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PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Op 5 juli 1911 werd te Leuven ‘in den schoot 
van den Belgischen Boerenbond eene afdeeling 
voor vrouwen gesticht, met name Belgischen 
Boerinnenbond’.

15 jaar later, in het jaar dat prins Leopold trouw-
de met zijn Zweedse droomprinses Astrid en 
het land op het nippertje gered werd van het 
bankroet door de invoering van de Belga, werd 
ook in Sint-Jan-ter-Biezen een afdeling van de 
Boerinnengilde opgericht. Onlangs kreeg ik eer-
der toevallig het eerste verslagboek en kasboek 
van die gilde in handen. De verslagen lopen 
van 1926 tot 1939, het kasboek tot 1968. Het 
boeiende van dergelijke boeken is dat je meteen 
helemaal mee in de tijdsgeest zit, vooral als het 
vlot en in keurig handschrift werd neergepend, 
zoals hier het geval is.
  
De Boerinnengilde werd op 21 december 1926 
om 2 uur in de namiddag in de gildezaal Sint-
Isidoor gesticht. Schrijfster Alice Notredame 
vatte haar eerste verslag aan met “Geloofd zij 
Jezus Christus”. Pastoor Julien Dubois opende 
de vergadering met een gebed, waarna mejuf-
fer Vanhoof, de afgevaardigde van de Belgi-
sche Boerinnenbond, het nut van de werking 
en het programma van de vereniging uitlegde.  
De gilde had de bedoeling om de boerinnen 
te verenigen; de ‘buitenvrouw’ had een rol als 
echtgenote, moeder, huisvrouw en boerin, in 
die volgorde!  Door vergaderingen, feestverga-
deringen, nut en vermaak, voordrachten, korte 
leergangen en het tijdschrift Onze Gids hielp de 
gilde de ‘vrouwen en dochters’ op te leiden. Na 
het besluit dat “den Belgischen Boerinnenbond 
de boerenstand wil verheffen tot een christelij-
ken, ontwikkelden en welvarenden stand” werd 
er overgegaan tot het innen van de eerste lid-
gelden (zeven frank per jaar). De gilde had met-
een 44 leden en bij geheime stemming werd de 
bestuursleden gekozen. Voorzitster werd mevr. 
Gaston Demaeght-Notredame, schrijfster Alice 

Notredame, raadsleden mevr. Maurice Delano-
te-Outtier, mevr. Gaston Thoré-Cordenier, mevr. 
Camille Adriaen-Deweerdt, mevr. Camille Bar-
zeele-Bonduelle, mevr. A. Deschuytter-Verclytte, 
Celina Deschuytter en Germaine Vancay-zeele.

De vier vergaderingen per jaar verliepen groten-
deels volgens een voorgeschreven schema: een 
gebed en een stichtend woordje van de proost, 
zingen van enkele liedjes uit het zangboekje van 
de BB (verkocht aan 50 centiemen!), voordracht 
van een klucht “die de lachspieren in beweging 
bracht”, een voordracht over allerhande prak-
tische zaken zoals “spijsbereidingen, die tevre-
denheid van de echtgenoot en huisgenoten 

teweegbrengt en het huiselijk geluk aan den 
haard verzekerd”, voorbereiding op het huwe-
lijk via een driedaagse retraite voor meisjes van 
16 tot 20 jaar, ”die dan het meeste strijd heb-
ben met zichzelf”. Er was telkens een opzien-
ster aanwezig, die toezag op de goede gang van 
zaken en regelmatig het verslagboek viseerde.

Ook de feestvergaderingen verliepen tot aan de 
oorlog op hetzelfde stramien. Op 14 december 
1927 startte men met een vroegmis om 7.30 
uur voor hun geestelijk en tijdelijk welzijn met 
algemene communie, gevolgd oor een smaak-
vol ontbijt in de gildezaal “de dampende koffie 
en de lekkere koekeboterhammen smaakten en 

Boerinnengilde
van Sint-Jan-ter-Biezen 

Foto’s van de deelneemsters ‘Korte Leergangen’ in de Kapelle. Wie herkent hierin zijn/haar moeder of grootmoeder?

Eind jaren 1920: deze groep (voorlopig onbekende) vrouwen poseert bij
de zaal Sint-Isidoor of de boerenzaal met pastoor Julien Dubois. 



er heerschte gezelligheid”. (In het kasboek zien 
we dat één wit koekebrood en drie met rozijnen 
samen 63,90 fr kostten en 2 kg boter 54 fr). Om 
9.30 uur trok iedereen huiswaarts om tegen 14 
uur terug te komen voor het tweede deel gevuld 
met enkele liedjes en kluchtjes, een woordje van 
de pastoor en een voordracht over licht en lucht.

De praktische opleidingen onder de noemer 
‘Korte leergang’ kenden veel succes. In de week 
van 11 maart 1929 volgden 20 vrouwen de cur-
sus ‘Kookkunst’ in de keuken van de gildezaal. 
In de eerste les werden er vogelnestjes met to-
matensaus en een fijne taart van Petit Beurre ge-
maakt. De laatste dag kwam de pastoor begrij-
pelijkerwijs “met genoegen noenmalen” in de 
zaal. In 1930 volgde nog ‘Gezondheidsleer en 
kaasbereidingen’, in 1931 snijkunde (kledij) en 
hoenderkweek, in 1932 ‘onderhoud van linnen 
en kleren en melkverzorging’ en in 1934 ‘vee-
voeding en breien’. Deze lessenreeksen werden 
na de oorlog nog een tijdje verdergezet. Het 
aantal leden schommelde in die periode tussen 
70 tot 90, na de oorlog daalde dit tot een kleine 
veertig. 

Begin 1934 werd er een BJB-meisjesafdeling op-
gericht. Opzienster juffrouw VanTyghem maak-
te de meisjes, die luisterden als vinken, warm 
voor de zaak “BJB-meisjes moeten bekwaam 
worden, voornaam, apostels zijn met naam en 
daad” en besloot “de vogels kent men aan zijn 
veren, en een BJB-meisje aan haar kleren!”. Zelie 
Desmadryl werd leidster, Suzanne Doise schrijf-
ster, Maria Debaene, Agnes Desmadryl, Gode-
lieve Vancayzeele en Marie Allaert raadsleden, 
38 meisjes maakten zich onmiddellijk lid. On-
danks dit enthousiasme werd de jeugdafdeling 
in 1939 alweer opgedoekt. Na het vertrek van 
leidster Zelie bleek niemand in staat om die kar 
verder te trekken.

Vandaag is de vereniging opgegaan in één af-
deling voor gans Watou: ‘KVLV-Vrouwen met 
Vaart ‘. Wat er in die tussenperiode gebeurd is, 
is zonder bronnen nu eenmaal moeilijk te ach-
terhalen. Een  nationale historiek van de Boerin-
nengilde tot KVLV is te vinden op: http://www.
kvlv.be/NL/OverKVLV/Wiezijnwe/Historiek.aspx.

Wie nog over documentatie of informatie zou 
beschikken over deze of andere verenigingen in 
Watou en de Kapelle mag mij steeds contacte-
ren (057 38 81 96 - jan.daschot@telenet.be). 

Jan Daschot

Bronnen:
- Verslag- en kasboek, geschonken door Marnick Careye
- Geschiedenis van Sint-Jan-ter-Biezen, Gilbert Ackaert en 

Omer Doise, 1956
- Geschiedenis van een grensdorp, Jan Daschot, 2015
- Beeldbank Poperinge verbeeldt
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Foto’s van de deelneemsters ‘Korte Leergangen’ in de Kapelle. Wie herkent hierin zijn/haar moeder of grootmoeder?

Jaren 1930: 1. Anna Desmadryl, 2. x Debaene, 3. Alice Notredame, 4. x Debaene, 5.  Maria Dehouck,
6. Jeanettte Notredame, 7.  x Cayzeele, 8. Godelieve Deschutter, 9. Suzanne Doise, 10. Agnes Allaert,

11. Julienne Wouters, 12. x x en 13. x Allaert.

Jaren 1930. x x, 2. Celina Deschuytter, 3. x x, 4. Alice Notredame, 5. x x, 6. x x, 7. x x, 8. Angèle Dambre, 9. x x,
10. x Houtekeur, 11. Agnes Desmadryl, 12.-15. onbekend, 16. Jeanette Notredame, 17. x x en 18. Suzanne Doise. 



