kokkedunen 
die thopeflokten in Geerardings vloogsje. 
“Wuk dan ’k uutsteken, champettertje, is
goeëd voe ’t geboerte, je zoe beter e ki koeten 
mit de menschen van ’n boeërebuten in plek-
ke van, lik ornairlik, me stutezak te vullen mi 
e contravensche. Takkooërd? Alli, saluu en de 
kost!” “Hé hé, zo zeeëre nieë, eeëst je jetongs 
voe deze contravensche, en voe die van pas-
sirde weke!!”
 

Zoalig de dieë die lus kieken,
ze goan God twi keeërs zieën!

Wim Sohier
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Oud ijzer en metalen

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

PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS

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

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

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

Wim Indevuyst

dinsdag tot zaterdag open van 8.30 - 12.00 u. & 13.00 - 18.30 u. 
zondag open van 9.00 - 12.00 u. • gesloten op maandag   

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

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:
• Zaterdag 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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EVENEMENTENKALENDER

ALVERINGEM 

n Liederen over oorlog,
 vrede & herinnering 
 Zondag 24 juni om 15.30 uur
Het koorconcert in de Apolloniakerk te Oeren 
vindt plaats op zondag 24 juni om 15.30 uur. 
De toegang is gratis. Tijdens dit concert brengt 
het Gemengd Koor Canticorum uit Adegem, 
o.l.v. dirigent Jan Wauters, muziek uit verschil-
lende periodes en in verschillende stijlen uit het 
rijke koorrepertorium, maar ook nieuwe liede-
ren. Er wordt vooral gestreefd naar veel afwis-
seling, zodat de luisteraar geboeid blijft tot het 
einde. De liederen handelen over oorlog, vrede 
en herinnering. 
Het Gemengd Koor Canticorum heeft een lan-
ge traditie in het muzikaal verzorgen van Ca-
nadees-Pools-Britse herdenkingsplechtigheden 
op de Canadese militaire begraafplaats in Ade-
gem en de viering op 11 november. Het koor 
bestaat uit net geen 50 zangers en verzorgt de 
uitvaarten en een aantal ‘speciale’ vieringen 
(o.m. op hoogdagen) in de kerk van Adegem. 
Een kern van het koor fungeert ook als aan-
zingkoor in de wekelijkse liturgische vieringen. 
De laatste jaren verzorgt de groep meer en 
meer concerten waarop profane liederen wor-
den gebracht. Een evocatieconcert met gospel-
liederen, live jazzmuziek en achtergrondprojec-
tie n.a.v. de herdenking van de afschaffing van 
de slavernij in Amerika liet driemaal het cultu-
reel centrum in Adegem vollopen. Canticorum 
heeft ook een programma met liefdesliederen 
uit alle periodes van de muziekgeschiedenis.
Op zondag 24 juni bezoeken de koorleden een 
aantal plaatsen die nauw verbonden zijn met 
WOI: Tyne Cot Cemetery, Memorial Museum 

Passchendaele 1917, Essex Farm Cemetery, 
Belgische militaire begraafplaats in Oeren, waar 
de Adegemnaar Jules De Vusser begraven ligt. 
Info: Jan Wauters (0484 95 43 44 - jan.wau-
ters@telenet.be) of Dienst Toerisme en Cultuur 
(058 28 88 81 - cultuur@alveringem.be).

BEVEREN A.D. IJZER 

n Dorpspunt Beveren a.d. IJzer
 Roesbruggestraat 20, Beveren a.d. IJzer
s Bloemschikken met Ria
 Donderdag 14 juni van 14 tot 16 uur
 Eenmalig op de tweede donderdag van de 

maand
s Portemonnee haken
 Dinsdag 19 juni van 14 tot 16 uur
s Kidsnamiddag met Claudine
 Woensdag 11 juli van 14 tot 16 uur
 Crêpepapier vlinder en bloemen knutselen
s Kidsnamiddag met Emmily
 Woensdag 18 juli van 14 tot 16 uur
s Quiz
 Donderdag 19 juli van 14 tot 16 uur
s Fotozoektocht in en rond het Dorpspunt
 Dinsdag 24 juli van 14 tot 16 uur
s Kidsnamiddag met Herwin Vangaever
 Woensdag 1 augustus van 14 tot 16 uur
 Insectenhotel maken
s Muziek ‘Inez en Rik’
 Dinsdag 7 augustus van 14 tot 16 uur
s Kidsnamiddag
 Woensdag 8 augustus van 14 tot 16 uur
 Fruitbrochettes maken
s Bingo
 Donderdag 16 augustus van 14 tot 16 uur
s Kidsnamiddag
 Woensdag 22 augustus van 14 tot 16 uur
 Mobiele Stokpop (indien beschikbaar)

