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1 RECTO

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Een beetje geschiedenis van het regi-
ment
Het regiment is in 1794 ontstaan als een Cava-
lerie-Regiment en werd later door koningin Vic-
toria betiteld als  “The Queen’s Worcestershire 
Husars”. Het werd in 1922 omgevormd tot een 
Royal Artillery Regiment om in 1938 het 53rd 
Worcestershire Yeomanry  Anti-Tank Regiment 
te worden, voorzien van “Two-pounders”-
kanonnen. De 209 Battery was een van de vier 
batterijen van het regiment. Toen op 10 mei 
1940 de verwachte Duitse aanval gebeurde, 
betrok het Britse leger daarbij stellingen tot ta-
melijk diep in België. De Britten konden daar 
standhouden maar de doorbraak van de Duit-
sers ten noorden en ten zuiden van hen dreigde 
de verbinding met de zee en hun basissen te 
verbreken. Men moest zich tussen 16 en 19 mei 
stelselmatig terugtrekken. De batterijen van dit 
regiment dienden daarbij defensieve posities in 
te nemen (waarbij kanaalovergangen) om de 
westelijke flank van het Britse leger te bescher-
men.De batterij 209 lag in de nacht van 16 mei 
in Waterloo, niet zover van de plaats van de 
veldslag van 1915. Deze stelling werd de vol-

gende dag door Stukka’s gebombardeerd. Drie 
mannen van het C2-kanon werden gedood en 
twee hadden erge shrapnelwonden. Batterij-
commandant Major Cartland, Mr. Hutton-Squi-
re en enkele manschappen hielpen de doden 
begraven. Zoals de traditie van het regiment het 
wilde, werden ze daarbij in witte doeken gewik-
keld.  Na de oorlog bezocht Harry Munn het 
kerkhof van St Pietersleeuw waar ze nu begra-
ven liggen. Munn spreekt van Mr. Hutton-Squire 
omdat de officieren, bij hen, pas bij hun rang 
benoemd werden vanaf de rang van Captain. 
De nacht nadien vertrok Mr. Hutton-Squire met 
3 kanonnen en daarbij raakte C1 in een gracht 
en wanneer men dit er met veel moeite kon 
uitslepen, bleek er wel een wiel beschadigd. Er 
was wel een reservewiel voor ieder kanon maar 
dit paste blijkbaar niet op het kanon. Dit was 
een probleem dat reeds van vroeger gekend 
was maar waarvoor niets gedaan werd. Munn 
vertelt dat ze in een verlaten herberg dikke 
lange nagels recupereerden en men daarmee 
de kapotte rivetten van het wiel konden vervan-
gen. Nadien vond Mr. Hutton-Squire onderweg 
een werkeenheid waar het reservewiel op een 

Gesneuveld in Proven en begraven op het kerkhof

Robert-David heeft een korte maar bewogen
deelname gehad aan WWII.

Robert David Hutton-Squire 2nd Lt. 
209 Bat 53rd Worcestershire Yemanry Anti-tank Regiment  Royal Artillery
Gesneuveld op 30 mei 1940

Bij het terugtrekken van de Engelse troepen in 1940 werd het een drama voor de eenhe-
den die met de verdediging van Cassel belast waren. De evacuatie in Duinkerke was op 
28 mei reeds volop aan de gang maar in Cassel kregen ze pas op de avond van 29 mei 
order alles zoveel mogelijk te vernietigen en te evacueren. Door deze late verwittiging 
en de verder gevorderde omsingeling was de richting van Duinkerke afgesloten en zocht 
men in westelijke richting een middel om daaraan te kunnen ontsnappen en Duinkerke 
te bereiken. Het is op die manier dat hier in Watou (zie artikel mei 2020) en Proven er een 
confrontatie was met de hier reeds aangekomen Duitsers. We weten wat er gebeurd is 
door het verhaal van anti-tank gunner Harry Munn die in dienst was onder het bevel van 
Lt. R.D. Hutton-Squire. Deze jonge luitenant stamde uit een familie van militairen. Zijn 
vader John-Redmond was majoor en zijn oom majoor Robert Henri Hutton-Squire (D.S.O) 
was gesneuveld in 1917 in WWI.

draaibank de nodige aanpassingen kreeg om 
toch gebruikt te kunnen worden. Na een paar 
dagen kreeg de batterij terug contact met het 
hoofdkwartier. Munn vertelt dat ze na drie da-
gen in opdracht van Mr. Hutton-Squire nu toch 
eindelijk eens konden slapen. De verplaatsing 
gebeurde zeker altijd ‘s nachts gezien de Duitse 
Luftwaffe alleenheerser was in de lucht. Ma-
joor Cartland had uiteindelijk zijn batterij terug 
tezamen en na een dag een positie gehouden 
te hebben aan de Belgische grens kreeg hij op-
dracht de anti-tankverdediging van Cassel te 
verzekeren. Cassel was een cruciaal bezit ge-
zien de belangrijke weg doorheen de stad naar 
Duinkerke. Cassel, gelegen op een heuvel, heeft 
een goed zicht op het omgevende platteland. 
De verdediging met de 209 batterij moest dit 
doen met elf  two-pounders, zes Franse 75 
mm kanonnen en ondersteunende infanterie.
De constante regen van mortiergranaten die 
men over zich kreeg, gaf echter duidelijk aan 
dat er een beweging was van de Duitsers in hun 
richting. Op 27 mei kon men een belangrijke 
hoeveelheid Duitse tanks en infanterie zien op-
rukken in de verte. Ze werden echter met heel 



veel moeite teruggedreven door de Bren’s van 
de Britse Oxfordshires en Buckinghamshires re-
gimenten. s’ Anderendaags werd er opnieuw 
een Duitse aanval ingezet maar zonder luchton-
dersteuning. Orders gericht aan de brigade om 
de voertuigen te vernietigen en op alle moge-
lijke manieren Duinkerke te bereiken, kwamen 
echter een dag later aan en zo werden er 24 
kostbare uren verloren. Dit liet toe dat de aan-
komst van Duitse tanks en infanterie in verster-
king het onmogelijk maakte voor de verdedigers 
van Cassel om te ontsnappen naar de kust. Met 
de mistige zonsopgang van 30 mei bevond het 
regiment zich te voet alleen met individuele wa-
pens onderweg in stukken en brokken in dijken 

en grachten schuilend en onder hevig vuur.
Munn vertelt hoe hij de tijd in Cassel had er-
varen: “Steeds onder mortiervuur konden we 
de vlakte overzien en zagen we in de verte 24 
tanks in onze richting aankomen. Ze waren te 
ver om ze duidelijk te kunnen onderscheiden.  
Dichterbij gekomen konden we de Swastika-
vlaggen op elke tank wel waarnemen. Mr. 
Hutton-Squire kwam op onze positie met Ma-
joor Cartland en zegde me “Tanks in uw be-
reik bombadier”. Ik antwoordde “Ik zie ze, sir” 
en van dan af kwamen ze niet meer tussen in 

onze verdere uitvoering van de aanval. De tanks 
bereikten een klein lager gelegen bos en stop-
ten buiten ons gezichtsveld. Recht voor ons was 
een opening in dat bos en we verwachtten dat 
de aanval van daaruit zou komen, en inderdaad, 
er kwamen van daaruit drie tanks in onze rich-
ting op ongeveer 600 yds. van ons verwijderd. Ik 
gaf het order “op uw posten”, nadien order om 
de tank te volgen met de telescoop en te laden 
vooraleer te vuren. Daarbij hebben de projectie-
len van de 2pdr. een volgspoor  zodat we kon-
den zien waar ze terecht kwamen.  Ons eerste 
schot was goed geplaatst maar juist voor de in-
slag dook de tank in een klein gat en het schot 
ging juist boven de toren voorbij het doel. Voor 

