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Vlasbewerkers bij VAN ROBAEYS Frères
te Killem
Op 6 juli 1857 wordt Constantinus Van Robaeys geboren te Staden als zoon van Joannes
Baptiste (Jan) en Amelia Blondina Sesier. Jan is
geboren te Klerken, 48 jaar, herbergier wonende te Staden met zijn echtgenote die 46 jaar is
en geboortig van Zarren.
Constantinus, landbouwer van beroep, huwt te
Staden op 4 oktober 1887 met Sylvia Vandecandelaere. Drie kinderen worden geboren te
Staden: Maria Adronia (14 april 1890), Camille
(6 februari 1892) en Achille (9 februari 1894).
Het gezin verhuist dan naar Boezinge waar
eveneens 3 kinderen het levenslicht zien, met
name Julien (22 november 1896), Maurice (15
mei 1899) en Gaston (in 1900).
Omwille van het oorlogsgeweld verlaat Constant in 1914 Staden samen met zijn echtgenote Sylvia, zijn dochter Marie en zijn 2 zonen
Julien en Gaston. Hij vestigt zich in Killem waar
hij werkt op de boerderijen in de omgeving. De
3 andere zonen, Camille, Achille en Maurice
worden in 1914 opgeroepen om het vaderland
te dienen. Maurice overlijdt te Lorient (Fr) op
20 maart 1916.
In de loop van 1917 begint Constant met zijn
zonen Julien en Gaston werkzaamheden in de
vlasnijverheid en… met succes. Maar het noodlot slaat toe. Amper een jaar later, op 16 februari 1918 overlijdt vader Constant. Het verdriet
is nog niet verwerkt wanneer de droevige mare
komt dat Achille is op 12 maart 1918 te St-Joris
bij Nieuwpoort gesneuveld.
In 1919 komt de derde soldaat Camille terug
van de oorlog en zet zich mee aan het werk
met zijn broers Julien en Gaston.
Na de aankoop van een huis in de “Rue des
Dames” te Killem en dag en nacht te wroeten,
starten de Van Robaeys in 1928 een nieuwe fabriek op, op de plaats genaamd “Bon Coin”. In
dat jaar richten Julien, Camille, Gaston en Jules
Cappelle (de echtgenoot van Marie Van Robaeys) de NVBA Van Robaeys op. De jaarlijkse
behoefte aan vlas bedraagt dan circa 300 ha.
Marie overlijdt te Killem op 6 februari 1929.

‘Vlasvummen’ met de fabriek op de achtergrond.

In 1934 komt er uitbreiding en werkt men in
2 ploegen. Meer zelfs, in 1939 koopt men
reeds vlas aan tot in Normandië en wordt er
een “teillage” (schillen van het vlas) geopend
in Quesnoy-sur-Deûle, later overgebracht naar
Fortel en Artois.
In de “Vooruit” van 20 september 1935 lezen
we dat er op zondag 22 september om 4 uur in
de namiddag, in de herberg “Het Kapelhof” op
de Hoge Seine te Beveren a/Ieper (zo staat het),
bij René Beun een vergadering belegd wordt
voor alle vlasbewerkers van het Westland. De
reden: op woensdag 18 september hing er een
bericht uit bij de firma Van Robaeys Frères met
de mededeling dat het loon van de werknemers met 10 % zou verminderd worden. Wat
het gevolg was, weten we niet.
Gilbert Cappelle, een zoon van Jules, komt in
1940 het bedrijf versterken.
WO-II vertraagt enigszins de activiteit, maar

Julien & Camille Van Robaeys.

toch worden er te Killem nog 300 personen te
werk gesteld.
Julien Van Robaeys wordt in 1967 als beheerder opgevolgd door Gilbert Cappelle, die op
zijn beurt, in 1987, opgevolgd wordt door
Jean-Pierre D’Arras, een kleinzoon van Camille
Van Robaeys.
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Aan het werk in de Killemse vlasfabriek.

Sylvia Vandecandelaere en Camille Van Robaeys overleden te Quesnoy-sur-Deûle, respectievelijk op 19 juni 1948 en 24 september
1979. Julien en Gaston overleden te Killem respectievelijk op 22 januari 1967 en 21 mei 1971.
1995 is het jaar van de oprichting van een
nieuwe eenheid: textiel en technische producten bestemd voor de auto-industrie.
Meer dan de helft van de werknemers waren
Belgen, die dagelijks de grens overstaken met
een speciale toelating als grensarbeider.
Sedert 2016 volgt Pierre D’Arras zijn vader
Jean-Pierre op.
De onderneming telt heden ten dage 90 werknemers en heeft een jaarlijks zakencijfer van
meer dan € 20 miljoen.

Werner Goussey

Foto van een aantal werknemers genomen te Gravelines (Fr), ca 1936-1938.
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ROMMELAERE Leon
NEYRINCK Jozef, ° Beveren-IJzer 14.04.1909 - † Vlamertinge 05.08.1992
…
PATFOORT …
LE(Y)NAERT André
(VAN) PEPERSTRAETE Maurice
DECROCK Jules
…
…
GRUWEZ André
CAPPELAERE Maurice, ° Roesbrugge 19.08.1903 - † Poperinge 17.11.1966
VERSCHAEVE Maurice
CNOCKAERT Joseph, ° Roesbrugge 15.12.1907 - † Veurne 27.03.1986
CNOCKAERT Ernest, ° Esen 31.10.1902 - † Poperinge 13.07.1988
…
MUYLLE Marcel, ° Hondschoote 07.09.1890 - † Ieper 16.05.1977
ROMMELAERE Georges
DECALF Raphaël, ° Beveren-IJzer 14.10.1915 - † Hoogstade 26.02.2003
…
DEN(E)U(D)T André
VANDEVOORDE André
DECROO Maurice, ° Beveren-IJzer 05.12.1903 - † Beveren-IJzer 16.02.1978
VANDEVOORDE Remi
DECROO Camiel
NEYRINCK Donat, ° Beveren-IJzer 18.08.1912 - † Poperinge 09.12.1986
BEUN René, ° Beveren-IJzer 16.08.1894 - † Poperinge 04.01.1979
MATTON Omer

Juli & augu

stus:

MOSSELS

Kermiszon
da

g 3 septem

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

BARBECUE

volw. € 14

Reservatie

ber:

- kind: € 8

vóór 31 augu

Diego, Betty en Iris
Prof. O. Rubbrechtstraat 2D, 8972 ROESBRUGGE
Tel. 057 30 16 72 - Gsm 0478 73 60 05 - tkerkegat@telenet.be - www.tkerkegat.be

stus

open vanaf 10.30 uur
in de zomer gesloten op maandag en woensdag - in de winter gesloten op maandag, dinsdag en woensdag
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KERMIS ROESBRUGGE 2017

METEN IS WETEN!