s Volksspelen
 Dinsdag 28 augustus van 14 tot 16 uur

n Proef het verleden in de voormalige
 brouwerij-mouterij Feys-Callewaert   
 Zaterdag 16 juni om 14.15 uur
Graag nodigen wij jullie uit voor een uniek be-
zoek aan de brouwerij-mouterij Het Anker van 
de familie Feys-Callewaert in Beveren a.d. IJzer. 
Ooit was deze brouwerij-mouterij de grootste 
brouwerij in West-Vlaanderen, of met andere 
woorden zelfs groter dan de gerenommeerde 
brouwerij-mouterij Rodenbach in Roeselare. De  
‘Forte Brune’ van Feys-Callewaert was immers 
gekend tot buiten de landsgrenzen. Reeds voor 
de Eerste Wereldoorlog was de brouwerij-mou-
terij Feys-Callewaert uitgegroeid tot een indus-
triële brouwerij, de enige in de Westhoek. In 
de bevoorrading van de soldaten speelde Het 
Anker - zoals in het door het Mout- & Brouw-
huis de Snoek & De Klaproos uitgegeven boek 
‘Bier aan het IJzerfront. Het verhaal van de 
dorst in de Groote Oorlog’ te lezen staat - dan 
ook een zeer belangrijke rol. Ook de bijho-
rende industriële mouterij met zijn dominante 
Lafeuillade-mouttorens was toen van uitzon-
derlijke betekenis. In het interbellum en na de 
Tweede Wereldoorlog zou de moutfunctie er 
zelfs belangrijker worden dan de brouwfunctie. 
De prominente rol die de brouwerij-mouterij 
Feys-Callewaert gedurende meer dan ander-
halve eeuw heeft gespeeld, weerspiegelt zich 
vandaag nog in een deel van het imposante 
gebouwenpatrimonium, dat dankzij de onver-
droten inzet van Hendrik Nelde bovendien een 
nieuwe toekomst tegemoet gaat.
Wens je dit fascinerende verhaal achter deze 
zeer uitzonderlijke brouwerijsite te horen, dan 
wordt u om 14.15 uur verwacht aan de brou-
werij-mouterij Feys-Callewaert op het gehucht 
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Coiffure

dames • heren
kinderen

zonnebank

10 + 1 GRATIS

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

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

nanCy KAMER VRIJ
op de hoeve van CARPE DIEM

Een kleinschalig seniorenverblijf voor 4 al-
leenstaanden. Er is georganiseerde zorg-
garantie door de thuisverpleging, een 
permanentiedienst, gezinszorg en poets-
dienst. 
Er is dagelijks een contactmomentje met 
de uitbaatster en betrokkenheid met de 
natuur, dieren en open ruimte. Alle com-
fort en een gemoedelijke sfeer die hen 
doet denken aan “thuis” en niet aan een 
“tehuis”. Interesse en inlichtingen op 
0472 67 13 48.

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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Beveren-Kalsijde (Bergenstraat 8, 8691 Beveren 
a.d. IJzer). De deelnameprijs voor de deskun-
dige rondleiding, bierproevertje inbegrepen, 
bedraagt € 10. Wel word je verzocht uw deel-
name vóór 14 juni mee te delen Bernard Du-
flou (secretaris@desnoek.be - 0495 92 90 19).
Wie dit wenst kan daarna ook nog deelne-
men aan de barbecue vanaf 17 uur die door 
de brouwerij Feys-Callewaert wordt georgani-
seerd. De deelnameprijs voor de BBQ is € 18, 
maar de deelnemers aan onze rondleiding ’s 
namiddags krijgen € 3 korting.
En er is die dag nog meer, om 19 uur volgt dan 
nog een concert met de Zwitserse groep ‘Open 
Roads’. Kortom 16 juni wordt voor de cultuur-
toeristen onder jullie een onvergetelijke dag.

HARINGE 

n Open tuindagen
 23 en 24 juni en 16 september
In 2010 zijn Luc en Frieda gestart met de aan-
leg van een bloementuin van 50 are. Je vindt er 
onder meer borders met vaste planten, rozen, 
grassen, dahlia’s, asters, hosta’s en kardoen-
planten. Er is een wandelpad met klimrozen, 
clematissen, heesters en bomen. Verder is er 
een grote visvijver met terras en aansluitend 
een groentetuin en boomgaard. De knotwilgen 
en hagen zorgen voor een schuilplaats voor de 
vogels.
Met hier en daar een zonnig terras of bank kan 
je even pauzeren en genieten van een gratis 
drankje en de kleurenpracht van deze tuin. Op 
24 juni is er een stand van Vlaco aanwezig.
Welkom in de Haringestraat 54 te Roesbrugge-
Haringe van 10 tot 18 uur.
Ingang: € 3, gratis drankje.
Org.: Landelijke Gilden
Info: friedabuseyne@gmail.com - 0478 57 50 35. 

POPERINGE 

n Ommegangsnoveen   
 Zondag 1 juli t.e.m. maandag 9 juli
Zondag 1 juli
• 10 u. Pontificale Hoogmis
 t.e.v. Onze Lieve Vrouw van St.-Jan.