ons kon er niets slechter zijn gebeurd.  Door 
dat volgspoor zag de tankcommandant dat hij 
aangevallen werd en van waar het kwam. De 
geschutstoren draaide in onze richting en bij het 
daarop volgend schot miste hij ons maar op 50 
yds. van onze positie. Ons volgend schot raakte 
de tank juist onder de toren maar doorboorde 
de bepantsering niet, ketste af en schoot als 
een raket de lucht in. We vervolgden ons duel 
met de tank. Wij vuurden, zij bewogen, stop-
ten en vuurden terug. Nadat we zo een 15-tal 
schoten hadden gelost, riep Bill Vaux de lader 

die niet kon zien wat we deden maar wel zag 
dat in dezelfde richting geschoten werd: “Wan-
neer zul je dat verduiveld ding maar hebben?” 
De tank was intussen tot minder dan 100 yds. 
genaderd zonder dat we de bepantsering kon-
den doorboren. Het enige dat ik kon bedenken 
was dat de aandrijfwielen onbeschermd waren 
en ik riep naar Frank: “Hit the bastard in the 
tracks, Frank”. De loop van het kanon zakte een 
beetje en juist toen de tank vertrok, raakte ons 
schot de aandrijfwielen  en de tank stopte al 
draaiend naar één zijde. Ze draaiden hun kanon 
in onze richting, schoten terug en raakten een 
bank juist voor ons kanon. Het moet zijn dat ons 
volgend schot de toren had ontregeld want ze 

openden het ontsnappingsluik en liepen naar 
hun stellingen terug. Onze Troopsergeant kon 
met zijn geweer de laatste Duitser neerleggen 
die uit de tank sprong. De twee andere tanks 
die naderden waren links en rechts van onze 
positie. Ik besloot de linkse te nemen, gaf de 
nodige commando’s  en als Frank de vuurpedaal 
indrukte, doorboorde de granaat deze keer de 
bewapening en ontplofte in de tank  die samen 
met zijn eigen munitie en alles in kleine stuk-
ken rondvloog. Niemand kwam er levend uit. Ik 
bracht het kanon op de derde tank en gaf order 
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Lt Hutton-Squire ligt in Proven begraven in de nabijheid van nog vier
Engelse soldaten, die ook sneuvelden in de dagen ervoor.

Van hen konden we de omstandigheden voorlopig niet achterhalen.
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tot vuren. Frank volgde de tank die zwaaiend 
van links naar rechts zocht naar onze positie en 
wanneer deze even stopte was de uitwerking 
van het dan afgevuurde schot even doeltref-
fend als bij de vorige tank. Er waren geen tanks 
meer in onze onmiddellijke omgeving en met 
dat hevig mortiervuur wilden we terug in onze 
loopgraaf lopen, toen een sergeant van het 2de 
Gloucesters ons een leeg landhuis aanwees 
op ongeveer 300 yds. in de linkse richting en 
zegde dat er zich daarachter een tank bevond. 
We openden het vuur en het geheel  ging in 
vlammen op. We zagen echter geen tank ver-
schijnen. Later gedurende onze lange weg naar 
gevangenschap zag ik die sergeant terug en hij 
vertelde me dat de tank was uitgebrand achter 
dat huis ingevolge onze aanval. De volgende 
dag keerden we terug naar onze “Gun Pit” (ka-
non achter verhoogde bermen als bescherming) 
dat onder hevig mortiervuur had gelegen na 
ons vertrek. Bill Vaux was er samen met mij toen 
we de lege granaathulzen, 21 in totaal telden.
Hij vond dat dit er absoluut te veel waren voor 
de drie, toen gekende vernielde tanks. Hij be-
groef er 17 en vroeg nadien aan iedereen te 
komen kijken naar de drie tanks die met vier 
schoten uitgeschakeld werden.” 

Verder deed Munn het verhaal van stellingname 
langs de weg omdat men verwachtte dat Duitse 
tanks een wegblokkade zouden doorbreken. 
Daarbij vermeldde hij dat Mr. Hutton-Squire zo-
als altijd met volledige miskenning van zorg voor 
zijn eigen veiligheid gaan zien was naar de weg-
blokkade om te kijken wat er daar juist gebeurde 
maar dat er uiteindelijk geen Duitsers opdaag-
den. Er was ook de vermelding van diverse an-
dere gevechten waar Duitse tanks werden ver-
nietigd met als besluit dat die zondagnamiddag 
ongeveer 40 Duitse tanks werden vernietigd.
Gedurende de volgende dagen konden we de 
bewegingen zien op de vlakte voor ons. De 
Duitse troepen waren actief bezig maar te ver 
van ons verwijderd om er aan deel te nemen.
‘s Nachts konden we brandende steden zien 
achter ons, nl. Calais en Duinkerke. Wat we ech-
ter niet wisten was dat we praktisch omsingeld 
waren en afgesloten van de rest van het Brit-
se leger. We kregen opdracht onze kanonnen 
en voertuigen te vernietigen de avond van 29 
mei. Majoor Cartland verzamelde zijn mannen 
en legde de toestand uit waarbij gemeld werd 
dat de brigade Cassel zou verlaten om te voet te 
proberen onze lijnen te bereiken. Er werd geen 
melding gemaakt dat de evacuatie reeds begon-
nen was in Duinkerke. Hij zegde ook dat het een 
“ieder voor zichzelf”-situatie was en dat ieder-
een vrij was het te doen op zijn manier. Door 
allen werd gekozen de majoor te volgen en ge-
wapend met geweren, brens en handgranaten 

vertrokken we uit de brandende stad Cassel. 
De mars werd geleid door de weinige overblij-
vers van de brigade infanterieregimenten “The 
Glosters and the Ox” (Gloucestershire en Ox-
fordshire Regiments). In de vroege morgen van 
30 mei bevonden we ons onder hevig vuur van 
infanterie en tanks. Er vielen veel slachtoffers in 
onze batterij en Majoor Cartland gaf order om 
ons over te geven. Juist op dat moment hernam 
een hevig geschut en werd majoor Cartland 
geraakt en gedood. Mr. Hutton-Squire, Tommy 
Bunn die de chauffeur was van de majoor en 
ikzelf bevonden ons op enige afstand van de 
rest van de batterij.  Mr. Hutton-Squire zegde 
dat hij geen krijgsgevangene wilde worden en al 
schreeuwend ”Follow me Bombadier” stormde 
hij uit de gracht waar we lagen al vurend met 
een bren op een naderende tank en zo werd 
hij neergeschoten door een kogelregen vanuit 
die tank. Tommy Brunn en ikzelf  bereikten een 
gracht aan de overzijde van het veld onder hevig 
vuur van dezelfde tank. We wilden niet gevan-
gen genomen worden door de bemanning van 
die tank en kropen door de gracht tot aan de 
toegang naar een naastliggend veld. We spron-
gen uit de gracht en liepen zo recht in het mid-
den van een Duitse patrouille die al een aantal 
van mensen van onze batterij gevangen hadden 
genomen. Zo begon mijn gevangenschap.
Er werd vermeld dat amper 5 officieren en 284 
mannen van hun regiment van de stranden 
van Duinkerke konden geëvacueerd worden. 