Wil je comfortabel en veilig paardrijden, dan is 
een zadel uiteraard aan te raden.
Ook voor de bescherming van het paard en het 
verdelen van het gewicht van de berijder is een 
zadel noodzakelijk.
Er bestaan verschillende soorten naargelang 
het gebruik: veelzijdigheidszadel, springzadel, 
dressuurzadel, westernzadel….
Het zadel wordt voornamelijk belegd met leder. 
Om dit leder te bewerken en de kanten mooi 
af te ronden wordt/werd een kantenschaaf (of 
rabattoir) gebruikt.

Luc Depuydt uit Watou kon dit voorwerp raden 
en heeft recht op een prijs af te halen bij Druk-
kerij Schoonaert.

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.
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VOORWERP                      

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk

Circa 1949-1950: 1. Paula Deschilder, 2. Maria Rosseeuw, 3. Elisabeth Demaeght, 4. Cecile Desmyter,
5. Celina Deschuytter, 6. pastoor Gerard Burgraeve, 7. x x (lesgeefster), 8. Maria Debaene,

9. Bernadette Maerten en 10. Godelieve Six.

Golden River Studios start met nieuw initiatief te Poperinge:

AQUAREL VOOR
BEGINNERS EN GEVORDERDEN
Guy Gruwier, bekend als aquarelschilder, zaak-
voerder van Golden River Studios en lesgever 
in het Latems Creatief (St.-Martens-Latem), 
Keramiek 15 (Nevele) en Crea Ten Hove (Sint-
Amandsberg) start nu ook vanaf september 
2019 met een 20-delige lessenreeks “Aquarel 
voor beginners en gevorderden” te Poperinge. 
Als locatie is Poperinge gekozen om dit deel 
van West-Vlaanderen beter te bereiken, en 
omdat er daar reeds een vraag was vanuit een 
groep aquarellisten die een degelijke begelei-
ding wilden.

Guy biedt een brede waaier van technische 
mogelijkheden aan zowel voor beginners als 
voor de reeds gevorderde aquarellist. Met het 
landschap als thema probeert hij een breed 
publiek te bereiken, ook voor wie nog nooit 
met aquarel in contact kwam. Hij demonstreert 
hierbij zeer eenvoudig, stap voor stap, hoe men 
een aquarel kan opbouwen. Na elke stap kun-
nen de deelnemers de oefening herhalen, tot 
het volledige aquarel op papier staat.  

Praktisch: 
2019 (8 lessen): 2020 (12 lessen):
5 en 19 sept. 9 en 23 jan.
3 en 17 en 31 okt. 6 en 20 febr.
14 en 28 nov. 5 en 19 maart
12 dec. 2 en 16 en 30 april
 14 en 28 mei
 11 juni 

Locatie: Dienstencentrum, Deken De Bolaan 97 
te Poperinge.

Inschrijvingsgeld bedraagt € 175 voor 20 les-
sen. De inschrijving is definitief zodra je het 
bedrag gestort hebt op BE09 9730 6904 6957 
met vermelding van “aquarelpop 2019-2020” 
en je inschrijving schriftelijk bevestigt op ro-
hard.toussaint@telenet.be. 
Inbegrepen zijn: 
-  Gebruik van de zaal (huurgeld, elektriciteit, 

verwarming, verlichting, water)
- Koffie en koek
- Volledige lesgeversvergoeding
- Documentatiemateriaal voor de demonstra-

ties
Niet inbegrepen zijn: 
- Materialen (de lijst met gewenste materialen 

wordt doorgegeven zodra je inschrijving defi-
nitief is)

Voor een idee van Guy’s aquarellen:
www.watercolour.be 
Wie een kleurfolder wil van Guy Gruwier kan 
die afhalen in de Casselstraat 17 te Poperinge - 
0478 91 69 00 (op afspraak).
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Foto: met dank aan Alpha Drones

Kom meegenieten van
ons rustig, zonnig terras!

We serveren een lekker aperitief,
vele diverse streekbieren of een heerlijke koffie.

We zijn bereikbaar op

0496 39 13 28
of volg ons op Facebook Den Amigo

Café
DEN AMIGO

bij Kelly en Louis
Dorpsplein 1, Stavele

De ideale stopplaats bij een tochtje door de Westhoek.
We verwelkomen graag iedereen
die onze gemeente doorkruist.

Groepen ook welkom maar
graag een belletje op voorhand.

De perfecte plaats voor een afzakkertje
op vrijdag en zaterdag na een avondje uit.

Iedere laatste donderdagavond
vrije kaarting in het manillen.

Openingsdagen van mei t.e.m. september
• van zaterdag t.e.m. dinsdag  vanaf 11 uur
• feestdagen vanaf 11 uur
• donderdag vanaf 17.30 uur
• vrijdag vanaf 16 uur
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Het streeknieuws van juni 1979 werd weken-
lang beheerst door ons koningspaar. Boudewijn 
en Fabiola wilden immers graag kennismaken 
met de Westhoek. Blijkbaar dachten ze toen 
in Brussel ook al dat onze Westhoek heel ver 
van het koninklijk bed lag en het hof probeerde 
om de bezoekdag van het paar zo vol mogelijk 
te proppen. De voorbereiding van het bezoek 
duurde weken maar toen het vorstenpaar op 
donderdag 14 juni al erg vroeg naar de West-
hoek wilde vertrekken, bleek er te veel wind om 
dat zoals gepland met de helikopter te doen. 
En omdat een autorit nu eenmaal minder vlug 
gaat dan een vlucht met een heli, arriveerde het 
vorstenpaar in hun - volgens de plaatselijke pers 
- ‘vorstelijke slee’ ruim te laat in Ieper voor hun 
eerste afspraak. In Ieper maakten Boudewijn en 
Fabiola tijd voor de speciale Lastpost, bezochten 
ze de pralinefabriek Autonoom en de beschut-
te werkplaats Westlandia en ze gingen in het 
rusthuis Zonnelied ook dame Cosyns groeten. 
Zij werkte 41 jaar lang als ‘chef-lingerie’ op het 
koninklijk paleis en het weerzien was volgens 
de aanwezige journalisten heel hartelijk. Het 
middagmaal werd opgediend in restaurant Het 
Wilgenerf, en daarna trok de koninklijke stoet 
naar Poperinge. Daar kregen de vorsten uitleg 
bij de restauratiewerken aan de Sint-Janskerk en 
terwijl  de koning uitleg kreeg in de firma Boone 
bezocht Fabiola enkele dames in het Weeuw-
hof. Zowel in Poperinge als in Ieper was de be-
langstelling voor het bezoek indrukwekkend. 
Voor Boudewijn was het al zijn tweede bezoek 

aan de Westhoek binnen het decennium. Tij-
dens de natte winter van 1974 kwam hij immers 
al eens langs om de getroffen landbouwers en 
de opgevorderde soldaten, die hier aardappelen 
en bieten kwamen rooien, een hart onder de 
riem te steken. 

In Haringe startte eind juni een opmerkelijke 
traditie. Al was er in 1978 al een proloog, want 
dan werd voor de eerste keer op de hoeve Van-
wildemeersch toneel in open lucht gespeeld. ‘In 
Deugd en Vreugd’ uit Poperinge bracht toen op 
uitnodiging van de Haringse Kultuurgemeen-
schap in de julimaand ‘Het gezin Van Paemel’.  
Dat werd zo’n succes dat pater Declercq en Paul 
Recour in 1979 besloten om er een vervolg aan 
te breien. Aanvankelijk keken ze daarvoor uit 
naar een gastgezelschap, maar dat bleek niet 
evident en uiteindelijk werd beslist om met een 
eigen toneelgroep een productie op te zetten.  
Met Robert Bafcop, Rik Vandermarliere en Gil-
bert Huyghe als ervaren gastacteurs en Willy 
Neuville, Nelly Behaeghel, meester Jozef Ghey-
sens, Rik Deschrevel, Herman Theunynck, Leo 
Parent, Rik Ryon, Colette Soenen, Patrick Vi-
aene en Luc Devloo uit eigen midden werd ‘De 
Vlasschaard’ van Streuvels even Haringse kunst. 
Met Lena Laseure, Carine en Christine Boone, 
Katrien Lahaye en Lena Roelstraete als gelegen-
heidschoreografen en een echte vlasschaard als 
uniek decor.  Paul Recour tekende voor de regie 
en de twee geplande opvoeringen bleken zo te 
bekoren dat het openluchttoneel van Haringe 

vanaf dan een begrip werd in eigen regio en 
zelfs ver daarbuiten. 