Monseigneur Aerts, bisschop van 
Brugge gaat in deze viering voor. 
Ze wordt muzikaal verzorgd door 
‘Klimdraad’

• 15.30 u. Maria Ommegang
 kleurrijke evocatie van de Popering-

se geschiedenis tot en met het grote 
mirakel, aanwezigheid van Maria bij 
de belangrijkste gebeurtenissen uit 
het leven van haar Zoon, met dans, 
symbolen en gezangen

Maandag 2 juli
• 15 u. Kinderzegen
• 17.40 u. Rozenkrans
• 18 u. Eucharistieviering voor de overlede-

nen van Poperinge
Donderdag 5 juli
• 15 u. Plechtige eucharistieviering voor de 

zieken, met homilie en zegen met 
de relikwie van Onze Lieve Vrouw

Zaterdag 7 juli
• 15 u. Eucharistieviering
• 16 u. Donkere Ommegang
 open voor iedereen, langs de pro-

cessieweg
Zondag 8 juli
• 9 u. Eucharistieviering opgeluisterd door 

“Zingende Kerk Poperinge” 
Maandag 9 juli
• 6.30 u. Plechtige eucharistieviering met
 homilie en daarna Pameltje Omme-
 gang. Afsluiting noveen

PROVEN 

n Eekhoutefeesten   
 Zaterdag 30 juni & zondag 1 juli
Zaterdag 30 juni
• 14 u. Petanque Koningsmijting
 Kindernamiddag i.s.m. KLJ Proven
• 19 u. Kip aan ‘t spit
• 19.30 u. Optreden van ‘Koninklijke
 Harmonie De Volksvreugd’
• 22 u. Huis-DJ 
 
Zondag 1 juli
• 11 u. Aperitiefconcert met “JB Jackson”
• 13 u. Volleybaltoernooi met 14 ploegen
 (i.s.m. Bloso)
• 20.30 u. Optreden SWOOP
• 22 u. DJ Sam

ROESBRUGGE
	
n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Vrijdag 22 juni: Petanque (inhaalbeurt) in OC 

Karel de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 26 juni om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Vrijdag 13 juli: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 20 julii om 13.45 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 24 julii om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Vrijdag 27 juli: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.

’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

TE BEVEREN A/D IJZER

Tel. 057 37 51 48
Gesloten op dinsdag en zondagnamiddag
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n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Eetfestijn in Kristen Volkshuis
 Zondag 12 augustus vanaf 12 uur
Eetfestijn ten voordele van OKRA vanaf 12 uur 
in het Kristen Volkshuis. Vol-au-vent of koude 
schotel met frietjes.
Prijs: volw. € 15 - kind tot 12 jaar € 9. Kaarten 
te verkrijgen bij de teamleden en in het Kristen 
Volkshuis.

n Bewonersplatform
 Woensdag 20 juni van 19.30 tot 21 uur
We nodigen je van harte uit op het Bewoners-
platform van Roesbrugge in OC Karel de Blau-
wer.
Programma: 2de editie van het feest van de 
IJzer, de witte picknick, de kermis, het buurtsa-
lon, ruimtelijk structuurplan, …
Op 13 juni om 20 uur nodigt het gemeentebe-
stuur je uit voor een inspraakmoment in het OC 
over het ruimtelijk structuurplan. Wat zijn de 
plannen voor ons dorp? Kom je ook luisteren?

n 16de IJzersmultocht
 Zondag 24 juni vanaf 10.30 uur
Wie de 16de IJzersmultocht niet wil missen 
maar nog niet inschreef, kan dat nog tot 21 
juni. De fietstocht van zo’n 35 km loopt via een 
goed uitgestippeld en pittoresk parcours langs 

rustige en schilderachtige wegen door het 
prachtige achterland van de Westhoek, Frans-
Vlaanderen en de streek rond Watou en kan 
ook met de wagen gereden worden. Op de ge-
vaarlijkste oversteekplaatsen staan seingevers. 
Starten kan tussen 10.30 en 12.30 uur bij Luc 
Dewaele en Ria De Keyzer, Westsluisstraat 14 in 
Stavele en onderweg worden alle deelnemers 
verwend met aperitief en soep in Beveren-IJzer, 
een warme maaltijd in Watou en ijs met koffie 
en taart in Stavele. 
Kaarten kosten € 20 voor volwassenen en € 12 
voor kinderen, en ze kunnen gereserveerd wor-
den bij alle bestuursleden van de Landelijke Gil-
de-afdelingen Roesbrugge-Haringe, Beveren-
IJzer of Stavele, of via overschrijving op BE57 
7380 0838 2135 met vermelding van naam 
en aantal personen. Vanaf 21 juni kan er ook 
nog ingeschreven worden, maar dan wordt 
alles iets duurder (€ 25 voor volwassenen en
€ 15 voor kinderen). Er is fietsverhuur met on-
der meer elektrische fietsen voorzien, maar en-
kel na tijdige reservatie via 0477 60 04 06.
Meer info: www.smultocht.be - 0475 23 00 63 
- 0475 78 85 13 - 0473 46 97 74.

n Femma
 Kennismakingsles Tai Chi
 Dinsdag 26 juni om 19.30 uur
Tai Chi was oorspronkelijk een oosterse ge-
vechtskunst die nu geëvolueerd is tot een 
bewegingskunst. Het is de opeenvolging van 
trage en harmonieuze bewegingen. Het re-
gelmatig beoefenen van Tai Chi heeft een po-
sitieve invloed op uw gezondheid en brengt 
evenwicht op alle niveaus.
Tai Chi is dus een onderdeel van de Chinese 
leer, die men zich aanleert, om de lichamelijke 
en geestelijke gezondheid te behouden en te 
verbeteren.