Veel officieren en manschappen werden ach-
tergelaten in Frankrijk: dood of krijgsgevangen 
genomen. Het regiment heeft echter meer vij-
andelijke tanks uitgeschakeld dan welk ander 
anti-tankregiment ook. Waar de juiste plaats is 
waar Lt. Robert David Hutton-Squire sneuvel-
de, konden we niet achterhalen. In een ander 
verslag staat dat dit gebeurde op ongeveer 20 
miles van Cassel en er is ook een melding dat 
het gebeurde bij een hoppeveld. Ooit vertelde 
Georges Cornette dat dit gebeurde op de wijk 
De Canada (waarschijnlijk ergens bij de hoeve 
van Garmijn) en dat Camiel Degraeve hem met 
paard en kar naar het kerkhof heeft overge-
bracht. Volgens het verhaal van Harry Munn 
zou dit niet gebeurd zijn op dezelfde plaats 
waar Majoor Cartland is gesneuveld (nabij de 
“Speute”). Dat Lt. Hutton iets verder in Proven 
sneuvelde en daarom hier begraven werd en 
dat  Maj. Cartland en de vier anderen aan “de  
Pauw” eerst  in Watou begraven werden kan 
daarop wijzen. (Genoteerd in het gemeentear-
chief van Watou, betreffende degene  die daar 
op 30 mei gesneuveld zijn).

Als appendix aan het verhaal van Bdr. Harry 
“Wally” Munn werd er aan toegevoegd:
Harry werd gevangengenomen, maar echter 
niet zonder dat hij en zijn eenheid aanzienlijke 
schade en vertraging in de operaties van de vij-
and hadden veroorzaakt met inbegrip van de 
vernietiging van de helft van hun aanvallende 
tanks. Er waren eenheden van de SS bij het vij-
andelijke leger en sommige van deze waren ra-
zend bij het dwarsbomen van hun poging het 
B.E.F. te vernietigen zodat zij gevangen geno-
men geallieerde soldaten executeerden. 
Een van hen zette zijn pistool aan Harry’s hoofd 
maar een N.C.O (onderofficier) sprak hem heel 
hard aan. Harry heeft nooit geweten wat hij 
heeft gezegd maar deze SS-officier wist wel be-
ter en Harry was hem toch wel dankbaar zijn 
leven te hebben gered. Veel anderen waren niet 
zo gelukkig.
In het volgende dorp Wormhout, vond een 
moordpartij plaats waar de SS meer dan 60 solda-
ten uitmoordde met handgranaten en machine-
geweervuur.

Ivan Top

Bronnen:
www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/sto-
ries/68/a2349768...
http://140th-field-regiment-ra-1940.co.uk/
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Graag willen we onze klanten bedanken die de afgelopen
maanden gebruik gemaakt hebben van onze take-away-service!

De vele bestellingen gaven ons telkens weer de moed
om door te gaan!!

Vanaf vrijdag  12 juni is het restaurant terug open op de gewone 
openingsuren en dagen. We organiseren een deel restaurant in de 
zaal om zo voldoende ruimte voor iedereen te kunnen creëren!
We doen ons uiterste best om alles voor iedereen
zo veilig mogelijk te laten verlopen!

We hopen jullie binnenkort terug te mogen verwelkomen!

Let wel: we moeten van de overheid werken
op reservatie: 057/ 300 335
Met dank voor jullie begrip !!!                 Dieter en Carmen

Obterrestraat 73  •  8972 Proven  •  Tel. 057 30 03 35 • reservatie gewenst • www.rozenhof-proven.be
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Zo’n 250 wan-
delaars en fiet-
sers openden 
op 1 juni 1980 
de gloednieuwe 
Pieter de Pense-
jager fiets- en 
w a n d e l r o u t e 
in Roebrugge. 
Pieter de Pensejager was, net als de 
legendarische Karel de Blauwer, één van de 
hoofdpersonages uit de smokkel- en stropers-
verhalen van priester-volksverteller Jules Leroy, 
die in Haringe was geboren maar in het Roes-
brugse grenscafé De Hagedoorn opgroeide.
Voor de officiële opening van de routes hadden 
de toenmalige Bond voor Grote en Jonge Ge-
zinnen, het Karel de Blauwerfeestcomité en de 
handelaarsvereniging Roesbrugge-Haringe de 
handen in elkaar geslagen en er was die dag in 
Roesbrugge dan ook heel wat te beleven. Roger 
Blondeau onthulde op de markt - aan de gevel 
van het café ‘In het Hof van Commerce’ bij Joël 
en Paula Deroo-Denys - een erg mooie bas-reliëf 
van Karel de Blauwer, gemaakt door de plaat-
selijke artistieke duizendpoot Romain Depuydt.

Provincieraadslid Roger Dezeure opende de 
13 km wandelroute, BGJG-voorzitter Georges 
Samyn gaf het startschot voor de korte 6 km 
wandeling en schepen d’Udekem d’Acoz 
mocht aan de kade een kunstvolle wegwij-
zerpaal officieel inhuldigen. Hij kreeg daar-
voor assistentie van de harmonie van Stavele 
en van gelegenheidsstropers Willy Neuville en 
Leo Parent, die niet alleen hun geweer maar 

ook al een eerste feestkonijn bijhadden.
Wie erbij was kon voor 150 frank ook een 
speciale souvenirtegel kopen en bovendien 
werden onder de aanwezigen een pak prijzen 
verdeeld. Zo kreeg de toen 77-jarige Achiel 
Gyssels de prijs voor de oudste deelnemer en 
was er een beloning voor het gezin Paul Me-
nu-Corneillie  als ‘grootst deelnemende gezin’. 
In de voormiddag van de wandel- en fietszon-

dag was er aan de kapel op de Beveren Kalsijde 
ook een plechtigheid. Daar werd op initiatief 
van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen een 
gedenkplaat voor de verdwenen abdij van On-
ze-Lieve-Vrouw Ter Nieuwe Plant ingehuldigd. 
Die abdij werd in  1236 door de kanunnikes-
sen van Sint-Victor opgericht en groeide in de 
volgende eeuwen uit tot een groot klooster met 
een school en opvangplaats voor pelgrims. Maar 
in  de geuzentijd vluchtten de religieuzen voor 
het geweld en in 1579 werd de abdij volledig 
verwoest. De orde bouwde daarna in Ieper een 
nieuw klooster maar als ‘Roesbrugge Dames’ 
hebben de zusters de link naar Roesbrugge altijd 
bewaard. De gedenkplaat op de kapel met de 
tekst ‘350 meter ten NO van deze kapel stond 
van 1236 tot 1579 de abdij O.-L.-Vr.-Ter Nieuwe 
Plant’  is er trouwens ook nog altijd en wie nu 
langs de kapel verder richting IJzer stapt kan 
in de weide aan de hand van getuigenstenen 
de omvang van de vroegere abdij inschatten.

Nog in juni 1980
- In Proven werden in één klap 3 gouden echtpa-
ren gevierd. Het waren Marcel Devos en Alice Pa-
pegaey die woonden op het Alexisplein, Camiel 

… 40 jaar terug in de tijd

Roger Blondeau onthulde op de markt van Roes-
brugge het bas-reliëf van Karel de Blauwer.

Bij de start van de toeristische wandel- en fietstrou-
tes in Roesbrugge zorgden gelegenheidsstropers 
Willy Neuville en Leo Parent voor een leuke sfeer. 

Schepen d’Udekem d’Acoz had duidelijk meer aan-
dacht voor het konijn dan voor de mooie wandel-

wegwijzer.