Nog in Haringe werd op kermiszondag - traditi-
oneel de tweede zondag van juni - Leon Rosselle  
gehuldigd. Rosselle, die als schroothandelaar in 
Oost-Cappel de gekende antiek- en brocante-
zaak ‘Rosselle’ uitbouwde, maakte ook naam 
als wielerliefhebber en mecenas. Hij stichtte op 
de Beveren-Kalsijde in de vijftiger jaren samen 
met zijn vriend Georges Devreker de succesvolle 
wielerclub ‘De moedige Grensspurters’ met lo-
kaal ‘In het Paradijs’ en toen die club ontbonden 
werd, richtte hij in 1972 samen met wat Harin-
genaars ‘Haringe Sportief’ op. Rosselle werd in 
juni 1979 door die wielerclub gehuldigd voor 
zijn zilveren jubileum als BWB-commissaris, hij 
kreeg de titel van erevoorzitter van de Haringse 
wielerclub en ook nog een heuse serenade van 
de muziekmaatschappij van Rexpoëde.  
 
Nog in juni 1979 
• In Poperinge legde Watounaar Roger Des-

camps de eed af als schepen van landbouw. 
Hij volgde CVP-partijgenoot en collega-land-
bouwer Igodt op, die enkele maanden voor-
dien ontslag had genomen. 

• In Roesbrugge deden ze er alles aan om van 
Roevo opnieuw een topploeg te maken. Met 
Pama werd een nieuwe sponsor aangetrok-
ken en 4 spelers gingen tijdens het tussen-
seizoen een volleybalkamp volgen bij Roger 
Maes, in die tijd een heuse volleyballegende. 

93

… 40 jaar terug in de tijd

Koning Boudewijn groet in het stadhuis van Poperinge Robert Vanacker van Watou. Een beeld uit het openluchttoneel ‘De Vlasschaard’.
Met meester Jozef Gheysens, Rik Deschrevel en

Robert Bafcop.



Wim Indevuyst

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

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

MAART +
APRIL + MEI:
ELKE ZONDAG OPEN
van 9 tot 18.30 u.  

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

Hoog tijd om de bloembakken en terraspotten te vullen:
kom uw keuze maken !

Voor de groentetuin en groenteserre zijn alle plantjes volop beschikbaar:
sla, tomaat, komkommer, meloen, aardbei, aubergine, paprika,
prei, bloemkool, spruiten, selder, …

Vanaf zondag 2 juni: GESLOTEN op zondagnamiddag!
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Maes was onder meer volleybalspeler van het 
jaar, speler-trainer van kampioenploeg Ibis 
Kortrijk en adjunct-trainer van de nationale 
ploeg. 

• In Krombeke landden op kermiszondag 
para’s op de weide bij de dorspkom. En op 
kermismaandag liepen de paarden toen nog 
gewoon en zonder protest heel snel door de 
straten van het dorp. Inzet was een prijzen-
pot van maar liefst 35.000 fr.  

• In Beveren werd E.H. Pacal Crevits, pastoor 
van Beveren en Gyverinkhove, gehuldigd 
voor 25 jaar priesterschap. Crevits werd in 
1928 in Hooglede geboren en in 1954 pries-

ter gewijd. Hij werd leraar aan de landbouw-
school in Roeselare en daarna medepastoor 
in Handzame, Ledegem en Eernegem tot hij 
in 1976 pastoor benoemd werd in Gyverink-
hove. Een jaar later volgde hij ook E.H. De-
maeght op als pastoor in Beveren. Hij ging 
op rust in 1990 en overleed twee jaar later in 
Koekelare. 

• Hoogtepunt van de kermis in Sint-Jan-ter-Bie-
zen was een sportieve volksspelennamiddag 
in de weide achter de Strooyen Hen. Er waren 
meer dan 100 deelnemers. 

• De Fransman Beguin won in een Porsche de 
24 uren van Ieper. Patrick Snijers eindigde als 

eerste Belg op de vierde plaats en ook Paul 
Lietaer eindigde vooraan. Opvallend is dat 
beide landgenoten nu 40 jaar later nog altijd 
in de top van het rallygebeuren in ons land 
meedraaien.

 
 Wordt vervolgd

Stef Ryon

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

Viering van Leon Rossellle op de kermiszondag in Haringe.
Met meester Jozef Gheysens, pater Declercq, Fernand Fiey, Bertje Ceenaeme en

echtgenote Maria Deloz naast Leon Rosselle.

Winnaar van de ereprijs Leon Rosselle 1979
Ghislain Prinsier tussen de geklopten, organisatoren en een pak supporters.
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START FIETSVERHUUR
VANUIT BROUWERIJ SINT-BERNARDUS
Sint-Bernardus voegt nieuw luik toe
aan toeristisch concept 
Sinds jaar en dag kan je ook binnen de mu-
ren van de brouwerij slapen, onze B&B werd 
trouwens onlangs herdoopt in ‘Guesthouse 
Brouwershuis’ en aan een grondige renovatie 
onderworpen. Alle kamers werden voorzien 
van nieuw sanitair en er is een volledig nieuwe 
orangerie. Sinds vorig jaar kunnen we, dankzij 
de opening van onze rooftopbar annex degus-
tatieruimte ‘Bar Bernard’, bezoekers ook ver-
wennen met een hapje en een drankje. 
Daar voegen we nu graag het element fiets-
verhuur aan toe. Op deze manier willen we de 
brouwerij graag verder profileren als vakantie-
bestemming voor zowel binnen- als buiten-
landse toeristen. We hopen dus met deze extra 
troef zowel de zogenaamde ‘bierpelgrims’ uit 
het buitenland te overtuigen naar Watou af te 

zakken alsook de Belgen die op zoek zijn naar 
een leuke één- of meerdaagse uitstap in eigen 
land. We beschikken over e-bikes en reguliere 
fietsen. 
Net zoals de rondleidingen, overnachtingen en 
reservaties van Bar Bernard zijn de fietsen ook 
volledig online te boeken. 
Samen met het online gaan van het fietsver-
huur openden we eveneens een nieuw luik 
‘beleving’ op de website. We geven er tips 
wat betreft fietsen & wandelen in de regio 
rond Poperinge en brachten ook het gegeven 
van ‘bierbeleving in de Westhoek’ online. Op 
die manier willen we als één van de grootste 
brouwerijen in onze streek een stimulans geven 
aan de verdere ontsluiting van het toeristisch 
aanbod.

www.sintbernardus.be

Dit najaar verschijnt:

MOLENS VAN
DE FRONTSTREEK
door John Verpaalen 

In 1995 verscheen bij Uitgeverij De Klaproos in 
Veurne een boek over het lot van de molens 
in en rond Ieper, die tijdens de Eerste Wereld-
oorlog van de kaart werden geveegd. Het 190 
pagina’s tellende boek is al jaren uitverkocht, 
maar over enkele maanden verschijnt er een 
herdruk. Het wordt niet zomaar een kopie van 
de eerste druk. Het nieuwe boek zal worden 
aangevuld met tientallen zeldzame foto’s en 
archiefstukken en ook de tekst wordt aanzien-
lijk uitgebreid met nieuwe feiten en inzichten 
over de molens van Ieper, Heuvelland, Mesen, 
Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke die het
drama van ‘den Grooten Oorlog’ niet overleef-
den. Aldus werd een cultuurgeschiedenis van 
acht eeuwen in één klap weggeveegd.
Inmiddels is een voorintekening van start ge-
gaan. Tot 1 juli 2019 kan het boek worden be-
steld voor een verminderde prijs van € 29,95 
inclusief eventuele verzendkosten. Dit bedrag 
kan worden overgemaakt op NL16 ABNA 08 
6188 8049 met BIC ABNANL2A op naam van 
Stichting Levende Molens te Roosendaal o.v.v. 
“voorintekening MvdF”.
Vergeet niet om uw adresgegevens te vermel-
den bij de transactie of uw inschrijving te be-
vestigen op volgend e-mailadres: info@molen-
centrum.nl.
Voorintekenaars ontvangen een uitnodiging 
om aanwezig te zijn bij de presentatie van het 
boek, dit najaar (vermoedelijk in Ieper).