ZONDAG 27 AUGUSTUS
• WITTE PICKNICK: Kom in witte kleren picknicken
aan de oevers van de IJzer. Breng alles zelf mee.
Iedereen welkom vanaf 11 uur!
VRIJDAG 1 SEPTEMBER
• LICHTING SPAARKAS van 17 tot 19 uur in café
“Kristen Volkshuis” bij Patrick Gunst
• MOSSELSOUPER vanaf 19.30 uur in zaal “Kristen
Volkshuis” bij Patrick Gunst. Vooraf inschrijven op
057 30 03 22
• KAMPVUUR met drankje, open tent en streepje
muziek in de Tempeliersweide. Org. Chiro Haro
ZATERDAG 2 SEPTEMBER
• PETIT PARIS vanaf 19 uur op het Roesbruggeplein. Org. Chiro Haro en Feestcomité (zie aparte
affiche)
ZONDAG 3 SEPTEMBER
• HOOGMIS om 10.45 uur voor de leden en overleden leden van de parochiale verenigingen
• APERITIEFUURTJE na de mis. Org. Chiro Haro
• TOONMOMENT KERK ROESBRUGGE
van 11 tot 18 uur
• KERMISBARBECUE vanaf 12 uur in eetcafé ’t Kerkegat bij Betty, Diëgo en Iris. Vooraf inschrijven op
057 30 16 72. Doorlopend broodjes met worst
• OUDERWETSCHE PANNENKOEKENBAK vanaf
15 uur op het Roesbruggeplein. Org. Feestcomité
• INSTRUMENTAAL LIVE OPTREDEN vanaf 15.30
op de markt. Gratis! Org. Feestcomité
• LOOPFIETS- EN STEPWEDSTRIJD
- Loopfietswedstrijd voor kleuters t.e.m. 2de kleuter
- Stepcross voor 3de kleuter t.e.m. 4de leerjaar

Inschrijven op de markt om 16 uur. Tussendoor
draaien aan het snoeprad. Org. Gezinsbond
• VLAAMSE KERMIS om 16.45 uur op de markt
voor kinderen tot 12 jaar. Iedereen wint een prijs!
Org. speelplein ’t Pompierke
• MUZIKALE AMBIANCE vanaf 19 uur in café
“Kristen Volkshuis” bij Patrick Gunst
MAANDAG 4 SEPTEMBER
• PLECHTIGE DIENST om 10 uur voor overleden
parochianen en oudstrijders uit beide wereldoorlogen
• TOONMOMENT KERK ROESBRUGGE
van 11.30 tot 14 uur
• FEESTMENU vanaf 12.30 uur in zaal “Kristen
Volkshuis” bij Patrick Gunst. Vooraf inschrijven op
057 30 03 22
• RITTEN OP DE DRAAIMOLEN voor de jongsten
van De Krekel
• WORSTENKAARTING vanaf 19 uur in café “Kristen Volkshuis” bij Patrick Gunst
DINSDAG 5 SEPTEMBER
• BALLONWEDSTRIJD om 15 uur in ’t Poortegat.
Gratis voor de kinderen van De Krekel - € 125 prijzen - Org. Feestcomité
DONDERDAG 7 SEPTEMBER
• KERMISFEEST VAN OKRA: Eucharistieviering Aperitief - Kermismenu - Muzikale ambiance door
Komjoesay in zaal “Kristen Volkshuis” bij Patrick
Gunst om 11 uur
VRIJDAG 8 SEPTEMBER
• BOOGSCHIETEN op de liggende wip zonder vizier. Talrijke prijzen in natura. In zaal “Kristen
Volkshuis” bij Patrick Gunst om 19.30 uur

MENSEN VAN BIJ ONS

NIEUW TE WATOU

SIMONNE DEBERDT is op 17 juni op 91-jarige leeftijd
overleden in het WZC Sint-Augustinus in Torhout. Ze
werd in Roesbrugge-Haringe geboren op 27 maart
1926 en was de weduwe van Walter Kinget. Simonne woonde op het gehucht “De Molenwal” in de
herberg “In den Molenwal” die reeds bestond in de
16de eeuw. De uitvaartdienst had plaats op vrijdag
23 juni in de Sint-Martinuskerk te Haringe.

Diëtiste en diabeteseducator Joy is te bereiken
op 0478 58 78 20 - www.dietistejoy.be.

Nu rijden we zachtverend op rubberen banden.
Vroeger niet, toen dokkerden we op houten
wielen met daarop een ijzeren beslag vervaardigd door de smid. Maar hoe kon de smid de
exacte omtrek weten van het houten wiel waar
hij een ijzeren hoepel op moest leggen? Geen
nood, hij wist waar Abraham de mosterd haalde en zorgde ervoor dat hij het nodige meetgerei bij de hand had. Want meten is weten. Pas
met een meetwieltje met daarop een streepje
kon hij nauwkeurig de omtrek berekenen van
het door de wagenmaker vervaardigde houten
wiel dat hij moest beslaan. Nu denken de mensen dat ze slim zijn, maar ook vroeger wisten ze
van wanten en waren ze bij de pinken.
Precies zoals Frans Laseure uit Roesbrugge
die zich geen willekeurig rad voor de ogen
liet draaien en het raadvoorwerp correct omschreef, en er dus niet naar sloeg als een blinde
naar een ei.

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT

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.

JAARLIJKS VERLOF: van 13 t.e.m. 30 augustus
dinsdag - woensdag - donderdag: 7.30 - 12.30 u. & 13.30 - 19.00 u.
vrijdag: 7.30 - 19.00 u.
zaterdag: 7.30 - 18.30 u.
zondag gesloten (enkel bestellingen af te halen tussen 9 en 11u.)
maandag gesloten

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

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

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79
115

Bank- & Verzekeringen
Bank- & Verzekeringen
Bank- & Verzekeringen

Prinzie
Prinzie
Prinzie

bvba
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want niets is ons teveel voor een tevreden klant.
Wij komen graag bij u thuis om uw belangen te beheren,
want niets is ons teveel voor een tevreden klant.

Ruim aanbod verzekeringen:
Ruim
auto-,aanbod
brand-, verzekeringen:
familiale-, hospitalisatie-, uitvaart-,
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uitvaart-,
bedrijfs-,
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…
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…
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bedrijfs-, landbouwverzekering, …

PRINZIE bvba
PRINZIE
Provenplein
39a bvba
| 8972 PROVEN

T +32 (0)57/30
01 | FPROVEN
+32 (0)57/30 12 82
Provenplein
39a09
| 8972
| www.prinzie.be
Tzakenkantoor@prinzie.be
+32 (0)57/30 09 01 | F +32
(0)57/30 12 82
FSMA-nr.11232
A-cB
zakenkantoor@prinzie.be
|
www.prinzie.be
Provenplein 39a | 8972 PROVEN

PRINZIE bvba
FSMA-nr.11232 A-cB

T +32 (0)57/30 09 01 | F +32 (0)57/30 12 82
zakenkantoor@prinzie.be
| www.prinzie.be
Vind
ons leuk op facebook - Prinzie
bvba - en blijf op de hoogte van onze acties.
FSMA-nr.11232 A-cB

Vind ons leuk op facebook - Prinzie bvba - en blijf op de hoogte van onze acties.
Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV www.fintro.be
Vind ons
leukafdeling
op facebook
- Prinzie
bvba
- en
op de hoogte van onze acties.
Fintro
is een
van BNP
Paribas
Fortis
NVblijf
www.fintro.be
Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV www.fintro.be
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… 40 jaar terug in de tijd

Hoevefeesten Roesbrugge 1980. Het feestcomité dankt de familie Haghedooren voor het gebruik van hun hoeve.
Rechtstaand v.l.n.r.: Willy Vandermarliere, Joël Deroo, Luc Devloo,
Raymond Gyssels, Apotheker Georges Samyn en Guido Schoonaert.
Zittend v.l.n.r.: Ignace Parent, Thérèse Top, Raphaël Haghedooren en André Weemeeuw.