Er bestaan binnen het Tai Chi verschillende 
stijlen. De langzame bewegingen, die vanuit 
de buik en vooral zeer ontspannen uitgevoerd 
worden, zijn kenmerkend voor Tai Chi.
Deze Chinese gezondheidsleer bevordert de 
gezondheid en helpt om zich lichamelijk en 
geestelijk te ontspannen.
Je bent welkom in OC Karel de Blauwer, Prof. 
O. Rubbrechtstraat 97 te Roesbrugge.
Inschrijven vóór 23 juni. Meebrengen: enkele 
paar sokken om boven elkaar aan te doen of 
schoenen met gladde zolen (iets om dus ge-
makkelijk te kunnen glijden over de grond).
Info & inschrijven (noellagruwez@hotmail.com 
- 057 30 10 54 - 0477 25 83 02).
Prijs: € 8 - leden: € 5, drankje inbegrepen.
De Femma-leden en hun inwonende gezins-
leden worden tijdens de vermelde activiteit 
verzekerd onder de ledenpolis van Femma, de 
niet-leden vallen niet onder deze polis.

STAVELE 

n Orgelconcert op het historische orgel
 Vrijdag 6 juli om 20 u.  
Op vrijdag 6 juli in de Sint-Jan-Onthoofdings-
kerk te Stavele om 20 uur.
Dit jaar is het precies 20 jaar dat wij samen met 
de vrienden van de Cultuurgemeenschap van 
Haringe een orgelconcert kunnen organiseren.
In 1998 werd na een grondige restauratie het 
orgel feestelijk ingespeeld door Jan Vermeire. 
Ook werd er voor deze gelegenheid een CD 
opgenomen door Jan Vermeire. In 1998 volgde,  
dankzij de samenwerking met Haringe, het eer-
ste concert door Peter Thomas uit Aalst. Dat was 
het begin van een reeks van 20 hoogstaande 
concerten op ons Van Peteghem Orgel.
Dit jubileumjaar is organiste Annelynn Ballieu  te 
gast in Stavele. Ze is de kleindochter van Rap-
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DAKWERKEN

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN

ROOFING - EPDM - LEIEN - ISOLEREN - HERSTELLINGEN
Winnezelestraat 55 - 8978 WATOU - Gsm 0478 74 47 09

Hartslagen
van Rik Ryon

Paarden en
voetballers begeven

aan hun benen.
Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
rik.ryon@telenet.be



haël Ballieu die vroeger nog in Stavele gewoond 
heeft. Ze brengt samen met Lisa De Rijcke afwis-
selend orgel en werken met sopraan solo stem. 
Lisa De Rijcke trad onlangs nog op met het koor 
Psallentis tijdens het jongste gregoriaans festival 
in Watou.
Het concert kadert in de reeks ‘Zomerse orgel-
concerten’. De overige volgende concerten vin-
den plaats in het stemmige kerkje van Haringe.
- Vrijdag 20 juli om 20 uur
 Jos Van Immerseel (B).
- Vrijdag 3 augustus om 20 uur
 Peter Van De Velde (B).
- Woensdag 15 augustus om 18 uur
 Aurélien Fillion (F) samen met het Iepers Ka-

merkoor o.l.v. Dirk Coutigny. Na dit concert 
kan u aan tafel voor een maaltijd in zaal ‘De 
Levaard’, zie praktische info.

- Vrijdag 24 augustus om 20 uur
 Reitze Smitz (NL). 
Na ieder concert kan men nog wat nagenieten 
bij een orgelbiertje dat tevens in de prijs is inbe-
grepen. Voor Stavele heeft die receptie plaats in 
feestzaal ‘De Moote’ juist naast de kerk. 
Meer info in verband met reservaties en inlich-
tingen over dit en de andere concerten in deze 
reeks vind je op www.orgelconcerten.be of in 
de uitgebreide brochure, te verkrijgen bij o.a. 
de ‘Dienst voor toerisme en cultuur’ van Alve-
ringem of bij de ingang van de kerk te Stavele.
Info: 057 33 70 92 of Joris Matten (0495 60 31 
62 - joris.matten@telenet.be).