KATRIEN KOOKT 
VOOR JOU!
Ik kook aan huis, op locatie en geef kookwork-
shops bij mij thuis.
Dit alles in een gezellige, ontspannen sfeer.
Mediterrane keuken, aperitiefhappening, lunch 
en diner voor kleine gezelschappen (6 tot 15 
personen).

KWIZIEN KATRIEN
www.kwizienkatrien.be
k.verbeke@outlook.be
0478 58 62 06

Alles voor de BBQ!
dinsdag - woensdag - donderdag: 7.00 - 12.30 u. & 13.30 - 19.00 u.

vrijdag: 7.00 - 19.00 u.
zaterdag: 7.00 - 18.30 u.

zondag gesloten (enkel bestellingen af te halen tussen 9.00 en 11.00 u.)
maandag gesloten

STEENVOORDESTRAAT 37 - 8978 WATOU - 0032 (0)57 388 034 
WWW.SLAGERIJLEURIDAN.BE  INFO@SLAGERIJLEURIDAN.BE

© Westtoer

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT



trade

Oud ijzer en metalen

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

PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS

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

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

IJZER - KOPER - ALUMINIUM - ZINK - LOOD - INOX - GEEL KOPER - ELEKTRISCHE KABELS - EN ANDERE
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in ’T ROZENHOF

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

ZOMERWEETJES
• Tijdens de zomervakantie bieden wij ook
 tijdens de namiddag een beperkte eetkaart aan (van 14 tot 18 uur)
 Vraag gerust onze kaart.
 Vanaf 18 uur kan je kiezen uit de volledige kaart

• Van maandag 8 juli t.e.m. zondag 11 augustus zijn wij open
 op maandag- en dinsdagavond telkens tot 20 uur

• Barbecue à volonté op zondagavond vanaf 18 uur
 Onze zomerse barbecues gaan door op:
 - zondag 14, 21 en 28 juli en op 4 en 11 augustus (fin de saison)
 - zaterdag 10 augustus

Wij gaan in verlof van maandag 12 augustus t.e.m. zondag 1 september
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ROGER LAMPAERT
STELDE ZIJN
NIEUWSTE BOEK VOOR 
Roger Lampaert uit Zillebeke stelde op vrijdag 
19 april in het VVV-kantoor Lauka in Lo zijn 
boek ‘Lo 14-18, de laatste stad voor het wa-
terfront’ voor. Het vertelt het wedervaren van 
het Caesarstadje Lo tijdens de Eerste Wereld-
oorlog.
Het boek is te koop in het VVV-kantoor Lauka, 
Markt 17a te Lo (200 exemplaren, 246 pagina’s 
en 170 unieke foto’s).

VBS DE KASTANJE
Kinderen schitterden
in schoolspektakel  

Vorig weekend was VBS De Kastanje Proven in 
de ban van Charles Camembert en de Geluks-
vogels. Dit fantasieverhaal, op maat geschre-
ven door Nele De Deyne uit Poperinge, vormde 
de leidraad voor een wervelend spektakel met 
toneel, (animatie)film, dans en zang. Zo’n 120 
kinderen van tweeënhalf tot twaalf jaar namen 
deel. 
‘Een uniek spektakel, wat je enkel hier kunt 
zien’, aldus vervangend directeur Nathalie 
Hoet, ‘het is meer dan een schoolfeest, meer 
dan een musical. Daarom zet de school zo’n 
project maar om de zes jaar op poten. Op die 
manier heeft elk kind het zeker één keer mee-
gemaakt in zijn schoolcarrière hier.’ Charles 
Camembert is ondertussen het zesde spektakel 
dat in Proven opgevoerd wordt, telkens met 
een op maat geschreven verhaal.
De toeschouwers van de drie voorstellingen 
verlieten de zaal met een gelukzalige glimlach. 
De grappige filmpjes, de verzorgde choreogra-
fieën van de jongste klassen en het toneelspel 
van de oudste leerlingen vormden een prachtig 
geheel dat door jong en oud gesmaakt werd.
Na drie dagen werd de tijdelijke schouwburg 
dankzij veel helpende handen in enkele uren 
terug omgebouwd tot eet- en turnzaal. Ver-
moeid, maar uiterst tevreden blikt het hele 
schoolteam terug op een geslaagd spektakel.

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT

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

Drukkerij SCHOONAERT

In het vorig nummer van
5 mei staan verkeerde namen 
bij de voetbalploeg van Abele 
van 1939. Dit zijn de spelers 
van toen: 
1. Fernand Vanneste,
2. Gerard Vanneste,
3. Firmin Perdieu,
4. Sylvère Deprez,
5. x x,
6. Georges Vanhamme,
7. Marcel Vanrenterghem,
8. Louis Wils,
9. Jerome Breyne,
10. Maurice Vanneste,
11. André Deboutte, 
12. André Deraedt en
13-15. x x.

RECHTZETTING SPORTBODEOKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN MEI 2019

KAARTING - 8 MEI
Wonnen 3 partijen
1. Lermytte Michel 464 pt.
2. Lampaert Jozef 459 pt.
3. Lams Willy 414 pt.
4. Neuville Jozef 372 pt.
5. Antheunis Cecile 347 pt.
6. Pattou Henriette 345 pt

KAARTING - 22 MEI
Wonnen 3 partijen
1. Scharre Clara 428 pt.
2. Brunet Willy 312 pt.
3. Debacker Denise 297 pt.
4. Lampaert Jozef 268 pt.      

KLASSEMENT: 
1. Butaye Lucien 11 part./1726 pt.
2. Joye Ludo 10 part./1707 pt.
3. Butaye Roger 10 part./1704 pt.
4. Van Engelandt Roger 10 part./1673 pt.
5. Butaye Johan 10 part./1544 pt.  

PETANQUE - 3 MEI
Wonnen 3 partijen: Elskens Gaby, Lebegge 
René en Deturck Pascale 

PETANQUE - 17 MEI
Wonnen 3 partijen: Celis Colette, Vereecke 
Lena, Soetaert Frans,  Rouseré Christiane en 
Lams Willy

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten

Alle carrosseriewerken • schilderen



ABELE 

n Kermiswandeling “Abele Boven”  
 Zaterdag 15 juni om 13.30 uur
Jaarlijks organiseert vzw ‘t Pensionaat op zater-
dag na Sinksen een wandeling in en rond Abele.
We trekken rond Abele en zien hoe mooi ons 
dorp wel is. Halte onderweg.
Start aan Het Pensionaat om 13.30 uur. Af-
stand 7 km. Gedeeltelijk onverharde wegen. 
Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht  
(057 33 22 08 - vzw. pensionaat@skynet.be).