De vakantiemaanden van nu zullen waarschijnlijk niet zoveel verschillen van die van 1977.
Misschien wordt er nu meer en vooral anders
gereisd dan toen, zijn we - dankzij de elektrische fietsen en vele wielerclubs - veel fietsmobieler, kiezen we voor cocktails in plaats van
voor een democratisch pintje, missen we na de
macarena of de lambada die echte zomerhits
van toen, lopen er meer korte broeken rond
dan vroeger en stelen we vooral meer qualitytime. Maar een vakantielief, een vakantieklus,
een terrasje in de zon en zeker de ‘Tour de
France’ waren toen al in en blijven actueel.
Wie vindt dat de Tour de jongste jaren te veel
het sportnieuws beheerst en er nog voor de
start, een koersindigestie van krijgt, heeft misschien gelijk, maar in de zeventiger jaren was
het nog straffer. De televisie had dan nog
geen marathonuitzendingen en Fred De Bruyne diende het als commentator nog helemaal
alleen zien te rooien, maar er was vooral dat
Tourgazetje van Het Volk, dat al enkele uren
na de aankomst van elke Tourrit in alle dorpen
en steden verkocht werd. Het werd met kleine
vliegtuigjes vanuit de Volk-drukkerij boven de
grote steden gedropt, en van daar met koeriers naar alle dorpen gebracht, waar studenten ze - in ruil voor wat vakantiegeld - aan de
man brachten. Ze waren goedkoop, niet altijd
- vooral na lange ritten - helemaal actueel en
vooral heel dun, maar elke wielerliefhebber
wilde er één en de zoektocht naar de muizen

van Thomas Pips werd zelfs een begrip die de
wielergeschiedenis oversteeg. De krantjes verschenen van 1947 tot 1982, maar Thomas Pips
blijft voortkoersen, want sinds vorig jaar rijdt
hij tijdens de Ronde van Frankrijk opnieuw in
retro-Peugeot wielertrui in de sportbladzijden
van Het Nieuwsblad rond. Met nog altijd zijn
muizen ergens verborgen in het decor. Bernard
Thévenet won trouwens in 1977 de Ronde van
Frankrijk. Maar die Tour blijft ons dan vooral bij
omdat Lucien Van Impe, die de Ronde in 1976
al won, opnieuw op weg leek naar de overwinning tot hij onderweg tijdens de beklimming
van de Alpe d’Huez buiten het beeld van de
televisiecamera’s door een Franse wagen omver gereden werd. Moedwillig en deel van een
complot om een Fransman te laten winnen,
heeft Van Impe altijd beweerd.
In eigen streek was in die vakantiemaanden
ook heel wat te beleven. Het feestcomité van
Roesbrugge bijvoorbeeld pakte in de augustusmaand van dat jaar uit met een nieuw initiatief.
Op het ‘Hof Ter Linde’, de hoeve van de familie
Haghedooren in de Lindestraat, werden toen
de eerste hoevefeesten - officieel ‘folkloristische hoevedag’ - georganiseerd. Het was Roger Blondeau die de feesten officieel opende
en de meer dan 2000 aanwezigen genoten
van een pak oude ambachten en handelingen,
die in de vroegere jaren uit het landelijke verdwenen waren of dreigden te verdwijnen. Er
werden schapen geschoren, paardenhoeven

Hoevefeesten Roesbrugge - de vlegeldorsers zijn
Mong Luyssen, Frans Vanwymeersch en Miel Bisschop.

gereinigd en beslagen, vlas gezwingeld, brood
gebakken in de houtoven, gebouwd met ‘plak
en stak’, gedorst met de vlegel, stoelen gebreid, manden gevlochten, koeien gemolken,
gepikt met de zeis en nog veel meer. Van het
ter plekke geslachte varken - iets wat tegenwoordig voor een fikse rel zou zorgen maar
toen nog kon - werden meer dan 800 worsten
verkocht en ook de pannenkoeken op de ‘buzestove’ smaakten overheerlijk. De mikke bleek
een ideale schuilplaats tijdens een paar regenvlagen en achteraf waren de organisatoren zo
tevreden dat er al snel beslist werd om van de
feesten een traditie te maken. Een meesterzet,
want in 1978 werd het toeschouwersaantal al
bijna verdubbeld en de traditie zou het uiteindelijk 20 edities lang volhouden. In al die jaren
volgden de hoogtepunten op de hoeve elkaar
op. Voor de 10de editie bijvoorbeeld werd een
heus hoppeveld aangelegd en kon eigen hop
geplukt worden, op de velden rond de hoeve
konden de toeschouwers - en dat werden er al
snel vele duizenden - pikmachines zien werken
en imponeerden verschillende soorten dorsmachines en duvels. Romain Depuydt schreef speciaal voor de gelegenheid enkele wagenspelen,
de pannenkoeken werden in die gloriejaren
door een bakploeg op verschillende jachtstoven tegelijkertijd gebakken en de soms dreigende parkeerproblemen werden elk jaar weer
heel deskundig opgelost. Tot in 1996, want
dan viel het doek over de ooit zo succesvolle
hoevefeesten.
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Haringe pakte in de julimaand van dat jaar ook
al uit met een primeur. Het Documentatiecentrum Frans-Vlaanderen, gerund door Renaat
Lecluyse en Klara Vandewoude, organiseerde
op de vooravond van de 50ste IJzerbedevaart
het ‘Westhoekzangfeest Haringe’. Haringe had
in de decennia ervoor al een heel speciale band
met die IJzerbedevaart. Elk jaar weer vertrok
in de nacht voor de IJzerbedevaart uit Haringe
een groep stappers te voet naar Diksmuide en
in het dorp werd in de avond voor hun vertrek
dan ook geregeld een Vlaamse activiteit georganiseerd. Zo bracht de toneelgroep van theaterlegende Staf Bruggen er in de zestiger jaren
aan de ingang van de kerk verschillende keren
openluchttoneel en later werden in de loods
van Roger Donche Vlaamse avonden gehouden met onder meer Willem Vermandere, Miel
Cools of de Elegasten als eregasten. De traditie
van die Vlaamse volksavonden werd in 1971
afgebroken. Het jaar daarvoor was gastspreker Jef Lesage uit Ieper tijdens zijn speech op
het podium in elkaar gezakt en overleden. In
1971 kwam er nog een herdenkingsavond voor
Jef Lesage maar daarna was het gedaan. Met
het Westhoekzangfeest werd die draad weer
opgenomen. De Antwerpse VNJ-harmonie en
Willem Demeyere bleken op dat zangfeest ideale aangevers voor de samenzang en toenmalig televisie-icoon en komiek Jef Burm zorgde
voor de ludieke sfeer. Het was aanvankelijk de
bedoeling om van dat zangfeest een jaarlijkse
traditie te maken, maar toch bleef het bij die
ene editie.