Het gezin van Maurice en Simonne Mouton-Gryson kreeg voor de krantenfoto ter gelegenheid van hun 
gouden jubileum gezelschap van heel wat oud- en meer recente politiekers. Ook de toenmalige gemeente-

secretaris Willy Devos en pastoor Ollevier poseren graag mee.  
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Boury en Maria Bultheel uit de Reningestraat en 
ook het echtpaar Maurice Matton en Simonne 
Gryson. Vooral dat laatste koppel genoot in het 
dorp en ook daarbuiten enige bekendheid, want 
zij hadden in de Obterrestraat een horlogerie en 
juwelenwinkel. Bovendien was Maurice heel 
lang spelend lid en ook erevoorzitter van de har-
monie ‘De Volksvreugd’ en een fervent kaarter.  
- Nog in Proven vierde het jeugdhuis ‘Die 
Croone’ zijn vijfjarig bestaan met een specta-
culair en ludiek spel zonder grenzen. De deel-
nemende ploegen moesten zich bewijzen in 
touwtrekken, eivangen, verklede velokoers met 
hindernissen, estafetteloop en ballonscheren. 
Het team van voetbalclub TSC Proven won voor 
Krombeke, KLJ Proven, Watou en Chiro Proven.
- De Vrije Lagere School van Watou won in 
Poperinge het interscholenvoetbaltornooi.
De ploeg kreeg daarbij tijdens de matchen te-
gen de andere deelnemende scholen van de 
stad en de deelgemeenten geen enkel tegen-
doelpunt binnen en dat was uniek in de ge-
schiedenis van het tornooi. Watou haalde het 
in de finale van de Lagere School van Proven. 

- Op 27 juni 1980 ging in Proven zuster Bernadette
met pensioen, na 31 jaar in het onderwijs, 
waarvan 28 jaar in de school te Proven. Zuster 
Bernadette heette eigenlijk Julietta Lejeune. Zij 
werd geboren in 1917, was één van de 12 kin-
deren van Achiel Lejeune en Maria Depuydt en 
groeide op in Roesbrugge. Toen ze 14 was, trok 
ze van thuis weg om te gaan werken en op haar 
26ste trad ze binnen bij de zusters Dienstmaag-
den van Maria in Wingene. In 1949 haalde ze 
haar diploma van onderwijzeres en ze startte 
haar loopbaan in het onderwijs in Wingene. 
In 1953 kwam ze naar het klooster te Proven 
en daar bleef ze in de Vrije Lagere School tot 
1980 de vaste leerkracht voor de leerlingen van 
de eerste graad.  Na haar pensioen nam ze geen 
afscheid van Proven. Ze bleef in het klooster wo-
nen, en pas in 1990 vertrok ze samen met haar 
collega’s zuster Aloïsia en zuster Alselina naar het 
hoofdklooster in Wingene. Het was meteen het 
afscheid van de Zusters van Wingene in Proven.
- In Haringe lokten de openluchttoneelvoorstel-
lingen bij Paul en Nelly Vanwildemeersch-Be-
haeghel volle tribunes.

Volleybalclub Kwavo Watou vierde in juni 1980 zijn 15-jarig bestaan. En daar 
hoorde uiteraard een krantenfoto met bestuur, trainers, spelers en enkele oud-
spelers bij. Vooraan zitten ook voorzitter Paul D’hondt, erevoorzitster mevrouw 

Van Eecke en schepen Roger Descamps.

De leerkrachten van de vrije meisjesschool van Pro-
ven in 1973. Met van links naar rechts Irène Muys-
sen, zuster Bernadette (Juliette Lejeune), Lucienne 

Desomer, Erna Rappelet en Yvette Dewaele.

Tijdens de straatpaardenkoersen in Krombeke won de plaatselijke menner en lid 
van het organiserende comité André Lemahieu een drafkoers. Goed voor een 

beker en de felicitaties van heel wat plaatselijke supporters.

De toneelgroep van de plaatselijke Kultuurge-
meenschap bracht met ‘Peegie’ van de Roese-
laarse auteur Willem Denys een heel gekend 
volks blijspel, en de kritieken waren unaniem 
lovend. Willem Denys zelf was op de première 
en ook hij had niets dan lof voor de presta-
tie van de acteurs. De jonge Stefan Gheysens 
verraste in de rol van Peegie en daarnaast 
schitterden ook Nelly Behaeghel, Willy Neu-
ville, Leo Parent, Robert Bafcop, Colette en 
Christine Soenen, Herman Theunynck, Chris-
tine en Carine Boone, Rik Deschrevel, Rik en 
Stef Ryon, Gilbert Huyghe, Luc Devloo, Milo 
Aernout, Jozef Gheysens, Lena Laseure, Rik 
Vandermarliere, Paul Recour, Lena Roelstrae-
te, Katrien Lahaye en Jacqueline Verhaeghe.   

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

Stef Ryon

De voetbalploeg die de Vrije Lagere School van 
Watou op de recordtabellen van het scholentornooi 

in Poperinge zette. Met achteraan in het midden 
schooldirecteur Freddy Wyffels en naast hem André 

Gelein, voorzitter van het organiserend comité.

Een scène uit Peegie, met Nelly Behaeghel, Christine 
Soenen en Stefan Gheysens als de jonge Peegie.
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1896

De eerwaarde heer Jozef  Messelyn, pastoor van 
Watou, stierf  den 6de september 1896. Ik, Gu-
staaf  Goderis, geboren te Alveringem, den 11de 
september 1845, pastor van St-Eloois-Vijve sedert 
september 1888, werd zijn opvolger benoemd 
de 18de september 1896. Mgr. Waffelaert die mij 
benoemde zei: uw voorzaat, mijnheer Messelyn, 
was vreedzaam, voorzichtig, gemeenzaam met de 
parochianen. Gij zult een  tamelijk schone pastorij 
hebben, een behoorlijke kerk, een katholiek ge-
meentebestuur, wel ingerichte scholen voor meis-
jes en knechten, twee kloosters (school en rusthuis), 
geef  maandelijks de conferentie aan de zusters, 
tracht de parochie van Watou in goede staat te 
bewaren. 

De maandag 21 september ging ik Watou bezoe-
ken: na mijnheer de burgemeester Charles Brut-
saert, de twee heren schepenen Ryckebusch en 
Devos gegroet te hebben, ging ik noenmalen bij 
de eerwaarde heer Raymond Vandeputte, onder-
pastoor. ’s Namiddags bracht ik een bezoek aan 
de beide kloosters. Ik ging niet bij de voorzitter 
van de kerkraad mijnheer Lieven Vandenameele, 
omdat zijn vrouw over eerde lag. Ik zag weinig 
van de inwendige schikkingen der pastorij, omdat 
men koopdag hield van meubels en gerief, maar 
na een tweede bezoek aan de kerk keerde ik terug 
met de mallepost (vervoersdienst Roesbrugge-Po-
peringe) naar Poperinge om 15u30 om rond 19u 
terug thuis te komen in Sint-Eloois-Vijve. Dicht bij 

Het Dagboek van een dorpspastoor
 “Liber Memorialis” (1)

GUSTAAF GODERIS  -  pastoor Sint-Bavo Watou - 1896-1932

Op 13 mei 1903 komt de bisschop van Brugge Gustave Waffelaert naar de parochies van de 
dekenij Poperinge om er het H.Vormsel toe te dienen. Om 10 u komt hij vanuit Proven te Wa-
tou aan om in stoet naar de kerk te trekken door de bevlagde straten. Gedurende het sermoen 
voor de vormelingen begeeft de bisschop zich naar de sacristie om de boeken te tekenen. G.G. 
“Hij vraagt de liber memorialis en ik moet tot mijn schande bekennen dat ik nog geen aan-
gelegd heb. De bisschop steunde op de voordelen van zulk een boek en belastte mij aan de 
eerw. heer pastoor van St-Jan-ter-Biezen te zeggen dat hij ook zulk een boek moest beginnen”.