WATOU 

n Kampvuuravond
 Zaterdag 14 juli vanaf 19.30 uur  
Rond verschillende vuurhaarden en een kamp-
vuur op de achtergrond beleef je een gezellige, 
sfeervolle, muzikale avond in de weide, Spaar-
potweg te Watou.
In voorprogramma geven ‘The Het’s’ het beste 
van henzelf, van akoestisch tot rock!
Daarna speelt ‘Crystal Moon’ als hoofdact. Met 
hun 20-jarig bestaan wordt dit een optreden 
van formaat!
De ambiance wordt daarna verdergezet met een 
afterparty.
Met een ruim assortiment dranken, frietjes en 
bbq-worsten is er voor elk wat wils.
Toegangskaarten zijn te verkrijgen bij de be-
stuursleden. Prijs: VVK € 6 - ADD € 8 - kinderen 
tot 12 jaar gratis.
Info: watou.landelijkegilden.be - joseph.delal-
leau@telenet.be - 0474 37 81 04.
Org.: KVLV en LG Watou.
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Prof. O. Rubbrechtstraat 32 - ROESBRUGGE
Tel. 057 30 03 59 - www.garagecappoen.be

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten

Alle carrosseriewerken • schilderen

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN MEI 2018

KAARTING - 17 MEI
OC Karel de Blauwer
33 deelnemers - wonnen 3 partijen: Meeuw Eddy 
245 pt. en Hauspie Cecile 277 pt. 
Wonnen 0 partijen: Vandeputte Marc 162 pt.,
Declerck Agnes 171 pt., Vandeputte Marie-Ghislaine 
124 pt. en Parret Guido 122 pt.
Klassement: 
1. Decaesteker Wilfried  11 part./1354 pt.
2. Vandermarliere Ignace 11 part./1322 pt.
3. Decorte Christiane  10 part./1426 pt.
4. Bogaert Maria 10 part./1069 pt.
5. Van Acker Jozef 9 part./1192 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 12 pt., Vercoutter Marie-Thérèse 11 pt., 
Decaesteker Maria 9 pt. en Timperman Lucienne 9 pt. 
Klassement: 
1. Boury Alice  55 pt.
2. Timperman Lucienne   53 pt.
3. Vercoutter Marie-Thérèse  51 pt.
4. Decaesteker Maria  39 pt.

KAARTING - 21 MEI
Kristen Volkshuis
20 deelnemers - wonnen 3 partijen: Ceenaeme 
Maria 226 pt. en Vanhoucke Willy 243 pt. 
Wonnen 0 partijen: Depyper Anna 147 pt. en
Vanhoucke Willy 151 pt.
Klassement: 
1. Demuynck Eugène  15 part./1548 pt.
2. Decaesteker Wilfried 15 part./1314 pt.
3. Ceenaeme Maria 11 part./1319 pt.
4. Deloz Jean-Claude  8 part./1262 pt.
5. Vandeputte Marc  8 part./1174 pt. 

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 14 pt., Timperman Lucienne 10 pt, Decaes-
teker Maria 9 pt. en Vercoutter Marie-Thérèse 7 pt.
Klassement: 
1. Boury Alice  49 pt.
2. Decaesteker Maria  43 pt.
3. Vercoutter Marie-Thérèse  41 pt.
4. Timperman Lucienne   35 pt.

PETANQUE - 11 MEI
39 deelnemers - wonnen 3 partijen: Antheu-
nis Cecile, Butaye Willy, Callemeyn Victor, Debuysere 
Maria, Decaesteker Wilfried, Dequeker Romain, Des-
camps Lucien, Kino Hugo, Kino Ivonne, Neyrinck Aimé, 
Soetaert Frans, Temperville Fernand, Théry Valère, Van-
decasserie Paula, Vandeputte Marc en Vanderhaeghe 
Guido

PETANQUE - 25 MEI
41 deelnemers - wonnen 3 partijen: Bogaert 
Maria, Decrock Anna, Demuynck Eugène, Descamps 
Lucien, Huyghe Geert en Kino Ivonne

Klassement: 
1. Soetaert Frans  21 part./346 pt.
2. Butaye Willy  20 part./312 pt.
3. Temperville Fernand 19 part./306 pt.
4. Antheunis Cecile   18 part./327 pt.
5. Descamps Lucien     18 part./327 pt.
6. Kino Hugo     18 part./323 pt.
7. Callemeyn Victor     18 part./301 pt.
8. Debuysere Maria   18 part./274 pt.
9. Neyrinck Aimé 17 part./320 pt.
10. Vanderhaeghe Guido  17 part./312 pt.