Nog in juli-augustus 1977
• In Krombeke werd afscheid genomen van de
kloosterzusters. Zuster Norbertine, die 32 jaar
in Krombeke was, verhuisde naar het college
in Ieper en zuster Cecile, die 22 jaar voor de
kleuterklas stond, kreeg een nieuwe lesopdracht in Brugge. De jongste, zuster Maria,
was amper 2 jaar in Krombeke en verhuisde
naar het klooster van Jonkershove, waar ze
directrice werd van de vrije basisscholen in
Jonkershove zelf en in Klerken.
Het vertrek van die zusters had alles te maken
met de geplande scholenfusies in de verschillende dorpen. Het nieuwe Poperinge wilde
af van de verschillende gemeentescholen en
in de meeste dorpen wachtte men dan ook
bang af naar de officiële plannen van het
stadsbestuur. Maar tijdens de vakantiemaanden werden nog geen echte verschuivingen
in het vooruitzicht gesteld.
• In Poperinge mobiliseerde de actiegroep
‘Geen beton op ons groen’ honderden landbouwers en andere actievoerders in een
grote betoging tegen de grondverspilling bij
de aanleg van de geplande nieuwe viervaksweg naar Ieper. Met veel tractoren, nog meer
voetzoekers en ander lawaai werd door de
stad tot aan de oude weg naar Ieper getrokken. Bij de woning van burgemeester Sansen

eisten de bewoners een gesprek met de burgemeester, maar hij gaf tot hun grote woede
niet thuis. De actievoerders waren heel boos
omdat zij in Het Wekelijks Nieuws met hun
standpunten geen forum kregen en het blad
volgens hen alleen de mening van de stad
verdedigde. Niet moeilijk, want het weekblad
was in die jaren eigendom van de familie Sansen en de burgemeester kon dus gemakkelijk
zelf bepalen wat er in verscheen.
• Volleybalclub Roepovo startte de trainingen
van het seizoen ’77-’78 met grote ambities.
Trainer Willy Lamaire en een twaalftal spelers
trokken zelfs op trainingskamp naar Keulen
om zich op de nieuwe competitie voor te bereiden.
• Op initiatief van de Haringse Kultuurgemeenschap werd de kapel aan ‘De Blokke’
(kruispunt Blokstraat-Blekerijweg te Proven)
opgekalefaterd en op 15 augustus plechtig heringewijd. Pater Declercq tekende het
opschrift ‘Onze Lieve Vrouw van Bijstand,
bid voor ons en voor al die komen en gaan
in dit lieve land’. Die kapelinwijding was al
de tweede op rij. Het jaar daarvoor had de
pater met de Haringse Kultuurgemeenschap
Accou’s kapel aan de gelijknamige molen in
Bambeke (Bambecque) volledig gerestaureerd en heringewijd. Ook die kapel draagt
nog altijd het Vlaamse opschrift van de pater.
• De rally van Ieper trok ook in 1977 al de
Europese toppers aan. De Franse sterpiloot
Bernard Darniche won de rally in een Lancia
Stratos. Hij haalde het voor onze landgenoot
en rallyfenomeen Gilbert Stapelaere. De
plaatselijke vedetten Gaby Goudeseune en
Eldis verdwenen met pech uit de wedstrijd.
• In Poperinge won wereldkampioen Freddy
Maertens het kermiscriterium voor beroepsrenners.
• 1977 kende geen echte zomerhit, maar met
‘Ma Baker’ zat de groep Boney M. er toch
dichtbij.
• En dan is er nog die 16de augustus 1977,
voor sommigen een datum die in het geheugen gegrift blijft. Want op die dag overleed in
Memphis Tennessee Elvis Presley. Hij was toen
amper 42 jaar oud.
Wordt vervolgd
Stef Ryon
Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten op www.westhoekverbeeldt.be
- foto-archief www.westhoekverbeeldt.be
- De IJzerbode

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN JUNI 2017
KAARTING - 16 JUNI
OC Karel de Blauwer
32 deelnemers - Wonnen 3 partijen: Decaesteker
Wilfried 340 pt. en Decorte Christiane 195 pt.
Wonnen 0 partijen: Demuynck Eugène 199 pt., Develter Antoinette 150 pt., Soulliaert Michel 140 pt., Vandeputte Marc 138 pt. en Vandermarliere Ignace 65 pt.
Klassement:
1. Decaesteker Wilfried
2. Vandecasserie Paula
3. Decorte Christiane
4. Vandevoorde Maria
5. Demuynck Eugène

17/2228 pt.
13/1381 pt.
12/1512 pt.
11/1542 pt.
10/1606 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 11 pt., Timperman Lucienne 8 pt., Decaesteker Maria 9 pt. en Vercoutter Marie-Thérèse 12 pt.
Klassement:
1. Boury Alice
2. Decaesteker Maria
3. Timperman Lucienne
4. Vercoutter Marie-Thérèse

57 pt.
55 pt.
51 pt.
48 pt.

KAARTING - 27 JUNI
Kristen Volkshuis
24 deelnemers - Wonnen 3 partijen: Meeuw Eddy
302 pt., Depyper Anna 333 pt., Soulliaert Michel 227 pt.
en Ceenaeme Maria 242 pt.
Wonnen 0 partijen: Develter Antoinette 114 pt.
Klassement:
1. Meeuw Eddy
2. Depyper Anna
3. Vandeputte Marie-Ghislaine
4. Ceenaeme Maria
5. Deloz Jean-Claude

14/1529 pt.
11/1506 pt.
11/1476 pt.
11/1468 pt.
10/1516 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Decaesteker Maria 7 pt., Boury Alice 12 pt., Vercoutter
Marie-Thérèse 9 pt. en Timperman Lucienne 6 pt.
Klassement:
1. Boury Alice
2. Timperman Lucienne
3. Vercoutter Marie-Thérèse
4. Decaesteker Maria

64 pt.
58 pt.
55 pt.
53 pt.

PETANQUE - 9 JUNI
38 deelnemers - wonnen 3 partijen: Benauwt Roger,
Butaye Willy, Debuysere Maria, Dequidt Roos, Dessein Johan, Huyghe Geert, Neyrinck Aimé, Queldry Marc, Thery
Valère, Timperman Lucienne en Vercoutter Marie-Thérèse
PETANQUE - 23 JUNI (inhaalbeurt):
34 deelnemers - wonnen 3 partijen: Benauwt Roger, Callemeyn Victor, Vandendriessche Alain, Vandeputte
Marie-Ghislaine, Meeuw Eddy en Thery Valère
Klassement na 30 matchen:
1. Neyrinck Aimé
2. Butaye Willy
3. Dessein Johan
4. Benauwt Roger
5. Huyghe Geert
6. Callemeyn Victor
7. Vanderhaeghe Guido
8. Gyssels Raymond
9. Demuynck Eugène
10. Queldry Marc

27 part./387 pt.
26 part./400 pt.
24 part./376 pt.
24 part./358 pt.
23 part./359 pt.
21 part./354 pt.
21 part./331 pt.
20 part./343 pt.
18 part./339 pt.
18 part./328 pt.

118

3 VER

ECTO

van de expositie twee uitgeloot worden voor
een brouwersbord voor twee personen in de
museumherberg. Kortom, ben je net als het
Mout- & Brouwhuis de Snoek ook van mening
dat het erfgoed van dorpsherbergen een goeie
maatschappelijke warmtegeleider is, dan moet
je zeker de expo aandoen.