BEVEREN-IJZER 

n Dorpspunt Beveren-IJzer
 Roesbruggestraat 20, Beveren-IJzer
De activiteiten voor
de maanden juni, juli en augustus:
s Café Passé
 Dinsdag 18 juni van 14 tot 16 uur
s Gezelschapsspelletjes
 Donderdag 20 juni van 14 tot 16 uur
s Rummikub
 Vrijdag 28 juni van 14 tot 16 uur
s Workshop “Etherische oliën:
 hoe gebruik je ze?” (€ 8)
 Dinsdag 2 juli van 14 tot 16 uur
 Zelf douchegel maken.
s Haak- en breinamiddag (€ 2)
 Dinsdag 9 juli van 14 tot 16 uur
s Kidsnamiddag (€ 2)
 Donderdag 11 juli van 14 tot 16 uur 
 Knutselen voor kleuters
s Kubb voor jong en oud (€ 2)
 Donderdag 18 juli van 14 tot 16 uur
s Rummikub
 Vrijdag 26 juli van 14 tot 16 uur
s Workshop

 “Wat vertellen je voeten?” (€ 2)
 Dinsdag 6 augustus van 14 tot 16 uur
s Kidsnamiddag (€ 2)
 Donderdag 8 augustus van 14 tot 16 uur 
 Waterspelletjes en bloemetjes maken
s Haak- en breinamiddag (€ 2)
 Dinsdag 13 augustus van 14 tot 16 uur
s Muziekquiz (€ 2)
 Donderdag 22 augustus van 14 tot 16 uur
s Rummikub
 Vrijdag 23 augustus van 14 tot 16 uur
Info: dorpspuntinbeveren@delovie.be -
057 37 72 73.

n Café Passé 
 ‘Koersen in de Westhoek’
 Dinsdag 18 juni van 14 tot 16 uur
Op dinsdag 18 juni om 14 uur opent ‘Café 
Passé’ opnieuw zijn deuren in het Dorpspunt te 
Beveren. Het erftgoedcafé staat deze keer vol-
ledig in het teken van de koers in de Westhoek. 
Wij hebben een groot aantal foto’s verzameld 
van het Criterium van de Westhoek. Help je 
ons de wielergoden (en de vele supporters) van 
toen te herkennen?
Het Criterium van de Westhoek is in 1955 op-
gericht door André Vandecasteele uit Gyverink-
hove, een deelgemeente van Alveringem. De 
allereerste wedstrijd had plaats op 29 mei 1955 
op de wijk Abele in Gyverinkhove en werd ge-
wonnen door Jules Maddens. Het eerste jaar 
waren er slechts zes wedstrijden: drie in Gyve-
rinkhove, twee in Alveringem en één in Hoog-
stade. In de beginjaren werd het Criterium van 
de Westhoek dan ook vaak omschreven als 
“Het Criterium van de drie zustergemeenten”.
Vrij snel veroverde het Criterium de hele West-
hoek. In bijna alle dorpen van de Westhoek 
werden wielerwedstrijden georganiseerd. Het 
topjaar 1974 telde maar liefst 58 koersdagen. 

Ook heel wat bekende renners maakten hun 
debuut in het Criterium van de Westhoek. 
Zo won tweevoudig wereldkampioen Freddy 
Maertens in 1967 het Criterium.
André Vandecasteele, de grote bezieler van het 
Criterium van de Westhoek, overleed in 1988 
op 74-jarige leeftijd. Maar zijn levenswerk werd 
verdergezet. Tot op vandaag worden jaarlijks 
een 15- tot 25-tal wedstrijden georganiseerd 
voor jongens van 15 tot en met 17 jaar en da-
mes tot en met 19 jaar.
In de loop der jaren zijn ontelbare foto’s ge-
maakt van het Criterium van de Westhoek. Uit 
de collectie van onder andere Sabine Vande-
casteele, dochter van stichter André Vandecas-
teele, en de Izenbergse verzamelaar en koers-
liefhebber Amand Nollée hebben we meer dan 
honderd foto’s geselecteerd die teruggaan tot 
het startmoment in 1955. Daarom zoeken we 
getuigen van meer dan 60 jaar Criterium van 
de Westhoek om de vele renners en toeschou-
wers te identificeren.  
‘Café Passé’ is een initiatief van de dienst Mens 
& Vrije Tijd Alveringem in samenwerking met 
Dorpspunt in Beveren, Westhoek Verbeeldt 
en de plaatselijke erfgoedman Dirk Claerhout. 
Voor deze speciale editie is er nauwe samen-
werking met Ronny Denys, vrijwilliger van 
Westhoek Verbeeldt in Lo.

HARINGE 

n Feestcomité Haringe - Activiteiten:  
• Vrijdag 14 juni om 20 uur:
 Kwis in de Levaard
• Zaterdag 15 juni om 20 uur:
 BBQ-festijn in de Levaard
• Zondag 16 juni:
 - Aperitiefconcert met ‘Ort en Zwiegt’
 - Haringse spelen

98

4 RECTO

’t Zeugekot
Een belevenis op het platteland

Bezoek- en zorgboerderij
Feestzaal te huur
Vakantiewoning
Hoeveslagerij
Workshops

Sint-Omaarsstraat 4
8691 Beveren aan de IJzer

0478 37 64 36
www.zeugekot.be

EVENEMENTENKALENDER

Aanpassen en herstellen van kledij
Maken van gordijnen

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

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

ilse.warmoes@telenet.be
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 - Optreden ‘The Unchained fools’
• Zondag 29 september:
 Rommelmarkt

n Open tuin bij Luc en Frieda  
 16, 29 en 30 juni en
 15 september telkens van 10 tot 18 uur
De tuin is 50 are groot en gelegen in de Harin-
gestraat 54. In de vaste plantenborders staan 
er verschillende soorten helenium, echinacea’s, 
rozen, hortensia, clematissen, dahlia, sedum, 
grassen enz … Langs de wandelpaden staan 
er heesters, kardoenplanten en verschillende 
bomen. Er is een vijver met terras, moestuin, 
kleinfruit en tal van fruitbomen. Hagen en 
knotwilgen bieden beschutting aan talrijke 
vogels. Veel banken en gezellige hoekjes zijn 
er om even te pauzeren en te genieten van de 
kleurrijke tuin.
Toegang: € 3 per persoon, gratis drankje.
Info: friedabuseyne@gmail.com - 0478 57 50 
35. Groepen op afspraak. 

POPERINGE 

n Maria Ommegang  
 Zondag 7 juli 2019
Op 15 april ll. brak de verwoestende brand uit 
in de Notre-Dame te Parijs. Een eeuwenoude 
schat werd zo zwaar verwoest dat het tot een 
massale solidaire actie leidde. Massa’s mensen 
werden echt geraakt door de vlammenzee en 
het verlies van een prachtig monument. Ook 
het serene beeld van Maria werd in een ge-
bedswake door de straten gedragen als eerbe-
toon.
In Poperinge gaat dit jaar opnieuw ons eigen 
prachtige Mariabeeld door de straten. Wist u 
dat het beeld een officieel gekroond genade-
beeld is? Gelukkig is de aanleiding geen brand 

maar wel het blijvend en vlammend enthou-
siasme van honderden vrijwilligers die ook dit 
jaar de ommegang verzorgen. Zo wordt eer 
gebracht aan het aloude mirakel van het kind 
dat weer levend werd en dat zou uitgroeien tot 
een oprechte devotie tot de Lieve Vrouwe van 
Sint-Jan.
Het ommegangscomité probeert ieder jaar alles 
klaar te stomen voor die grote dag. Zo hebben 
we een nieuwe voorzitter. Wilfried Lannoeye 
neemt deze verantwoordelijkheid met heel 
veel passie en gedrevenheid op zich. Hij is een 
ware expert want hij draait al jaren mee onder 
andere bij één van de belangrijkste voorberei-
dingen, namelijk het halen en klaarleggen van 
alle kledij, attributen, en alle belangrijke voor-
werpen. En Wilfried stapt zelf ook mee, kijk 
maar eens naar de affiche, wie zoekt die vindt! 
Vanuit deze jarenlange ervaring kan hij zijn 
kennis en vooral praktische knowhow inzetten 
om er dit jaar weer helemaal voor te gaan. Hij 
krijgt ook hulp van een nieuwe secretaris Rita 
Mareco. Ook zij is een trouwe meestapper en 
kan vanuit die jarenlange edities veel inbrengen 
tijdens de maandelijkse vergaderingen. Beide 
comitéleden kunnen nog rekenen op een heel 
team waar ook weer nieuwe mensen zich wil-
len engageren, o.a. voor de financiën, grime, 
… Zo zie je maar, het vuur blijft branden en niet 
om te vernielen.
Het comité kan niets verwezenlijken zonder 
al die vrijwilligers die allemaal de ommegang 
mogelijk maken. Ook dit jaar zijn we dus onge-
looflijk dankbaar! Laten we ons daarbij inspire-
ren door de vloedgolf aan solidariteit en diep 
respect voor de geschonden kathedraal in Pa-
rijs. Mensen van alle landen, origine, geloofs-
overtuiging, mensen zo enorm verscheiden en 
uniek, zijn geraakt door wat er is gebeurd en 
voelen: dit is een tragedie en toch zal die ka-

thedraal uit haar as herrijzen.
Onze Sint-Janskerk is de Notre-Dame niet maar 
onze devotie en onze hoop zijn gericht tot 
diezelfde Maria. Ieder jaar willen we haar eer 
brengen, haar levend houden, het mirakel her-
denken én vooral niet vergeten. Maria leeft in 
en door ons allemaal. In de dagelijkse tekenen 
van respect, solidariteit en zorgzaamheid is zij 
aanwezig en door geen enkele vlam tegen te 
houden, niet in Parijs en niet in Poperinge. Van 
harte welkom dus op 7 juli! Kijk voor alle info 
op onze website www.mariaommegang.be. 