MUSEUM ’14-’18
’T JAGERSHOF
In de schaduw van de Sint-Sixtusabdij tref je de 
landelijke herberg ’t Jagershof aan.
Op de zolderverdieping bevindt zich een unieke 
tentoonstelling waarbij De Lovie, de abdij en 
’t Jagershof tijdens WOI centraal staan. Dag-
boekfragmenten van twee broeders uit de Sint-
Sixtusabdij die het gebeuren in de streek neer-
penden, vormen de leidraad. De vele unieke 
stukken, uniformen, documenten, … schetsen 
een beeld van die woelige periode.
Je krijgt een antwoord op allerhande vragen 
zoals: waar lag La Lovie airfield, wat was de rol 
van de abdij tijdens WOI, verbleef King Edward 
op het kasteel van De Lovie? Je krijgt de kans 
om een ‘Trench map’ uit 1917 van dichtbij te 
bekijken (waarschijnlijk uniek).
Het bezoekerscentrum “Wereldoorlog I achter 
het front” situeert zich op fietsknooppunt 62 
van het Fietsnetwerk Westhoek Zuid, de Front-
route, langs de Sint-Sixtuswandeling en op 
knooppunt 28 van het Wandelnetwerk Hop-
peland.
Er is ook een groepsarrangement “In de voet-
sporen van Prince Edward of England” waarbij 
een bezoek wordt gebracht aan het kasteel De 
Lovie, Dozinghem Cemetry en ontmoetings-
centrum De Vrede.
Toegang: € 3 via parking ’t Jagershof. Open van 
10.30 tot 18 uur en op zondag van 10.30 tot 
12 uur en van 14 tot 18 uur. Of na afspraak 
voor groepen vanaf 10 personen. Gesloten op 
maandag en dinsdag.
Bankelindeweg 58, 8972 Krombeke
057 33 55 25 - info@hetjagershof.be
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www.feysbook.be

Feys: met volle kracht vooruit!
GRATIS LIVE CONCERT OPENROADS!
Met Zwitserse coverband geven we op za-
terdag 16 juni om 19 uur ons eerst live con-
cert in de brouwerij. Het orkest wordt opge-
bouwd, de drankvoorraad aangevuld, tafels 
opzijgeschoven en … tijd om te swingen!!! 
Meezingen mag en moet met bekende klassie-
kers, zeg maar ‘golden oldies’ zoals Tina Tur-
ner, Eric Clapton, Bruce Springsteen en zoveel 
meer. Ambiance verzekerd. Toegang is gratis!
Maar, we zouden geen goede Belgische Bour-
gondiërs zijn zonder eerst de innerlijke mens 
te verwennen. Schrijf je daarom snel in voor 
de  BBQ à € 18 per persoon. Start om 17 uur. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

HOUT VOOR DE GROTE VERGADERZAAL! 
Zooo mooi! Super dik en sterk hout, 3,5 cm dik 
tropisch hout, voor de grote vergaderzaal bo-
ven, voor speeches met ministers, turnen, yoga 
& dansen, vergaderingen & samenkomsten, 
tentoonstellingen...
Weer een reuze stap voorwaarts voor de brou-
werij! Wij kunnen niet wachten!! U?

Feyskalender
• Zaterdag 16 juni
 Rondleiding bij Feys om 14.30 uur voor de 

vrienden van Brouwerij De Snoek. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Contacteer ons!

• Zaterdag 16 juni
 BBQ à €18 per persoon. Vooraf inschrijven 

• Zaterdag 16 juni
 Gratis Concert! Zwitserse coverband Open-

roads. Iedereen welkom!! 

• Zondag 1 juli
 Ontbijt in de Brouwerij à € 5 per persoon. 

Vooraf inschrijven.

• Zondag 1 juli
 Ladies&Gents@theBrewery. Dit jaar ook man-

nen welkom vanaf 17 uur. Neem je graag 
deel als standhouder, contacteer ons dan op 
0494 11 60 87.

Inschrijving via Facebook (Brouwerij Feys), 
events@feysbook.be of 0494 11 60 87



Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk
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!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 

op woensdag 11 juli 2018.

Artikels en publiciteit
inleveren ten laatste op

maandag 2 juli 2018.

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

D.L.Decor bvba
Schilder- & decoratiewerken

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

Danny Lahoutte
Blekerijweg 30a
8972 Proven

Van bij ons

De Vatevijver 
Stadje Lo bezit tal van bezienswaardigheden, 
o.a het Vateplein met zijn Vate of waterput. De 
eerste vermelding van de Vatevijver vinden we 
terug in 1404, en hij werd reeds opgenomen op 
de Ferrariskaart van 1770-1778.
Een vate werd aangelegd om regenwater op te 
vangen, meestal in de onmiddellijke omgeving 
van de kerk. Dit was cruciaal bij de aanleg van 
een polderdorp, een omgeving waar veel over-
tollig water aanwezig is. Tegelijkertijd diende de 
vate als drinkwaterput, drenkplaats, watervoor-
raad om te wassen en om te blussen bij brand. 
De rode haan kraaide er immers geregeld omdat 
alle huizen een strodak hadden.
De wasplaatsen waren doorgaans alleen voor 
vrouwen toegankelijk. Hoewel het wassen vaak 
een zwaar karwei was, had de vate ook een 
meer aangename, een sociale functie. Alleen 
hier kwamen vrouwen samen en konden bran-
dend actuele wetenswaardigheden uitgewisseld 
worden. Bij de was was niet zomaar alles er 
geoorloofd! Het was er verboden wol te was-
sen, of zeepsop of ander vuil erin te gieten. Het 
waren de keuren die instonden voor de reinheid 
van het vatewater. 
Blijkbaar heeft naakte aap al altijd zijn nest be-
vuild!