Playmobil-maquette

HERBERGEN
IN DE WESTHOEK
Waar men de heiligen
met hoepels bindt
Sinds mensenheugenis spelen herbergen een
zeer belangrijke rol in het sociale leven in steden en dorpen. De laatste decennia verdwijnen ze echter steeds meer uit het straatbeeld
en dreigt het sociaal weefsel steeds dunner en
dunner te worden. ‘Radicaal digitaal’ lijkt ook
het persoonlijk menselijk contact aan te vreten:
praten aan de toog in een gezellig drukke herberg digitaliseert tot geïllustreerde facebookberichtjes achter een laptop of tablet in een
eenzaam achterkamertje.
Het Mout- & Brouwhuis de Snoek vond het
dan ook hoog tijd om de herberg en het herbergleven manifest in de kijker te plaatsen.
Daarom besloot het museum-van-de-dorst het
werkingsjaar 2017 volledig in het teken te stellen van de herberg en het herbergleven, de
dorpsherberg als dé ontmoetingsplaats van en
voor mensen. Eén van de hoofdactiviteiten betrof een fotowedstrijd, waaraan bijna twintig
fotografen van de hedendaagse dorpsherberg
in het maatschappelijke leven van de Westhoek hebben deelgenomen. De herberg die, al
wordt zijn voortbestaan bedreigd, her en der
nog fungeert als lokaal van verenigingen, als
‘speelhol’ van biljarters, vogelpikkers, kaarters
en volkssporters, als ‘place for dates’ en andere
rendez-vous, de plek die ‘hip’ en ‘cool’ of ouderwets, sowieso het uur uit het oog verliest,
het oord waar de brouwer trakteert, de bazin
de plak zwaait, gelachen en geschreid wordt,
gefoefeld en bedisseld, de toog als biechtstoel
dient, de dronkaard niet langer zijn ‘voorlaatste’ krijgt, … en de wereld verbeterd wordt…
om alles bij het oude te laten, op enkele rebelse
uitzonderingen na.
Die sociale, maatschappelijke warmte eigen
aan herbergen wordt tot 29 oktober speciaal
in de kijker gezet met de expositie van de ingezonden foto’s.
Tijdens deze tentoonstelling kunnen de bezoekers een publieksstem uitbrengen, die zal
bijdragen tot de selectie van de winnaars. En
wat meer is, onder de bezoekers die een publieksstem uitbrengen zullen er op het einde

MOUT- & BROUWHUIS
DE SNOEK
En terwijl je dan toch in het Mout- & Brouwhuis de Snoek bent, aanschouw dan zeker eens
de onvoorstelbaar mooie én unieke maquette
- volledig ontworpen in Playmobil - van het
Mout- & Brouwhuis de Snoek. Gegarandeerd
staan niet alleen je kinderen maar ook jij als
volwassene er uren met grote ogen naar te kijken. Hoe ‘maker’ Roeland Verhaert dit staaltje
van maquettebouw heeft weten te realiseren
blijft, zelfs voor ervaren maquettebouwers, een
open vraag. Samen met de fotowedstrijd vormt
deze uitzonderlijke aanwinst voor het museumvan-de-dorst een onweerstaanbare uitnodiging
voor een ongelooflijk bezoek aan een uitzonderlijke brouwerijsite.

INDUSTRIANA-LABEL
VOOR
BROUWERIJ FEYS
De eerste Industriana-labels werden op 11 mei
2017 uitgedeeld en brouwerij Feys kreeg één
van de 22 Belgische keurmerken.
In het kader van een door de Europese Commissie mee gefinancierd project “Genius Loci”
werd een specifiek label ontworpen voor belangrijke industriële erfgoedsite- en projecten.
Aan het project werken o.m. organisaties uit
Italië, Malta, Spanje, Hongarije en België mee.
Onder het thema productie van alcoholische
dranken werd dus brouwerij Feys genomineerd
met dit nieuwe label.

JULI
Zomer en zunne nu
ol olle kant !
De school’n edoen nu nie-mè mei
en ’t werkvolk krygt nu oek congé,
’t is zomer in nuus land !
De weên zyn nog groene,
nog niet verbrand !
Pertank de zunne steekt nu hier !
z’ Is brandend lik ê bolle vier !
’t Is zomer in nuus land !
En vele mênsch’n goan up zoek
no zeë en zand.
Ze zegg’n: me goan up vakanse.
Ze zegg’n: hên m’ wydd’r toch chance !
’t Is zomer in nuus land !
Mo ’n boer bluuft thuus
ê moe’ labeur’n.
’t Werk volt nie stille, ’t is noöis uut;
E zoait en moait, ê moe’ voruut.
Ja, olleman meugt ’t weten
me moeten morgen oek nog eten …
Uutgoan is schoöne, ’t moe gebeur’n
mo, ’t kut agliek niet bluven deur’n !
Djoos Utendoale

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten
Alle carrosseriewerken • schilderen
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NIEUWE Q-LABELS

voor de toeristische sector
Het provinciebedrijf Westtoer gaf woensdag
14 juni het Q-label aan 21 ondernemers uit de
toeristische sector in de Westhoek. Wie een
dergelijk label kan voorleggen, staat garant
voor kwalitatieve dienstverlening aan hun gasten.
Voor de IJzerdorpen mogen volgende toeristische bedrijven het label de komende drie
jaar dragen. In Abele is dat vakantiewoning
’t Vijfde Gemet, voor Beveren a.d. IJzer vakantiewoning ’t Stil Genot, in Proven vakantiewoning Canadahoek, in Roesbrugge vakantiewoning Tussch’n de brugg’n en voor Watou zijn
dat vakantiewoning Douce Vie en vakantiewoning In ’t Groen.
Dit zijn de toeristische ondernemingen in de
IJzerdorpen die momenteel het kwaliteitslabel
bezitten:
Abele:
- vakantiewoning ’t vijfde Gemet
Beveren a.d. IJzer:
- B&B In den Hagedoorn
- Patsy’s vakantiewoning
- vakantiehoeve ’t Zeugekot
- vakantiewoning De Witte Reiger
- vakantiewoning IJzerrust
- vakantiewoning ’t Stil Genot
Proven:
- vakantiewoning Canadahoek
Roesbrugge:
- vakantiewoning Tussch’n de brugg’n
Stavele:
- B&B Den Levensstroom
Watou:
- vakantiewoning Douce Vie
- vakantiewoning In ’t Groen

DAKWERKEN

Op www.q-label.be vindt je alle West-Vlaamse bedrijven die het Q-label behaalden.

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

DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN
ROOFING - EPDM - LEIEN - ISOLEREN - HERSTELLINGEN
Winnezelestraat 55 - 8978 WATOU - Gsm 0478 74 47 09
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Oud ijzer en metalen

trade

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

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

Als je het wenst plaatsen wij
een container voor metalen
op je bedrijf of bij je thuis.
Contante betaling.

Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 13.00 tot 18.00 u.
zaterdag van 8.30 tot 12.00 u.
en ook op afspraak

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

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

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

www.aupetitjardin.be

SOLDEN op zomerbloeiers!
Voor de siertuin:
deze planten komen in bloei: hortensia, rozen, lavendel, …
Voor de groentetuin en groenteserre zijn volgende plantjes beschikbaar:
kropsla, eikebladsla, andijvie, winterprei, koolplanten,
peterselie, selder, alle kruiden,…

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

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

RECTO/

/VERSO

in ’T ROZENHOF
ZOMERSE
ZONDAGAVOND BARBECUES
Tijdens de vakantieperiode kunt u opnieuw komen genieten van ons barbecue-arrangement!!

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

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

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

RSO

EVENEMENTENKALENDER
ABELE
n Hommelpluknamiddag
Zondag 3 september vanaf 14 uur
Ook dit jaar moet de hoppe in het kleinste hoppeveldje van de streek (= 20 ranken) geplukt
worden. Aangezien de aankoop van een hoppeplukmachine geen optie is, heeft de vzw gekozen om telkenjare op de goeie oude manier
de hoppe te plukken: met de hand.
Dit gebeurt in een gemoedelijke sfeer en iedereen kan meegenieten. Dominique Colpaert
zorgt voor de muzikale ambiance. Er kan een
heerlijk geurend streekbier gedronken worden.
De toegang is gratis. Info: 057 33 22 08 of
vzw.pensionaat@skynet.be.