Pastoor Gustaaf Goderis werd in september 1897 aangesteld op de Sint-Bavoparochie te Watou 
en heeft de eerste zes jaren van zijn dagboek met terugwerkende kracht geschreven. Hij schreef 
blijkbaar graag en veel, vanzelfsprekend eerst en vooral over zijn parochieleven, over zijn katholie-
ke verenigingen en genootschappen, maar ook over gebruiken en gewoonten van de Watounaars, 
het onderwijs, bouwwerken en het politieke reilen en zeilen in het dorp. De Eerste Wereldoorlog 
en de woelige periode erna worden van A tot Z beschreven en ik heb er dankbaar gebruik van 
gemaakt in mijn boek. Opvallend zijn de plotse Latijnse fragmenten, misschien te gevoelig voor 
de ogen van de ‘maarte’? Het lezen en herlezen geeft zijn hanig geschrift beetje bij beetje zijn 
geheimen prijs en maakt een dorpsgeschiedenis levendig en vollediger.

De afgelopen jaren heb ik de ruim 400 pagina’s handschrift omgezet in een leesbare tekst. De 
oude dialectwoorden en de Latijnse woorden heb ik zoveel mogelijk bewaard, maar geduid waar 
nodig. De komende maanden krijgt u hieruit een selectie te lezen, waar mogelijk met illustraties. 
Veel leesplezier!

Jan Daschot

de statie van de ijzerenweg van Sint-Eloois-Vijve 
kwamen mij in het donker drie mannen nabij, die 
luidkeels riepen: leve de Christene Volkspartij, leve 
de democraten! Gij zwarte smeerlap! In de pasto-
rij vond ik mijn opvolger, de E.H. Bernolet, ik gaf  
hem al de begeerde inlichtingen over zijn nieuwe 
parochie.

Mijn inhuldiging werd gevierd de dinsdag 6e ok-
tober om 11u30. De heren getuigen waren mijn 
broer Henri Goderis, pastoor van Markegem en 
Z.E.H. Ed. Degrijse, pastoor-deken van Kortrijk. 
In de kapel van het oudmanhuis deden de heren 
getuigen, de Z.E.H. deken Huys en ik trokken ons 
roket (wit koorhemd) aan en zagen de schone stoet 
voorbijtrekken. De stoet leidde ons door de bijzon-
derste straten van het dorp, langs dewelke hoppe-
persen geplant stonden, net geschilderd en ver-
bonden met twee stringen gevlochten groen van 
meer dan twee kilometers lengte. Om 12u begon-
nen de plechtigheden in de kerk. Om 13u30 was 
de maaltijd in de zaal van de kloosterschool, de 
eerwaarde heer deken Huys deed de eerste aan-
spraak, ik de tweede en mijnheer de burgemeester 
van Sint-Eloois-Vijve, Paul Boulez een derde. Na 
de maaltijd vergezelden een groot aantal genodig-
den mij naar de pastorie. Tegen de avond kwamen 
de heren burgemeester, schepenen, raadsleden en 
anderen mij halen om de verlichting van de plaats 
te gaan bezichtigen: een fijne regen en een nogal 
geweldige wind deden de verlichting mislukken.

Wordt vervolgd

Hartslagen
van Rik Ryon

   

MEN ZEGT,
EEN MEENEEM-
RESTAURANT...

JE NEEMT TOCH
ALTIJD JE ETEN 

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

Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij SCHOONAERT
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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

45

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

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

JUNIMAAND = OPRUIMMAAND !
Acties op zomerbloembollen, groente-
planten, aardbeiplanten: 1+1 gratis

ACTIE!van 12 tot 30 juni
vanaf € 40 GRATIS1 fles DCM meststof (880 ml)vanaf € 75 GRATIS2 flessen DCM meststof (880 ml)vanaf € 100 GRATIS1 flesDCM meststof (2,5 l)
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Op zaterdag 23 mei 2020 
werd priester Cyriel 
Moeyaert 100 jaar oud.
Dit jaar is hij bovendien 
ook 75 jaar priester.
 

Cyriel Moeyaert werd geboren op 23 mei 
1920 in Sint-Andries. Als jongste van 11 kin-
deren bracht hij zijn jeugd door op de boer-
derij van zijn ouders in Langemark. Vanaf 
1933 was hij leerling aan het Klein Seminarie 
in Roeselare. Zijn priesterwijding vond plaats 
op ‘Beloken Pasen’ 1945 (zondag 8 april in 
dat jaar) in de kapel van het Sint-Lodewijks-
college in Brugge. Hij was toen 25. Na zijn 
priesterwijding werd hij benoemd aan het 
Sint Jozefscollege in Izegem. Daar was hij 
gedurende 23 jaar leraar. Nadien was hij nog 
enkele jaren godsdienstleraar aan het Athene-
um van Menen en ook nog in de school van 
de Roesbrugge Dames in Ieper. In 1975 werd 
hij benoemd tot inspecteur Nederlands. Deze 
functie heeft hij uitgeoefend tot in 1990.

Kan je een kleine anekdote vertellen uit 
je 75 jaar als priester?

Enkele dagen na mijn priesterwijding kreeg 
ik mijn eerste benoeming als leraar aan het 
Sint-Jozefscollege in Izegem. Die benoeming 
was op zaterdag en de bedoeling was dat ik 
op zondag naar Izegem zou vertrekken om op 
maandag te beginnen in de school. Die zon-
dag deed ik in de voormiddag nog de H. Mis 
bij ‘de Blindekens’ in Brugge. Nadien vertrok 
ik voor ‘een lange reis’ met de tram naar Ize-
gem. Ik was er nog nooit geweest! Aange-
komen aan het station vroeg ik aan één van 
de voorbijgangers de weg naar het college… 
eerst begrepen ze het niet goed, want in de 
volksmond werd het de ‘Broederschool’ ge-
noemd. Ze hebben me dan de weg zo goed 
mogelijk uitgelegd. Intussen was het bijna tijd 
voor de Vespers in de kapel van het college. 

Mijn voorganger, die me nog alles moest uitleg-
gen, bleek nog niet thuis te zijn. Hij was nog 
in Lendelede om te gaan kijken naar de paro-
chie waar hij vanaf de volgende dag benoemd 
was. Eindelijk kwam hij dan thuis. Het was E.H. 
Mayaert – maar één klank verschil met mijn 
naam. Hij heeft me dan alles heel goed uitge-
legd, de boeken getoond enz. Zo heb ik dan 
in de nacht mijn lessen voor de volgende dag 
voorbereid!

Wat is er veranderd in 100 jaar? Is het nu 
beter of slechter dan vroeger?

Er is zeker heel veel veranderd. Sommige dingen 
zijn beter, andere niet. De levensstandaard van 
de mensen is zeker verbeterd, maar de beleving 
van het geloofsleven is sterk verminderd.

Je gaf jaren les, onder andere Nederlands, 
en hebt een voorliefde voor de Nederland-
se taal. Vanwaar komt die passie?