ROESBRUGGE
	
n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Vrijdag 14 juni: Petanque in OC Karel de 

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

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

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

Karel de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 12 juli: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Woensdag 17 juli: Bowling Poperinge
- Vrijdag 19 juli om 13.45 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen (inhaalbeurt) in OC Karel 
de Blauwer

- Vrijdag 26 juli: Petanque in OC Karel de 
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.

- Dinsdag 24 juli om 14 u.: Kaarting & 
gezelschapsspelen bij P. Gunst

n Tai Chi Dantian 
Op woensdagen 19 en 26 juni gaat de Tai Chi-
reeks telkens door van 19.30 tot 20.45 uur in 
OC Karel de Blauwer te Roesbrugge.

Coiffure

dames • heren
kinderen

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

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

nanCyUw 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!

bv
ba

bv
ba
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Tai Chi Chuan helpt om lichamelijk en mentaal 
fit en soepel te blijven. De oefeningen vergen 
geen grote krachtinspanning. Door de lang-
zame bewegingen wordt het zenuwstelsel 
gestimuleerd, verbetert de bloedsomloop, ver-
sterken spieren en pezen, verminder je span-
ning en breng je je lichaam en geest tot rust 
en evenwicht. Tai Chi-oefeningen zijn geschikt 
voor jong en oud, man en vrouw. 
Info: greet.leupe@gmail.com - 0476 58 91 07.

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

Info: www.smultocht.be - 0475 23 00 63 - 
0475 78 85 13 - 0473 46 97 74. 

n Dagreis Frans-Vlaanderen 
 Donderdag 4 juli om 7.15 uur
Vertrek om 7.15 uur op het Roesbruggeplein 
te Roesbrugge. We bezoeken de V1-basis van 
Wallon-Cappel in Morbecque, daarna verfris-
sing te Sercus waar Guido Gezelle vroeger op 
vakantie kwam. Via de Romeinse ‘Via Publica’ 
door het magnifiek landschap naar Pernes-les-
Boulogne. Middagmaal in Auberge du Goulet 
met aperitief, visbouché, jambon braisé met 
groenten en frietjes, kaas en koffie. Via vallei 
van de Slack met de haven van Julius Caesar en 
de steengroeven van Marquise naar het kleine 
dorpje Sanghem voor een verfrissing. Daarna 
bezoeken we de kapelruïne van St Louis te 
Guémy. De avondstop is in het Christen Volks-
huis te Roesbrugge voor een belegde boter-
ham met groenten.
Organisatie: KVLV en LG Roesbrugge-Haringe 
i.s.m. KVLV en LG Proven.
Prijs: € 60 leden /€ 65 niet leden. 
Inschrijven bij Sabine Rouseré (0472 67 13 48 - 
dirksabinevdb@gmail.com) en door overschrij-
ving op rekening BE 68 7383 1502 8134 van 
KVLV Roesbrugge-Haringe vóór 20 juni.
Het aantal plaatsen is beperkt, wees er vlug bij!

VOORMEZELE 

n H. Bloedprocessie 
 Zondag 16 juni om 15 uur  
Op zondag 16 juni om 15 uur gaat de jaarlijkse 
H. Bloedprocessie door te Voormezele.
Ere-genodigde is Manu Van Hecke, abt van de 
Sint-Sixtusabdij te Westvleteren. Hij is in 1951 
geboren te Sint-Laureins, Oost-Vlaanderen. Hij 
studeerde filosofie en theologie in Kortrijk, Leu-
ven en Brugge. Hij is in 1981 ingetreden in de 
Sint-Sixtusabdij. Hij werd tot priester gewijd in 
1990 en tot zevende abt verkozen in 1996.

WATOU 

n Kampvuuravond 
 Zaterdag 13 juli vanaf 19.30 uur  
Op een mooie locatie, Spaarpotweg, met een 
kampvuur op de achtergrond, voldoende drank 
en eetgelegenheid, beleven jullie een sfeervolle, 
gezellige en muzikale avond.
Het optreden van “Picanolband”, coverband 
uit Ieper met muziek van C.C.R. tot Muse, van 
Johny Cash tot The Pixies... zorgt voor de nodige 
ambiance die dan wordt voortgezet met een af-
terparty.
Toegangskaarten zijn te verkrijgen bij de be-
stuursleden. Prijs: VVK € 6, ADD € 8 en kinderen 
tot 12 jaar gratis.
Organisator: KVLV en LG Watou
Info: www.watou.landelijke gilden.be - joseph.
delalleau@telenet.be - 0474 37 81 04.

EVENEMENTENKALENDER OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN MEI 2019

KAARTING - 17 MEI
OC Karel de Blauwer
35 deelnemers - wonnen 3 partijen: Decaes-
teker Wilfried 306 pt.
Wonnen 0 partijen: Vandermarliere Ignace 243 
pt., Hauspie Maria 195 pt., Declerck Agnes 188 pt., 
Ryon Eliane 175 pt., Deblonde Agnes 167 pt. en 
Lermytte Michel 151 pt. 
Klassement: 
1. Decaesteker Wilfried 14 part./1584 pt.
2. Devos Agnes 10 part./1192 pt.
3. Huyghe Geert  9 part./1253 pt.
4. Vandewalle Frans  9 part./1142 pt.
5. Decorte Christiane  9 part./1128 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 11 pt., Vercoutter Marie-Thérèse 7 pt. 
en Timperman Lucienne 6 pt.
Klassement: 
1. Boury Alice 45 pt.
2. Vercoutter Marie-Thérèse 39 pt.
3. Timperman Lucienne 37 pt. 

KAARTING - 29 MEI
Kristen Volkshuis
21 deelnemers - won 3 partijen: Hauspie Ma-
ria 328 pt., Depyper Anna 290 pt. en Vandeputte 
Marie-Ghislaine 266 pt.  
Wonnen 0 partijen: Hauspie Cecile 155 pt. en 
Vanhoucke Willy 211 pt.
Klassement: 
1. Decaesteker Wilfried 12 part./1577 pt.
2. Vandeputte Marie-Ghislaine 11 part./1242 pt.
3. Hauspie Cecile 10 part./1179 pt.
4. Lermytte Michel  9 part./1236 pt.
5. Depyper Anna 9 part./1197 pt. 

PETANQUE - 10 MEI
Er waren 35 deelnemers. 13 deelnemers 
wonnen 3 partijen.

PETANQUE - 31 MEI
Er waren 39 deelnemers. 6 deelnemers won-
nen 3 partijen.

Klassement: 
1. Vandeputte Marc 22 part./354 pt.
2. Neyrinck Aimé 21 part./332 pt.
3. Van Acker Jozef 21 part./311 pt.
4. Soetaert Frans 18 part./340 pt.
5. Gyssels Raymond 18 part./340 pt.
6. Bogaert Maria 17 part./319 pt.
7. Callemeyn Victor 17 part./307 pt.
8. Théry Valère 17 part./295 pt.
9. Meeuw Eddy 17 part./286 pt.
10. Storme Stefaan 16 part./306 pt.
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www.feysbook.be

Brouwerij & mouterij Feys-Callewaert
De Westhoek ontdekken
vanop het water!
Water is leven
Water is voedsel. En transport en avontuur. 
Maar ook plezier en sport!