BEVEREN A.D. IJZER
n Operatie Beveren
In de zomer van 2017 wordt de kerk van het
West-Vlaamse grensdorp Beveren a.d. IJzer het
kloppende hart van het herinneringsproject
‘Operatie Beveren’. De tentoonstelling legt de
focus op de twee veldhospitalen uit de Eerste
Wereldoorlog, gevestigd aan weerszijden van
het dorp. Op de plaats van het voormalig Belgisch militair hospitaal van dr. Derache wordt
een monument ingehuldigd.
In 1915 richt Mary Borden, een Amerikaanse
schrijfster, verpleegster en weldoenster een
veldhospitaal op aan de Hoge Seine in Beveren a.d. IJzer. L’Hôpital Chirurgical Mobile N°1
staat onder controle van het Franse leger, maar
Mary Borden deelt er de lakens uit. Haar aanpak blijkt succesvol. De sterftecijfers liggen er
beduidend lager dan in andere Franse hospi-

talen. Het ziekenhuis krijgt de koosnaam “Le
petit paradis des blessés”.
In het Beverense hospitaal begint Mary Borden te schrijven over de verschrikkingen en het
leed van de oorlog, wat resulteert in de oorlogsklassieker Verboden Gebied. Het inspireert
ook Ellen Newbold La Motte, een van de verpleegsters van Mary Borden, tot het schrijven
van haar niets ontziende roman Het kielzog
van de oorlog. Beide meesterwerken zijn door
de Vlaamse auteur Erwin Mortier in het Nederlands vertaald.
Aan de andere kant van het dorp, aan de Kruisstraat, opent op 12 maart 1917 een gloednieuw hospitaalcomplex. Omdat het Belgische
front uitbreidt naar het zuiden, verhuist de
chirurgische afdeling van het Belgisch militair
hospitaal op het domein Cabour in Adinkerke
naar Beveren a.d. IJzer. De korte afstand van
het front (9 km) maakt een snelle opvang van
gewonden mogelijk. De maximale evacuatieduur bedraagt 3 uur.
De leiding en inrichting van het hospitaal wordt
toevertrouwd aan dr. Paul Derache, die zijn

sporen heeft verdiend tijdens de Slag aan de
IJzer en als directeur van de militaire hospitalen
Fort Louis in Duinkerke (F) en Cabour in Adinkerke. Zijn concept is heel vooruitstrevend. Zijn
“modelhospitaal” wordt door koning Albert
“een militair wonder” genoemd.
De tentoonstelling in de kerk van Beveren a.d.
IJzer legt de focus op het reilen en zeilen in
deze hospitalen en op de rol die hun charismatische leiders, Mary Borden en Paul Derache,
in de geschiedenis van de oorlogsgeneeskunde
hebben gespeeld. Tegelijk wordt een beeld geschetst van de impact van de Groote Oorlog
op het dagelijkse leven in het ooit zo vredige
dorp aan de IJzer: met onder andere zijn florerende brouwerij Feys-Callewaert en het druk
spoorwegstation en logistiek knooppunt KleinLeysele.
Ongeveer achthonderd Belgische, Franse, maar
ook enkele Britse en Duitse militairen zijn in de
hospitalen van Beveren a.d. IJzer overleden. Als
eerbetoon aan deze slachtoffers wordt rond de
kerk een tijdelijke “dodenakker” ingericht. Elk
slachtoffer krijgt zijn houten kruis. Tegelijk staat
deze dodenakker symbool voor alle slachtoffers
van oorlogsgeweld.
Programma:
• Expo ‘Operatie Beveren’:
Sint-Audomaruskerk, Beveren a.d. IJzer
9 juni-10 september 2017
Elke dag van 14-18 u.
Gratis toegang
• Het Kleine Par(ad)ijs, vertelwandeling
Vertrekpunt Brouwerij Feys-Callewaert
Bergenstraat 8 te Beveren a.d. IJzer
Donderdag 20 juli - 19 u.
Tickets: € 5, (bier)proevertje inbegrepen
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timmerwerken59
Algemene
timmerwerken
Waaienburgseweg

B • 8972 Krombeke
Tel. 057 40 03 71 • Gsm 0476 92 79 57

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

www.kristofregheere.be • info@kristofregheere.be
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www.kristofregheere.be • info@kristofregheere.be
www.kristofregheere.be • info@kristofregheere.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
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EVENEMENTENKALENDER
• Inhuldiging monument
BMH Beveren a.d. IJzer
Kruispunt Lindestraat-IJzerstraat
Donderdag 24 augustus - 11.15 u.
• Het medisch wonder van Beveren,
themawandeling
Donderdag 24 augustus - 14 u. en 15.30 u
Info: Mens & Vrije Tijd Alveringem, Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem - 058 28 88 81 cultuur@alveringem.be - www.alveringem.be
- www.oorlogserfgoedalveringem.be.
n Vertelwandeling: Het Kleine Par(ad)ijs
Donderdag 20 juli om 19 uur
Tijdens de Eerste Wereldoorlog staan Roesbrugge en Beveren-Kalsijde bekend als Petit
Paris. De zeden zijn er losser en het bier vloeit
rijkelijk. Brouwer en burgemeester Cyriel FeysCallewaert doet er gouden zaken met zijn Forte
Brune.
Niet toevallig start de vertelwandeling Het
Kleine Par(ad)ijs op deze oude brouwerijsite.
De route loopt van de oude brouwerij naar
’t Cappeltje en verder langs de “schreve” over
de Hagedoorn naar de Hoge Seine, waar de
Amerikaanse verpleegster Mary Borden tijdens
de Groote Oorlog haar “kleine paradijs der geblesseerden” runde.
Onderweg wekken gedreven vertellers heel
wat straffe verhalen opnieuw tot leven: over
bier en brouwers, blauwers en kommiezen,
beeldenstormers en oorlogsverpleegsters... Terug in de oude brouwerij Feys-Callewaert word
je getrakteerd op een (bier)proevertje.
Vertrek om 19 uur aan de Brouwerij Feys-Callewaert, Bergenstraat 8 te Beveren a.d. IJzer.
Prijs: € 5, (bier)proevertje inbegrepen
Vooraf inschrijven (Dienst Mens & Vrije Tijd 058 28 88 81 - cultuur@alveringem.be).