Ik heb inderdaad vele jaren les gegeven, maar 
niet alleen Nederlands! Ook veel andere vakken: 
Latijn, Grieks, Aardrijkskunde, Frans en zelfs 
een jaar Biologie. Dat was in die tijd normaal 
voor een priester-leraar. Mijn voorliefde voor 
de Nederlandse taal komt vooral uit de tijd dat 
ik leerling was aan het Klein Seminarie in Roe-
selare. Enkele leraren hebben een bijzondere 
indruk op mij gemaakt, waaronder een zekere 
priester-leraar Robrecht Stock. Hij heeft ons 
echt de liefde voor onze taal bijgebracht door 
te zeggen:  “Je moet je taal verzorgen, anders 

gaat ze teloor!” Hij was heel streng en is la-
ter nog inspecteur Nederlands geworden. Als 
leraar was ik zelf ook streng. Eén van mijn 
oud-leerlingen, gewezen minister Geert Bour-
geois, heeft dit later nog verteld. Hij was nog 
steeds dankbaar dat ik op school streng was 
en steeds ‘op het ogenblik zelf’ de taalfouten 
van de leerlingen verbeterde.

Vorig jaar publiceerde je een boek: Het 
Nederlands in Sint-Omaars door de eeu-
wen heen. Werk je nog aan iets nieuws?

Ik ben nog aan het werken aan iets waarvoor 
ik steeds ook een bijzonder interesse had, 
namelijk: Het Nederlands in Komen door de 
eeuwen heen. Maar er is weinig kans dat het 
nog tot een publicatie komt…

Hoe hoop je je 100ste verjaardag te vie-
ren? Wat zou je het liefst doen?

Gezien de omstandigheden heb ik geen gro-
te verwachtingen… Ik laat die dag gewoon 
op mij afkomen. De dag zelf zal ik op mijn 
kamer de H. Mis vieren. Ik kijk ook uit naar 
het gesprek met onze bisschop enkele dagen 
voordien.

Voor de lezers die ook graag 100 willen 
worden: wat is jouw recept om 100 jaar 
oud te worden?

Eigenlijk heb ik geen echt recept, maar ik ben 
altijd met veel bezig geweest. Ik heb ook al-
tijd veel gelezen. Voor een gezond leven is het 
belangrijk dat je veel ‘plannen’ hebt, anders 
wordt je leven passief. 

Bron: Kerknet-Bisdom Brugge. Met dank aan 
auteur Michiel Van Mulders, aan zuster Rita 
Geukens van woonzorgcentrum OLV Gast-
huis in Poperinge en de familie van Cyriel 
Moeyaert.

Het gezin van August en Romanie Moeyaert. 
Cyriel is de jongste van elf kinderen en zit hier 

tussen zijn vader en moeder.

Cyriel Moeyaert bij zijn priesterwijding
op 8 april 1945.

15 augustus 2014, Hemelvaartdag met Cum Jubilo 
in Sint-Jan-ter-Biezen.

Mei 2020 in de babbelbus OLV gasthuis Poperinge









 








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

Drukkerij SCHOONAERT

92

4 RECTO

D’ABEELESTATIE
HENGELSPORT
ALLES VOOR TUIN EN DIER

HOUTPELLETS, BRANDHOUT EN KOLEN

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

Houtpellets (din+)

Brandhout

Brandkolen
* Geldig op aankopen in de maanden mei en juni

Nu bestellen:later leveren ofaf te halen

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

GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN

n	PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET

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

MARIO VANDEWIELE BV
ROESBRUGGESTRAAT 62

8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE



                                                                     

KROMBEKE 

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

POPERINGE 

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

• SCLPTRE vs. BDY, hedendaagse dans geïnspi-
reerd door en in de beeldentuin
Verplaatst naar lente 2021  ism.  Pro Danza 
onder leiding van  Ilse Devos
In de tuin van het Museumhuis Lucien De Gheus
• NOCTURNES: geleid bezoek Museumhuis 
Lucien De Gheus 
Op donderdag 23 juli en donderdag 20 augus-
tus  om 19.00 u. (onder voorbehoud)
Toegang: € 12,00       leden € 4,00
Vooraf inschrijven via stichting@luciendegheus.be
Na de rondleiding: gezellige babbel met gratis 
drink
• ZOMERCONCERT  ALEJANDRO RIVAS COT-
TLE en KARL STRUYF
Zuid-Amerikaanse muziek
Op donderdag 27 augustus om 19.00 u.
(onder voorbehoud)
Toegang: €   15,00          leden: € 10,00    
Vooraf inschrijven via stichting@luciendegheus.be
Met uitgebreide receptie. Groepsbezoeken 
met of zonder gids vanaf 6 personen het hele 
jaar door mogelijk. Tarief vanaf 10 personen:
€ 8,00/persoon     Met gids: € 60,00
Info: Toeristische dienst Poperinge
057 34 66 76 of Stichting@luciendegheus.be

PROVEN

n Bebloemingsactie Proven
Wat is er mooier dan een  versierde gevel, ven-
sterbank of voortuin? Bloemen en  planten  zeg-
gen zoveel meer, geven vreugde, brengen leven 
in het straatbeeld. Wenst u mee te doen en  in 
de prijzen te vallen met de mooiste versierde 
voorgevel, voortuin? 
Schrijf je als de bliksem in en dit ten laatste vrij-
dag 26 juni 2020 via
rudiducorney@gmail.com , of 0477 59 50 16 

n Fotozoektocht
Omdat we door de vele maatregelen gedwon-
gen worden om meer in onze eigen streek te 
blijven en steeds dezelfde wandeling na een tijd-
je wat kan gaan vervelen, hebben we iets leuks 
bedacht om je wandeling in en rond Proven wat 
nieuw leven in te blazen.
Hierdoor kregen we het idee om een wandel-
fotozoektocht (± 6 km) samen te stellen voor 
jong en oud.
De fotozoektocht die loopt van 9 mei tot 31
augustus is helemaal gratis. De deelnameformu-

lieren kunnen afgehaald worden bij slagerij Bart 
en An, bakkerij Stefaan of bij Anja (apotheek 
Regheere). De ingevulde antwoordformulieren 
kan je ten laatste tegen 31 augustus 2020 bin-
nenbrengen. De deelnemers die alle vragen cor-
rect hebben beantwoord, maken kans op een 
leuke verrassing.

STAVELE

n Promen’art:
    zat. 20 en zon. 21 juni van 9 tot 17 uur.
Wandelen van Atelier naar Atelier in de Ijzerval-
lei. Welkom bij Upstream Studio (Bergenstraat 
3, Roesbrugge) of Stein en Stof (Westsluisstraat 
9, Stavele) of Stefans Pottery (Lindestraat 6, 
Roesbrugge) tijdens een 9 km lange wandeling 
in de Ijzervallei. Het kaartje vind je op www.pro-
menart.be of in één van de ateliers.

ROESBRUGGE
	

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

EVENEMENTENKALENDER

Aan alle verenigingen
Maak voor al jullie

evenementen

GRATIS publiciteit
in De IJzerbode

door middel van een artikel. 
Mail het door naar

info@drukkerijschoonaert.be
tegen de 1e van de maand voor 

verschijning in
De IJzerbode rond de 15 e!!!!
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!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!
www.drukkerijschoonaert.be

’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



OKRA ROESBRUGGE-HARINGE

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

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

Er ontstaan ook mooie initiatieven van soli-
dariteit. Nu we elkaar minder zien is het mooi 
elkaar eens op te bellen en wat van gedach-
ten te wisselen.                                                               

Wij wensen jullie allen veel moed en steun 
in deze moeilijke periode. Draag zorg voor 
elkaar zodat wij elkaar binnen een tijdje bij 
de heropstart terug kunnen ontmoeten op 
onze activiteiten. Wij houden u verder op de 
hoogte.
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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

Coiffure

dames • heren
kinderen

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

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

nanCy

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten

Alle carrosseriewerken • schilderen

BEAUTY AND MORE 

HARINGESTRAAT 34
8972 ROESBRUGGE 

BELULINO

0496914868
057369275

BELULINOBEAUTYANDMORE@GMAIL.COM

ENKEL OP AFSPRAAK

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan

3000 huisgezinnen verspreid.