Aan dit laatste zullen we - net als vroeger - een 
invulling geven met kajaks en kano’s op de IJ-
zer.
Zoek je rust of net avontuur met een groepje 
vrienden, dit kan nu weer op de mooiste plek-
jes rond de dorpskern van Roesbrugge.
Vertrekkend vanop de Dode IJzer aan de Brou-
werij Feys kan je ver gaan richting kust.
Maar ook richting Frankrijk eens zien wat er te 
beleven valt.
Je kan zoals de ‘blauwers’ van weleer iets over 
de grens heen smokkelen, of gewoon een leuk 
plaatsje vinden om rustig te picknicken.
Of een cafeetje zoeken om op krachten te 
komen richting kust (aanrader Hof van Com-
merce bij Iris en nog zoveel meer).
Een jongeman, Ruben genaamd, zal de aan-
gename taak op zich nemen om te zorgen dat 
wie wil varen, kan varen.
We beschikken over een mooie basisuitrusting, 
en er kunnen tegelijkertijd 25 à 30 personen 
op het water.

Proefperiode zomer 2019, beginnend vanaf de 
laatste week van juni.
Ga je dan in de buurt iets kunnen drinken, zal 
er af en toe voor een groepje een BBQ plaats-
vinden, of kunnen we een overnachtingsplaats 
regelen?
Laat maar weten!
events@feysbook.be of 0492 60 87 51 

Kalsijde Kermis komt eraan!
Op zaterdag 29 juni worden de deuren van 
de Brouwerij wijd opengezet! Een happening 
voor en door buurtbewoners en iedereen die 
Kalsijde een warm hart toedraagt.

Programma:
- 16.30 uur: boekvoorstelling van Winteruren, 

geschreven door Filip Bastien.
- 18 uur: varken aan ’t spit vergezeld van een 

heerlijk Paulinebier.
- 20 uur: Meermens, een heerlijk stukje klein-

kunst u gebracht door Bram Verstappen.

Kaarten in voorverkoop voor varken aan ‘spit: 
volwassenen € 18, kinderen tot 12 jaar € 10. 
Tot 22 juni kan je hiervoor terecht bij Salon ‘Il 
Ferro’, Ronald Verstraete of Kristel Logie.

Gratis rondleiding op 14 juli!
Op 14 juli aanstaande om 11 uur is het weer 
tijd voor onze trimestriële gratis rondleiding. 
Opgelet! Inschrijven is noodzakelijk.
Dit keer wordt de rondleiding voorafgegaan 
door een zeer democratisch en overheerlijk 
ontbijt, geserveerd aan € 12 per persoon. We 
starten om 9 uur.
Inschrijven kan via Facebook, 
events@feysbook.be of 0468 10 20 35

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

Bebloemingsactie Proven 
Straks begint de zomer weer …
Wat is er mooier dan een versierde gevel, vensterbank, voortuin …
Bloemen en planten zeggen zoveel meer, geven vreugde,
brengen leven in het straatbeeld …

Wens je mee te doen en in de prijzen te vallen
met de mooiste versierde voorgevel, voortuin, …?
Waardebonnen te winnen van
Tuincentrum Au Petit Jardin bij Wim Indevuyst.

Schrijf je als de bliksem vóór 24 juni 2019 in bij
rudiducorney@gmail.com - 0477 59 50 16 
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!!! BELANGRIJK !!!
De IJzerbode juli-augustus

verschijnt op woensdag 17 juli 2019.

Artikels en publiciteit
inleveren ten laatste op

maandag 1 juli 2019.

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN

n	PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET

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

MARIO VANDEWIELE BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62

8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

Gordijnen en overgordijnen UNLAND®

Gratis opmeten en plaatsen

Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie

Decoratie & Kunstglazenier

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

D’ABEELESTATIE
HENGELSPORT
ALLES VOOR TUIN EN DIER

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

CRÈCHE OP SCHOOL
VBS DE KREKEL 
De renovatiewerken in de lokalen van de crèche 
op VBS De Krekel Roesbrugge schieten goed 
op! Vanaf 1 september 2019 wordt er gestart 
met één begeleidster en na 1 januari komt er 
een tweede persoon bij omdat het aantal kind-
jes dan hoger zal liggen. Deze begeleidsters 
zijn zelfstandige gekwalificeerde kinderver-
zorgsters of worden opgeleid en staan onder 
het begeleidend oog van Felies, de dienst voor 
onthaalouders in Ieper.

Naast een ruime leefkamer, zijn er ook twee 
verduisterbare slaapruimtes. In de leefkamer is 
er een splinternieuw keukengedeelte met alle 
nodige voorzieningen, een verzorgingshoek en 
grote speelruimte. Tevens is er een rechtstreek-
se toegang tot de schaduwrijke en volledig om-
sloten speeltuin. Via het bruine poortje aan de 
straatkant in de Prof. O. Rubbrechtstraat 58 zal 
deze crèche toegankelijk zijn (beveiligde toe-
gang).

Met deze crèche willen we tegemoet komen 
aan de groeiende vraag naar opvangplaatsen 
voor baby’s.
 
Tevens wordt het dak van het kloostergebouw 
vernieuwd, en zorgen we voor nieuwe dakgo-
ten. De ramen op de eerste verdieping worden 
eveneens vervangen in de loop van 2019-2020.

Momenteel zijn er al een aantal gezinnen, die 
nieuwsgierig zijn naar een plekje in deze nieu-
we crèche. Ook interesse? Neem contact op 
met Felies in Ieper (kinderopvangieper@felies.
be - 057 21 85 55).

In alle geval van harte welkom aan alle baby’s 
uit Roesbrugge-Haringe en de ruimere omlig-
gende regio!

Geert Six



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 21 juni
 vrijdag 19 juli
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst 
 dinsdag 25 juni
 dinsdag 23 juli

Vogelpik
smijting voor de leden
 zaterdag 13 juli

Koninklijke Schuttersgilde St.-Joris
Ledenschieting 7
 woensdag 19 juni om 18.00 u.
Grote schieting: Memorial Pierre Feys
 zondag 30 juni om 14.30 u.
Ledenschieting 8
 woensdag 3 juli om 19.00 u.
Ledenschieting 9
 woensdag 10 juli om 19.00 u.
Ledenschieting 10
 woensdag 17 juli om 19.00 u.
7 Hoge: Memorial Joël Deroo
Grote schieting +
Bondschieting Zuid-Westland
 zaterdag 20 juli om 14.30 u.

BEVEREN-IJZER
• Vrije kaartavond
 Praatcafé ’t Geheim Spoor
 donderdag 20 juni
 donderdag 18 juli

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

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

HUWELIJK
Proven
• Jens Tambuyser en Femke Vandromme,
 18 mei 2019

JUBILEA
Proven
• Marcel Brysbaert en Lena Peperstraete,
 Diamanten bruiloft, 9 mei 2019

MENSEN VAN BIJ ONS
• Daniël Stroom, echtgenoot van Cecilia Huy-

sentruyt, geboren te Stavele op 5 juni 1937 
en op 15 april 2019 op 82-jarige leeftijd te 
Veurne overleden. De afscheidsplechtigheid 
had plaats te Veurne op Paaszaterdag 20 
april om 11 uur.

• Nicole Vandevoorde, geboren te Poperinge 
op 24 augustus 1943 en op 14 mei 2019 op 
76-jarige leeftijd te Loppem overleden.

 Nicole was de dochter van Maurice Vande-
voorde en Laura Parent. Zij liep school te 
Roesbrugge en woonde toen in de Bergen-
straat.

 Zij werd op 25 mei om 11 uur in de Sint-Mar-
tinuskerk te Loppem begraven. 