Wim Sohier

GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN

n	PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET

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

MARIO VANDEWIELE BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62

8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

Gordijnen en overgordijnen UNLAND®

Gratis opmeten en plaatsen

Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie

Decoratie & Kunstglazenier

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



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 15 juni
 vrijdag 20 juli
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 26 juni 
 dinsdag 24 juli

Vogelpik
smijting voor de leden
 zaterdag 14 juli

BEVEREN-IJZER
• Vrije kaartavond
 Praatcafé ’t Geheim Spoor
 donderdag 19 juli

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

BIBLIOTHEEK ROESBRUGGE
De uitleenpost van Roesbrugge is na de paas-
vakantie (vanaf maandag 16 april) enkel open 
op vrijdagnamiddag van 17.30 tot 19.30 uur.
Deze regeling is van kracht tot het einde van 
de herinrichtingswerken aan deze uitleenpost.
 

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
Roesbrugge-Haringe
• Norah Meire, geb. 8 mei,
 d.v. Davy en Sarah Pauwels

Watou
• Vince Guilini, geb. 18 mei,
 z.v. Freddy en Delphine Georges

HUWELIJKEN
Proven
• Sammy Laverge en Annelies Geeraert,
 op 18 mei

JUBILEA
Proven
• Freddy Bouton en Rosanne Bogaerd,
 Gouden bruiloft, 25 mei

MENSEN VAN BIJ ONS
Stefaan Samoey is op 56-jarige leeftijd over-
leden in het AZ Roeselare. Hij werd geboren te 
Roesbrugge op 26 december 1961 en was de 
echtgenoot van Catherine Bondue.
Stefaan was chefkok en zaakvoerder van res-
taurant ‘De Rentakker’, dit samen met zijn 
echtgenote. Hij had drie zonen en twee klein-
kinderen.
Stefaan woonde vroeger in de Prof. O. Rub-
brechtstraat te Roesbrugge  als zoon van Odiel 
en Maria Vlamynck. Hij had een zuster Diane 
en drie broers Johnny, Eddy en Danny.
Er werd in intieme kring afscheid van hem ge-
nomen.
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Taaltap 164
Oud? Jong?  
Ons Nederlands?

Vóór Christus’ tijd al woonden er mensen in 
onze streken en zij spraken natuurlijk met el-
kaar. De taal die ze daarvoor gebruikten, noe-
men we West-Germaans. Het Nederlands is 
daar een afstammeling van, net zoals het En-
gels, Duits en Fries. Dit gebeurde omstreeks het 
begin van de 5de eeuw.

Het alleroudste Nederlandse woordje treffen 
we aan in Germania, een boek van de Romein-
se geschiedschrijver Tacitus uit 107 na Christus. 
Hij beschrijft een oversteekplaats door het wa-
ter, wat de plaatselijke bevolking vada noemde. 
Tegenwoordig zeggen we: wad.

Het oudste Nederlandse zinnetje stamt uit de 
6de eeuw. Het staat in de Lex Salica ‘Salische 
wet’ Latijn Lex Salica, die dateert uit het begin 
van de 6de eeuw, uit de tijd van de Merovin-
gische koning Clovis.
Het zinnetje luidt:
“Maltho thi afrio lito”
‘[Ik] meld: [ik] bevrijd je, laat’

Het meest bekende zinnetje uit het Oudneder-
lands is van het eind van de 11de eeuw.
Het klinkt zo:
Hebban olla uogala nestas [h]agunnan
hinase hi[c] [e]nda thu
uuare umbidan uue nu?      
“Alle vogels zijn nesten begonnen
behalve ik en jij.
Wat wachten we nog?”

Blad met de tekst quid expectamus nu(nc?). 
Abent omnes uolucres nidos inceptos nisi ego e 
tu. Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase 
hi(c) (a)nda thu ...uug....mb ada....e nu. Rectar 
celi nos exuadi ut dignare nos saluare.
 
Hebban olla vogala (ca. 1100) is lange tijd 
aangemerkt als de oudst bekende zin in het 
Oudnederlands. Het is een interlineaire quasi-
glosse, die in 1932 in Oxford door de Engelse 
germanist Kenneth Sisam werd ontdekt op de 
laatste bladzijde van een Oudengels preken-
handschrift uit de abdij van Rochester (Oxford, 
Bodleian Library, ms.340 fol. 169v). 

Ook toen al, en in kloosters,
kroop het bloed waar het niet gaan kon.
Niets nieuws dus onder de zon.

Wim Sohier

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

Wordt vervolgd
Mark Adriaen

OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN MEI 2018

KAARTING - 9 MEI
6 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Persyn M.-José 394 pt.