Inlichtingen: 057 30 03 79
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NIEUW VOORWERP

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

Het voorwerp van vorige maand werd vervaar-
digd door Panhans Sigmaringen, machinebou-
wer in Duitsland. Het is een toestel om tanden 
van cirkelzagen te “zetten”, links en rechts, om 
een breder zaagspoor te bekomen. Het ver-
plaatsbaar conisch centerpunt dient om gro-
tere of kleinere zagen met een groter of kleiner 
gat te behandelen.

Marc Camerlynck uit Beveren-IJzer is de geluk-
kige winnaar en mag bij Drukkerij Schoonaert 
zijn prijs ophalen. Van harte proficiat !

VOORWERP                      
Brouwerij & mouterij
Feys-Callewaert

www.feysbook.be

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 in-
neemt.

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

Na Corona nog meer leven in de brouwerij!
Onze eigenste Greta Bal nam het roer in handen om de dingen sneller te laten verlopen.
Prioriteitenlijsten, contact houden met de contacten, de huurders van de zaal, de leveran-
ciers en de vrijwilligers. Maar ook daadwerkelijk aanpakken waar het nodig is, dag na dag!
De tijd gaat zo snel voorbij! Het is ondertussen 8 jaar dat we aan de brouwerij Feys werken, 
en 3 jaar voor het Brouwerskasteel het beste geven. Meer en meer mensen vragen om nog 
eens een rondleiding te mogen meemaken om te zien hoever het ondertussen staat.
De Coronatijd zorgde voor annulaties van heel wat geplande feesten en events, maar nu 
kunnen we rustig maar zeker aan de toekomst bouwen.
We hebben één groot voordeel en dat is de enorme oppervlaktes binnen en buiten, dus 
afstand houden is niet zo een probleem.
Wat zijn nu de prioriteiten volgens onze kapitein 
Greta die het stuur stevig in handen heeft?
1. Feestzaal: waterafstotende en slijtvaste laag op 
vloer zodat er kan gefeest worden, en ook eens 
iets gemorst.
2. Afwerking ruwbouw gelijkvloers brouwerskas-
teel, zodat we deze prachtige ruimtes kunnen ver-
huren voor familiefeesten & gezelschappen.
3. De jongste mouttoren zal dus ‘s werelds groot-
ste Belgische bierglazenverzameling huisvesten en 
we maken er rekken en rekken en rekken… Mooi 
industrieel passend bij het geheel. 
4. Uitbaters vinden voor een horecazaak in het brouwerskasteel, een zalenverhuurprofes-
sional en een verantwoordelijke kajakverhuur.
5. Maar ook de historische kruidentuin, de aanplant van oude soorten hoogstam fruitbo-
men, optimalisatie rondleidingen met gidsen…
6. Algemene look- & feel van gebouwen optimaliseren door schilderen gevel brouwerskas-
teel (monumentenzorg bespreking) en het verder 
uitwerken van het sitebeheersplan op 20 jaar.
7. En tegelijk verder netwerken en de gebouwen 
met hun verleden in de kijker zetten van de pas-
sant, Feys zijn sociale rol uit het verleden weer la-
ten opnemen en gewoon…
…weer leven in de brouwerij te krijgen. Het is van 
augustus 1965 geleden dat er werd gebrouwen, 
en van 1969 dat er werd gemout. Wat gaat de 
tijd toch snel.
Goed maar dat het gebouw niet meer achteruit 
gaat, zoals tot 8 jaar geleden…
Heb je tips, een uniek Feys-stuk of onderdeel, wil je eens eenmalig of regelmatig de han-
den uit de mouwen steken voor een goed doel, of ken je iemand die een meerwaarde kan 
betekenen om de glorie van weleer te laten terugkeren?
Laat het Greta gerust weten via greta@feysbook.be of tel 0468 10 20 35 of de eigenaar 
Hendrik zelf. Het was destijds een mooie maar toch trieste aanblik… nu willen we rentabi-
liseren en tegelijk gelukkige mensen zien rond de machtige mouttorens!

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan

3000 huisgezinnen verspreid.

Inlichtingen: 057 30 03 79

foto’s Hilde Nollée

Kajakverhuur: heb je ook zin in plezier op het water? Voor meer info neem 
gerust contact op via events@feysbook.be of bel 0468 10 20 35. Tot dan!
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 4,5 – 7,0 L/100 KM  118 – 158  G CO2/KM (WLTP)4,8 – 8,0 L/100 KM  126 – 181 G CO2/KM (WLTP)
SUV C5 AIRCROSS SUV C3 AIRCROSS

Citroën verkiest Total. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be. Contacteer uw verkooppunt voor alle informatie over de � scaliteit van uw voertuig. (1) 100% 
korting op alle fabriekopties (behalve de betalende koetswerkkleur) op de volgende CITROËN uit stock: SUV C3 Aircross, SUV C5 Aircross, C4 Cactus, C4 Spacetourer 
en Grand C4 Spacetourer. Aanbieding onder voorwaarden geldig van 01/06/2020 tot 30 /06/2020 in de deelnemende CITROËN verkooppunten zo lang de 
voorraad strekt en voorbehouden aan particulieren. De uitrustingen zijn standaard of in optie naargelang de versie. Meer info bij ons.

SUV CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN GAMMA

SUV CITROËN C5 AIRCROSS

TOT 

100% VAN DE OPTIES AANGEBODEN
OP DE CITROËN IN VOORRAAD(4)

VAN [DATUM] 
TOT [DATUM] JUNI

RESPECT
GEZONDHEIDS-
MAATREGELS

COVID- 19

Voor een persoonlijke ontvangst, legt u een afspraak vast
via telefoon op  057 20 46 06

of via citroen.be/nl/exclusive-sales

SUV CITROËN C5 AIRCROSS

CITROËN

PRIVATE
sales

Y F Y
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HULPDIENSTEN
• Ambulance, medische spoed
 tel. 112
• Brandweer
 tel. 112
• Politie
 tel. 101

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

!!! BELANGRIJK !!!
De IJzerbode juni

verschijnt in de loop van week 29 (13-17 juli).

Artikels en publiciteit inleveren
ten laatste op maandag 1 juli 2020

door wijzigingen bij Bpost.

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

MENSEN VAN BIJ ONS

• Marie-Thérèse Delboo, weduwe van André 

Crombez, geboren te Boeschepe (Fr.) op 21 

februari 1931 en op 6 april 2020 op 89-jarige 

leeftijd in het WZC OLV Gasthuis te Poperin-

ge overleden. Zij was de vroegere uitbaatster 

van Café du Commerce op Abelestatie.

• Willem Pyfferoen, echtgenoot van Jacque-

line Ooghe, geboren te Roesbrugge-Haringe 

op 1 augustus 1936 en op 7 mei 2020 op 

84-jarige leeftijd thuis te Krombeke overle-

den. Willem was brood- en banketbakker op 

rust en voorzitter van de kerkfabriek Sint-Bla-

sius te Krombeke. Er werd in intieme kring 

afscheid genomen.

• Daniël Desmyter, echtgenoot van Magda 

Geerardyn, geboren te Poperinge op 17 juni 

en op 7 mei 2020 op 83-jarige leeftijd in het 

Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper overleden. 

Daniël was voorzitter van de kerkfabriek Sint-

Jan-De-Doper te Stavele. De afscheidsplech-

tigheid had in intieme kring plaats op 12 mei 

2020.