n Quiz - Dorpspunt
Donderdag 20 juli om 14 uur
Op 20 juli is er quiz van 14 tot ongeveer 16 uur
in het Dorpspunt in Beveren (Roesbruggestraat
20, Beveren aan de IJzer).
De volgende activiteit vindt plaats op 17 augustus, dan is er een hobbynamiddag.
n Optreden van
‘Westvlams Gemiengeld Vintekoor’
Vrijdag 8 september om 20.30 uur
Het werd stilaan een traditie dat de kermis van
Beveren-IJzer op vrijdagavond door Landelijke
Gilde en KVLV werd ingezet met een touwtrektornooi.
Niettegenstaande de grote opkomst werd het
stilaan steeds moeilijker om voldoende groepen touwtrekkers bijeen te krijgen. De toeschouwers bleven echter in grote getale opkomen, of was dit ook om een frietje en/of een
worstje op de BBQ te kunnen eten?
Na 7 jaar wil de organisatie het eens over een
andere boeg gooien.
Op vrijdag 8 september om 20.30 uur komt
’t Westvlams Gemiengeld Vintekoor naar de
kerk van Beveren. Tevens blijft de organisatie
ervoor zorgen dat de innerlijke mens zowel
voor, tijdens als na het optreden kan versterkt
worden. Ze voorzien opnieuw een drankstand
en zorgen voor de nodige frietjes.
Ook de prijzen worden heel democratisch gehouden. Kaarten voor het optreden kosten € 5
in VVK en € 7 ADD en zijn te verkrijgen door
overschrijving op rekeningnummer van KVLVLG op het nummer BE 67 7388 0300 1687
of via reservatie bij kvlv.beveren@hotmail.com
of telefonisch op de nummers 0473 46 97 74
(Magda Moerman) of 0491 74 96 95 (Brigitte
Bossaert). Kinderen < 7 jaar gratis. Reservatie is

zeker gewenst want het aantal plaatsen is beperkt. Deuren open vanaf 19.30 uur.
Het bestuur van LG en KVLV hoopt op een goede opkomst zodat Beveren “kermesse” weer
goed van start kan gaan.
n Kom op de koffie
Zondag 10 september van 6 tot 20 uur
U was vorig jaar ook weer massaal “Op de koffie” op de kermis in Beveren.
U weet wel: steun voor de vrouwen met borstkanker, steun voor de Beverense vrouwen die
sportief ettelijke kilometers wandelen, lopen of
fietsen voor dit goede doel.
Marleen Bossaert-Goemaere, Marc en Maria Vanhauwe-Debaeke, Nelly PannecouckeDewaele en Ria Maeyaert-Decorte wandelen
en/of fietsen ook dit jaar voor Think-Pink.
Ze staan zelf in voor het inschrijvingsgeld, dat
de kosten voor eten en overnachting dekt. Ze
engageren zich om sponsorgeld te storten (minimum € 100 of € 750) ten voordele van de
borstkankercampagne; de volledige opbrengst
van dit KOFFIE-CAFE wordt hiervoor gebruikt.
Geniet dus op de kermis van de koffie, pannenkoek, of Ierse…. en laat je verwennen. Afspraak: Beveren kermis, Statieplein.

ROESBRUGGE
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Vrijdag 14 juli: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 21 juli om 13.45 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 25 juli om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis

De Suikeruiltjes

Nails & Style

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

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

057 36 67 68 - 0472 56 43 09

www.desuikeruiltjes.com
info@desuikeruiltjes.be

Gesloten op woensdag en zondag
Behandelingen enkel op afspraak
Bergenstraat 9 - Beveren a.d. IJzer
0473 22 25 43
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- Vrijdag 28 juli: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 11 augustus: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Zondag 13 augustus: Eetfestijn Kristen
Volkshuis
- Vrijdag 18 augustus om 13.45 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 22 augustus om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Woensdag 23 augustus: Halve dagreis naar
Gits en Moorslede
- Vrijdag 25 augustus: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Donderdag 7 september: Kermisfeest Kristen
Volkshuis
- Vrijdag 8 september: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 12 september: Kermispetanque in
OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 15 september om 13.45 u.: Kaarting
& gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
n Gezinsuitstap
KVLV Roesbrugge-Haringe
Zondag 13 augustus vanaf 11.30 uur
Vertrek om 11.30 uur aan OC Karel de Blauwer
te Roesbrugge.
Stoofvlees met groentjes en frietjes in het Buitenbeentje te Diksmuide, gevolgd door een
tocht met de kajakken.
Prijs: volwassenen € 21 - kinderen € 17.
n Eetfestijn in Kristen Volkshuis
OKRA Roesbrugge-Haringe
Zondag 13 augustus vanaf 12 uur
Vol-au-vent of koude schotel met frietjes t.v.v.
OKRA in het Kristen Volkshuis vanaf 12 uur.
Prijs: volw. € 15 - Kinderen tot 12 jaar: € 9.

Kaarten te verkrijgen bij de teamleden en in het
Kristen Volkshuis.

n Halve dagreis naar Gits en Moorslede
OKRA Roesbrugge-Haringe
Woensdag 23 augustus om 12.30 uur
Vertrek OC Karel de Blauwer om 12.30 uur. Geleid bezoek aan de Caprinehoeve in Gits, een
ultramodern melkgeitenbedrijf. Na het geleid
bezoek volgt er koffie en dessert.
Daarna geleid bezoek aan de Nachtwaker, het
fuchsiabedrijf in Moorslede waar Geert Bonte
ons rondleidt doorheen de mooie tuin en de
kwekerij. Het bedrijf is gespecialiseerd in het
kweken van fuchsia’s, maar ook in passieflora
en kuipplanten. Een drankje sluit hier het bezoek af. Avondstop in ’t Zeugekot: belegde
boterham.
Deelnameprijs: Leden OKRA: € 25 p.p. Niet-leden: € 28 p.p. Inbegrepen: vervoer, geleide bezoeken, koffie en dessert, gewone consumptie,
belegde boterham (zonder drank). Inschrijven
en betaling vóór 1 augustus bij Eliane (057 30
11 23 - na 18.00 uur) of bij de bestuursleden.
n Ruilbeurs champagnecapsules
Donderdag 10 augustus vanaf 17 uur
De volgende ruilbeurs voor champagnecapsules gaat door op donderdag 10 augustus vanaf
17 uur in het Kristen Volkshuis te Roesbrugge.

Iedereen van harte welkom, ook beginnende
verzamelaars en sympathisanten. Kom gerust
een kijkje nemen en een babbeltje slaan over
deze hobby.
Info bij Roger Benauwt (0474 49 57 79).
n Verbroederingscomité Roesbrugge Saint-Victor de Buthon
Hoppefeestweekend 16 & 17 september
Tijdens het Hoppefeestweekend 16 & 17 september zijn onze vrienden uit St Victor-de-Buthon en de Harmonie uit La Loupe te gast.
Op zondag 17 september in de voormiddag
vanaf 11 uur musiceert de Harmonie door de
straten van Roesbrugge en in de namiddag
neemt de harmonie deel aan de drie-jaarlijkse
Poperingse Hoppestoet.
Wie bereid is logies te verstrekken voor dit
weekend van 16 & 17 september kan contact
opnemen met het comité.
We hopen u op zondagvoormiddag te mogen
ontmoeten, dat zou een steun zijn voor de
Franse vrienden, de muzikanten en onze vereniging.
Info bij Roger Benauwt (0474 49 57 79) of Bart
Recour of de leden van het comité.

STAVELE
n Tentoonstelling:
Drie paar handen en ogen
van 12 tot 27 augustus
De tentoonstelling omvat beeldend werk over
mens, natuur, waarneming, herinnering, vrijheid, betrokkenheid, gelaagdheid. Kneden met
de materie legt een nieuw beeld bloot. Weet
de hand meer dan het hoofd? Stien werkt met
textiel en papier. Tine is bedreven in de schilder-

OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN JUNI 2017

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

KAARTING - 14 JUNI
5 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Neuville Jozef
2. Wyckaert André
3. Coene Paul
4. Millecam Gerard
5. Lanszweert Magda

472 pt.
426 pt.
312 pt.
287 pt.
225 pt.

AANPASSEN EN HERSTELLEN
VAN KLEDIJ

KAARTING - 28 JUNI
1 deelnemer won 3 partijen:
1. Vandepitte Paul

384 pt.