• André Debreuck, echtgenoot van Odette 
Ceyts, geboren te Veurne op 27 oktober 
1943 en op 24 mei 2019 op 76-jarige leeftijd 
in het Jan Ypermanziekenhuis te Ieper over-
leden. De uitvaartdienst had plaats op 1 juni 
2019 om 10 uur in de Sint-Bavokerk te Wa-
tou.

• Maria Inion, weduwe van Marcel Cossey, 
geboren te Poperinge op 10 oktober 1927 
en op 5 juni 2019 op 92-jarige leeftijd in het 
WZC Onze Lieve Vrouw Gasthuis te Poperin-
ge overleden. Zij werd op 12 juni om 10.30 
uur in de Sint-Victorkerk te Proven begraven.

SCHILDERCLUB 
ANTON ART 
Wie graag creatief aan de slag wil gaan met 
potlood, verf en penseel kan bij ons terecht in 
een open en sfeervolle omgeving met gelijkge-
stemden. Kom naar hartenlust vrij tekenen of 
schilderen iedere donderdag vanaf 9 uur in ons 
atelier, Boomgaardstraat 19 te Ieper. Je materi-
aal kan ter plaatse blijven.
Is dit iets voor jou, wil je meer weten of lid wor-
den van schilderclub Anton Art, dan ben je al-
tijd welkom of contacteer ons: 0495 30 91 95.
Er zijn diverse gezamenlijke initiatieven: bezoe-
ken aan vernissages, jaarlijkse culturele uitstap, 
deelname aan “Buren bij Kunstenaars”, enz…
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HULPDIENSTEN
• Ambulance, medische spoed
 tel. 112
• Brandweer
 tel. 112
• Politie
 tel. 101
• Nestorfoon
 gsm 0473 33 34 33

JUNIMAAND,
HEILIG HARTMAAND 
De spectaculaire groei en bloei van de H. Hart-
verering en de Bonden van het H. Hart waren 
opmerkelijk tussen beide wereldoorlogen. Elke 
eerste vrijdag van de maand was toegewijd aan 
het H. Hart en dat betekende voor vele gelovi-
gen de mis bijwonen vóór werk of school. Lo-
kale ijveraars zorgden voor de verdeling van de 
kaarten met de uitnodigingen voor de bonds-
mis (in Watou was meester Camille Delbaere 
de voortrekker). Die kaart kreeg na de commu-
nie een stempel. Wie elf maal in een jaar zijn 
bondsplicht vervulde werd erelid. 
Getuigen beweerden echter dat het gezaag 
van de vrouwen meer bijgedragen zou hebben 
tot het succes van deze actie dan het gezag van 
de geestelijken!
Geestelijke en burgerlijke overheden organi-
seerden vaak samen een toewijding van hun 
gemeente en parochie aan het H. Hart. In Wa-
tou gebeurde dit 85 jaar geleden op 10 juni 
1934 onder massale belangstelling. In Abele 
werd het beeld van het afgeschafte pensionnat 
du Sacré-Cœur gerecupereerd en op 30 okto-
ber 1955 geplaatst bij de inkom van het dorp. 
In Roesbrugge en Proven vond de viering plaats 
bij een beeld in de kerk.
Tot op vandaag houdt pastoor Ludo Lepee sa-
men met basisschool de Waaier in Watou deze 
traditie in ere. Voor meer foto’s, ga naar west-
hoekverbeeldt en tik ’10 juni 1934’ of ‘hart’ in 
de zoekfunctie.  

Jan Daschot

Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij SCHOONAERT

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT
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Mit da neur vint die dag congé pakte, koste Gerda 
van Guido de voyageur per uutzoenderieng ’n oto 
hen voe mi neur vriendinne Nette op dril te goan noa 
de solden in ’t shoppingcenter in Kortryk
“Moa bah ‘t doet Guido,” pledeerde Gerda, “’t is doa 
wel vele goekopper dan bie Rachelle van de ‘Grand 
Bazar’ in Cappeltje! En in Kortryk, doar hen z’ oek 
vele meer keuze!” “Da latste kú woar zien. Spietig 
genoeg! Moa dat eerste...!” ruttelde Guido. “’An 
ke d’ofrekenieng van me Visakoarte zieën tende de 
moand, kunnen ke de profieten oproapen mi m’n el-
lebogen!” 
“Nieten van antrekken!” lachte Nette ’s anderdags 
o z’ op de Cappelroete bie Gerda in ’n oto kroop. 
“De vinten, hé, ol grolpots gliek. Moa troost je: zo-
lange dat ’t bie grollen bluuft, en dan ze dat moa
’s nachts doen!” “Da je gliek hed, Netje.’t Is woar, 
nink, ’k meugen ’t oek nie ol willen: vele schone klee-
ers en een geestigen vint die nie op ze geld zit!”
Gerda pakte mi Guido’s Visakoarte nafte in Proven en 
een kleen urtje loater stoegen z’ in Kortryk. Zoender 
geflitst te zien. Peisden ze! “Wuk zoe je zeggen a 
m’ eerst een kaffietje droenken?” “Me kiete komt ol 
uut,” zei Nette, “je zie è kaffielutte of je ziet ‘t nie! Ik 
trakteren. Anders spant Guido doarover nog ze zo-
age.”
Bie de kaffie aten z’ een poar pannekoeksjes nateur-
lik. En doarachter een Dame Blanche. Vor olles een 
bitje of te koelen.
“En nu op jacht, Gerda, want anders kommen ke te 
loate voe Jefs friko, en gift ie van ze latte.” “Belt een 
meineemchinees! Ik betoalen,” zei Gerda. “Bovenop 
d’ uutgoav’n voe je garderobe? Mi Guido’s koarte? 
Da woare nog een toer!!” 
Lik twee bakvischen vlogen z’ ol tetteren de boetieks-
jes in en uut. Wuk dan ze doa nodig hadden? Nieten 
eigenlik. Moa gift wuven geld en de kleerwienkels 
hen nerieng. 
Achter vele kieken, kiezen, keuren, verglieken, her-
bekieken en passen giengen z’ elk noa ’n oto mi twee 
plastieken zakken vul bh’s, toptjes, T-shirts, bloeziges, 
roksjes, nylongkoesen, sjaaltjes, bodylotion en… vuuf 
after shaves. Omda Guido oek etwot gienk hen! “Ja, 
me gebruken ogliek z’n oto en ze Visa!” Ze stapten 
in en reden ol Ieper noa Poprieng.
“Mosten m’ in d’Hopperanke nog een latste zoetig-
hiedige pakken, Netje? Of zoe gie nie antieden thuus 
zien?” “Thuus zien, thuus zien! Gauw, in een hoas-
te.” Gerda parkeerde, sproenk uut, smeet de portière 
toe en zag toen… da ze Netje in ’n oto opgesloten 
hadde. “Oei, oei,” verschoot Gerda, “‘k hen me sloter 
loaten d’rop zitten.” Ze vloog een wienkel binnen en 
vroeg een iezerdroad voer ol buten, van tusschen de 
rute en de kalletjoeën dichtieng, ‘t portièreknoptje 
omhoge te trekken.
O z’ol een groot kart bezig wos, passeerde doar een 
Ollander. “Mevrouw, waarom plooit die dame in de 
wagen je draad niet rondom ’t portierknopje? Dan 
hoef je maar te trekken.” “’k Verstoan j’n Ollans nie, 
wi. En doabie, moeit je nie. Me sloter zit nog in ’n oto 
en ezo zit me vriendinne opgesloten. Ik moeten neur 
helpen, slimmmen, zie mien nie! Welweter!” 
“Die Flamingen toch! Wat se self doen, doen se be-
ter! Allemaal klote, tuurlijk! Maken z’ alleen zichzelf, 
en de ganzen maar mij niet wijs!” schudhoofde ’n 
Ollander.
 
SCHREVELYNCK Nadruk verboden

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

Wij aanvaarden
ecocheques

Kwaliteit
tot in detail

CBNes 6256
PremiumPlus
- Netto inhoud totaal: 471 l
 (koeldeel: 357 l waarvan
 BioFresh: 68 l &
 diepvriesgedeelte: 114 l
- Buitenafmetingen
 (H x B x D):
 203,9 x 91 x 61,5 cm
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