• Gilbert Huyghe, weduwnaar van Marie-

Louise Lemahieu, geboren te Poperinge op 

27 januari 1924 en op 18 mei 2020 op 96-ja-

rige leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis te 

Ieper overleden. Er werd in intieme kring van 

hem afscheid genomen.

• Jozef Pacco, echtgenoot van Cecile Loonis, 

geboren te Krombeke op 4 mei 1940 en op 

21 mei 2020 op 80-jarige leeftijd overleden 

in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper. De 

afscheidsdienst had plaats in intieme kring.

• Hugo Desmyter, echtgenoot van Jacque-

line Vermès, geboren te Poperinge op 5 juli 

1942 en op 21 mei 2020 op 78-jarige leeftijd 

in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper over-

leden. De afscheidsplechtigheid had plaats 

in intieme kring op 27 mei 2020 in de Sint-

Victorkerk te Proven.

• Paul Dewaele, echtgenoot van Marie-

Jeanne Verdonck, geboren te Stavele op 5 

december 1922 en op 29 mei 2020 op 98-ja-

rige leeftijd in het WZC Huize Proventier te 

Poperinge overleden. De afscheidsplechtig-

heid had in intieme kring plaats.

• Paula Dewulf, echtgenote van Urbain Fieu, 

geboren te Proven op 24 juli 1939 en op 

1 juni 2020 op 81-jarige leeftijd te Watou 

overleden. De afscheidsviering had in intie-

me kring plaats.

Poperingse leerkrachten pro-
duceren 1000 gezichtsscher-
men tegen Corona.

De scholen heropenen stapsgewijs de 
deuren, tot grote opluchting van leer-
lingen, leerkrachten en ouders. Tege-
lijk roept deze terugkeer vragen op over 
de risico’s en de kans op besmetting.  
Een groep leerkrachten uit VTI-Poperinge 
bleef niet bij de pakken zitten, maar gooide 
zich volop in de strijd tegen Corona. Hier-
bij werden alle troeven ingezet van een 
sterke technische traditie: een vernuftig 
design, een daadkrachtige aanpak en de 
inzet van moderne technologie: met de la-
sercutter werd de vorm van de face shields 
uitgesneden uit platen polycarbonaat.  
Een eerste lading van 600 shields, waarvan 
de grondstoffen gesponsord werden door 
Club 51 uit regio Ieper-Poperinge, vond al 
vlot zijn bestemming in de zorgsector in 
en rond de Hoppestad. Ze werden in dank 
aanvaard door RVT’s, thuisverplegers, ki-
nesisten, tandartsen, dokterspraktijken en 
woonzorgcentra. Een tweede lading van 
om en bij de 400 stuks gingen naar het 
personeel van scholengemeenschap Berti-
nuscollectief, waarvan meerdere leerkrach-
ten een handje kwamen toesteken, en van 
de basisscholen uit regio Poperinge. Voor 
dit contingent nam het VTI een groot deel 
van de onkosten op zich. Dank zij enkele 
milde giften en een bijdrage van de basis-
scholen konden de schermen gratis aan 
het personeel worden aangeboden. Al bij 
al een mooi project, waar technisch talent, 
ervaring en intellect gekoppeld werden aan 
een heel gedreven inzet en samenwerking.  
Op de foto zien we nog een deel van de 
technische staf van het VTI, v.l.n.r.: Hans 
Pattyn, Rudi Gelein, Kurt Pauwels, Lieven 
Vandamme en de coördinator van dit
project: Franky Kinget.
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ADVIES • KWALITEIT • SERVICE • FLEXIBILITEIT

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

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

Wij aanvaarden
ecocheques

#KOOPLOKAAL

Volledige folder op www.elektrocappoen.be
Veilige leveringen en herstellingen gegarandeerd !

Jacques Croamer, ofkomstig van ‘t Veugeltje, 
wos van klene orie, moar anders in nieten mis-
deeld, en belange nie dom. Verre van! Spietig 
dat ie vroeg moste thuus bluven van ‘t schole. 
Moa deurda ze moeder vroeg weeuwe wos, 
mi vier joeëns, most ie rap biespriengen, anders 
gienk ‘t schoamel mensche zuveruut van ‘n dis 
moeten leven. En toen moe j’ op je kin klop-
pen, en je korsee of broekrieme toetrekken.  
Eerst wos Jacques poester op een boerhof, 
toet dat ie werk kreeg bie de poaters van Sient-
Tjiks. Doar leerde Jacques stief vele van een oed 
poatertje die vele kas van num miek. ‘t Is oek 
‘n dienen die zorgde dat Jacques loater koste 
goan werken toe Gouwy’s in Vloamertieng.
En doa wos Croamertje in z’n illement. Meu-
gen werken an machienen! Ie dei nie liever.
‘t Miek nieten dat ie ‘s noavonds vuul en in smoet 
wos. “Moeder goa ‘t wel woaschen!” zei ‘n ossan.
“ ’t Is nateurlik ol werk bie, moar os ‘n ié kontent 
is, en goed nuus brood verdient”, lachte ze moeder.
Jacques - biekan dertig o ze moeder doodgienk -
trouwde mi een pruttig weeuwtje zoender joe-
ens en verhuusde noa de Meidoorn, noar van 
ze werk. En toet bie ze schoonbroere wos
’t moar een loptje. Ezo kwam het dan z’ in
‘t weekend of binst nulder congé dikkers tho-
pewerkten en refeksje dein in mekoars huus. 
En deur dan ze ‘t goed mieken, kochten ze nul-
der aloam thope. Nieuwe! ‘t Kwam ogliek op 
‘n helft van de pries an ze tegoare dein! Jac-
ques wos nie voer okkoagematerioal. “’ t Beste 
is d’rof”, zei ‘n oltied. “Woarom anders komt die 
bucht te kope? Deur een sterfgevol of de stopzet-
tieng van een bedrief? Me kenn’n dat foeftje! Mak 
je d’ ezels en kwezels moa de dezen nie wies!”
Jacques en ze schoonbroere Bernard zetten gin 
nieuw huus. Ze kochten een oed, nog in goen 
stoat. En lik dan ze van olles verstand hadden, 
dulle werkers woaren, en goed kosten kroa-
men, hen zieder nu oek elk een schoon, gerie-
vig huus. Mi nog een laptje groend d’ erroend!
Op een nuchtend enigte joaren loater zei Bernard:
“M’ hen nu nuus huus, nu willen ‘k een oto. Olle doage 
mit de brommer noa ’t werk, ‘t is doa gin oardighied 
an. Joat, in de zomer, moar hoelange deurt ‘n dienen?”
Twee weken loater kocht ie een Renoltje. In ok-
koage. Moa de sukkeloare hadde weinig chanse:
’t hoaperde ossan etwot. Ie lag meer oénder ze ka-
riot voe ‘t te vermoaken dan dat ‘n d’r in zat. Dromt 
toen een keer van je een bitje te verbeteren!!
“Godver Jacques, an ke ‘t geweten, vint,…”
“Ja, Bernard joengen, zwicht joen van okkoa-
ges! ’t Klienkt misschien roar, en toch is ’t woar. 
O je gin geld hed, kopt etwod nieuws. Okkoa-
ges doaran kroam j’ en vermak je toet dat ‘t hoar 
deur je klakke groeit. O j’ er toen… nog hed!”
 

SCHREVELYNCK Nadruk verboden

Miele Complete C3
Score Black
Stofzuiger met zak
- 890 W
- 77 dB
- Airclean filter

€ 219,99€ 649,00