2. Denys Jozef 375 pt. 

3. Coene Paul 343 pt.  

4. Joye Ludo 325 pt.

5. Vandamme Michel 299 pt.

6. Pattou Henriette 286 pt.

KAARTING - 23 MEI
6 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Hauspie Cecile 420 pt.

2. Rosseel George 377 pt.

3. Butaye Johan 328 pt.

4. Debacker Denise 327 pt.

5. Lanszweert Magda 322 pt.

6. Butaye Lucien 281 pt.

KLASSEMENT: 

1. Vandewalle Frans 12 part./1829 pt.

2. Wyckaert André 12 part./1758 pt.

3. Lermytte Michel 11 part./1801 pt.

4. Denys Jozef 11 part./1698 pt. 

5. Butaye Lucien 11 part./1541 pt.

PETANQUE - 4 MEI
Niemand won 3 partijen.

PETANQUE - 18 MEI
Wonnen 3 partijen: Lebegge René en

Cokelaere Mariette 

KLASSEMENT: 

1. Lebegge René 348 pt.

2. Cokelaere Mariette 333 pt.

3. Vereecke Lena 318 pt.

4. Mariën Bob 310 pt.

5. Vanhecke Lena 302 pt.

Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij SCHOONAERT

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT



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

Wij aanvaarden
ecocheques

Gevraagd: A2/A3 elektricien

bv
ba

bv
ba

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

Levering in 1 dag!
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1 RECTO

’t Gieng slicht in de bouw en Felix Felieërs en Mies-
ten Michiels van ’n Douvieweg in Woatoeë, olle-
tweeë nie mi van de joengste, verlooëzen nulder 
werk en trokken noa ‘n VDAB, op zoek achter e 
geschikte vacateure. Veeërten doagen loater zegt 
de vint doar op dat bureau dat ‘n in ’t Wekeliks 
Nieuws en intrissant zoekertje ezieën hed: ‘t be-
stieër van Heuvelland doet e dubbel anwervieng. 
‘t Zoekt twi gardes. Eeën voe Wytschoate en eeën 
voe Dranoeter. Poliesjeschole of ervoarieng van 
weinig of gin belang, snelkursuus en spoeëdoplei-
dieng zien vorzieën. En vergoeëd!
“Felix,” zegt Miesten an ’n toog van ’n Vetten 
Osse, “wuk peis je, woare dat gin djobtje voe 
nuus? Me zoen binnen en van nuzen zeeëren rik 
of zien voe de reste van nuze doagen. En toamlik 
goeëd betoald, alli, noa da’t ’t schient toch!”
“Me kunnen nuus presenteeëren,” zegt Felix, “je 
wit nooëit hoe da e koeë en hoaze vangt!”
Ze zetten nulder op nulder zundagsche en trekken 
noa Kemmel voer e ki te koekeloeëren en t’ hooë-
ren. En voe nafte te spoaren rieën ze mi ééën otto, 
Miestens Daftje. Ja, o je moa werkmens ziet …
Felix goat ééëst op d’ hoage goan kletsen binst da 
Miesten in ze Daftje bluuft en e bitje snuffelt in
d’ Iezerbode.
“Zet je, meneeëre,” zegt ’n gemeeëntersik-
kertoaris,“voe wiene zjuuste kom je?”
“Meneeëre is thuus ebleven, ’t is Felix Felieërs die 
vor je zit en ‘n dieënen komt informeeëren noa 
de post van garde in Wytschoate of Dranoeter. Ot 
er nog nieëmand anders op ’n loop is d’ ermei!” 
“Nint, Felix. Da je chanse hed, vint. Die post stoat 
nog open. Moa vor dan m’ etwod kunnen beloven 
en toezeggen hadden me geirn eeëst e ki je voa-
derlandsche kennisse etest. Wieën is er nu premier 
van België?”
Felix lacht. “’n Blauwen MR-man Michel. Charles, 
van vornoame. Is ’t zjuuste?”
“Correct! En nu, wieën is de voorzitter van de PS, 
van de Parti Socialiste?”
Were moenkellacht Felix. “Pipo, alli… Elio. Elio Di 
Rupo!”
“Proficiat, were de noagel op de kop”, feliciteeërt 
’n oendervroager. “Nu e moeilikker vroage: wieën 
vermooërdde in 1985 zovele menschen an ’n Del-
haize in Aalst?”
“Wacht, dienges. Euh, nink, dá weten ke nie se-
biet  si. Meugen ‘k het thuus e kir opzoeken?”
“Zeker, zeker. Je meugt zelfs direct goan!”
“En…?” kurieuzeneust Miesten o Felix were bie
’t Daftje komt. “Namen ze joen an, nins garantie!”
“Nins zeker? Sebiet!” kropholst Felix. “Ze zaten 
lik op mién te wachten want ‘k moeëten ol sebiet
’t kopstik van e mooërdzoake oentmascheren!”

SCHREVELYNCK Nadruk verboden

Kwaliteit
tot in detail
Prijs vanaf € 899