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

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

16 part./2229 pt.
13 part./1929 pt.
12 part./2087 pt.
12 part./2071 pt.
12 part./1994 pt.
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EVENEMENTENKALENDER
kunst. Lena is creatief met textiel en keramiek.
Van 12 augustus tot 27 augustus in de kerk van
Oeren. Open van maandag tot zondag van 14
tot 18 uur. Toegang is gratis.
Info: cultuur@alveringem.be - 058 28 88 81.

WATOU
n Kampvuuravond
Zaterdag 15 juli vanaf 19.30 uur
Rond verschillende vuurhaarden en een kampvuur op de achtergrond beleven jullie een
sfeervolle, gezellige en muzikale avond op de
weide (Spaarpotweg, Watou).
Het live optreden van rock-coverband DUST
zorgt voor de nodige ambiance die dan wordt
voortgezet met een afterparty.
Met een ruim assortiment dranken, frietjes en
barbecueworsten is er voor elk wat lekkers.
Toegangskaarten zijn te verkrijgen bij de bestuursleden. Prijs: VVK € 6 - ADD € 8 - kinderen
tot 12 jaar gratis.
Organisatie: KVLV en LG Watou
Info: watou.landelijkegilden.be joseph.delalleau@telenet.be - 0474 37 81 04.

NATUURPUNT
n Fintele Beverdijkwandelpad
Dinsdag 18 juli om 19 uur
De wandeling start aan de Fintele ter hoogte
van café Hooipiete om 19 uur.
Daar waar de Lovaart de IJzer raakt sluimert
een groen paradijs. Dit open gebied is vlak,
laag en nat. Het biedt kansen voor vele watervogels en we bemerken de blauwe reiger
met de snavel in aanslag, versteend in ondiep

Hartslagen
van Rik Ryon

Liefde is kunst
maar
wat is kunst?

water. Maar het is ook de site waar de mens
het gevecht aanging met het zeewater en zich
beschermde door de aanleg van dijken en de
Grote Beverdijk.
We stappen door de prachtige IJzervallei met
zijn rijke natuurwaarden.
De afstand is 8 km langs verharde en onverharde wegen. Kledij en schoeisel aanpassen
volgens de weersomstandigheden
Leden Natuurpunt gratis, niet-leden betalen
€ 3,50 per persoon of € 7 per gezin.
n Wandeling Poperingevaart
in het thema 650 jaar Poperingevaart
Zondag 30 juli om 14.30 uur
Start om 14.30 uur aan bibliotheek Poperinge.
In 1366 gaf een graaf van Vlaanderen voor de
vierde keer de toelating om een vaart te graven tussen Poperinge en de IJzer. Ongeveer
650 jaar geleden werd de Vleterbeek zo aangepast dat het de Poperingevaart werd. Tijdens
de 9 km lange wandeling hebben we vooral
aandacht voor de natuurwaarden van de vaart,
herinrichting van de vaart, het ecologisch belang, waterkwaliteit, vismigratie, …
Kledij en schoeisel aanpassen aan de weersomstandigheden. Gratis voor leden Natuurpunt,
niet leden betalen € 3.
Info: Guido Quaghebeur, 057 33 79 78.

BELEEF DE BLANKAART
IJZER & POLDER
Activiteitenkalender op www.blankaart.be

HOPPLUKMACHINE
DOOR DE SCANNER
Hoe kunnen 3D-tekeningen bijdragen tot het
beheer, de bewaring en de ontsluiting van grote machines? Deze vraag is het uitgangspunt
van ‘Duiken in de machine’.
‘Duiken in de machine’ is een experimenteel
onderzoek naar het gebruik van 3D-tekeningen bij het beheer, de bewaring en de ontsluiting van industrieel en agrarisch erfgoed. Het
wil een antwoord bieden op de knelpunten bij
het conserveren en ontsluiten van grote industriële en agrarische stukken.
In het kader van het project maakte de hopplukmachine van Hopmuseum Poperinge onlangs
een ’daguitstap’ naar de Antwerpse Haven. De
machine ging er door de scanner van de Grensinspectie Post. Een primeur, want doorgaans
gaan er vooral containers door de scanner die
steekproefgewijs worden gecontroleerd op illegale middelen zoals drugs of wapens. Deze
keer moest de scanner het mysterie helpen ontrafelen van deze agrarische machine. Voorlopig
was enkel de buitenkant ervan zichtbaar voor
het publiek. De omvang van het gevaarte, het
feit dat er weinig plannen bewaard zijn en de
ingewikkelde structuur maken het moeilijk de
werking te bestuderen. Door het scannen kan
de inwendige techniek zoals tandwielen, transportbanden, enz. zichtbaar gemaakt worden
zonder dat het omhulsel afgebroken wordt. De
scans worden nu geanalyseerd en er wordt gezocht naar manieren om de werking ook aan
het publiek te verduidelijken.
Binnen dit project lopen er nog twee andere
cases: de zwingelturbine van Vansteenkiste
(Texture) en de spinmachine Mule Jenny (MIAT).
‘Duiken in de machine’ steunt op een brede samenwerking van een heel aantal erfgoedpartners: Hopmuseum Poperinge, Texture, MIAT, de
erfgoedcellen CO7 en zuidwest. Ook het VIAA
en de expertisecentra CAG, PACKED, ETWIE en
VAi bieden ondersteuning en zetten hun specifieke kennis en netwerk in. Het project krijgt de
steun van de Vlaamse Overheid.

Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
rik.ryon@telenet.be
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AUGUSTUS
Nu wandelt de wind over ’t rypende groan.
’t Gebeurt da’ je in ’t veld nog ê bloeme zie stoan.
Ze boöten geën pekken meë - dâ is êdoan ! Kyk ! Doa’ komt ’n pekdesscher ’n oest ofsloan !

Kiek, dit kost j’ antwooërden

Ja, doa komt ’n pekdesscher ’n oest ofsloan !
Nu gon me de terwe up de woagens loan
mo ’t stroöi gon-me brand’n, ’t got te-kweste goan !
Djuste eënigte strobbels gon d’r bluven stoan.
Djuste eënigte strobbels gon d’r bluven stoan.
nie lange … o ’t ’n ploeg komt is ’t d’r mei êdoan !
En lik met de strobbels, met ’t stroöi en met ’t groan
is ’t oek mè nuus leven … ’t is komm’n … en ’t is goan !
Djoos Utendoale

VTI POPERINGE
SCHENKT € 2.032
AAN DE ZONNEGLOED
VTI Poperinge schenkt € 2.032 aan de Zonnegloed VZW. De Zonnegloed in Vleteren is een
shelter voor verwaarloosde en in beslag genomen dieren. Hun werking kan bestaan voornamelijk dankzij giften en donaties. De leerlingen uit het VTI te Poperinge hebben zich dit
schooljaar ten volle ingezet om dit goed doel te
ondersteunen. De jaarlijkse benefriet, solidaire
BBQ, de verkoop van kalenders (gemaakt door
leerlingen uit 5PTW/DLTW) en de verkoop van
spulletjes op de Poperingse rommelmarkt (door
klas 1IW) vormden alles samen het mooie resultaat van € 2.032. Dit bedrag wordt integraal
geschonken aan De Zonnegloed. Proficiat aan
alle leerlingen!

Hair Design Ronny
Jaarlijks verlof
van 1 t.e.m. 11 augustus
Uitgezonderd open op afspraak
op zaterdagen 5 en 12 augustus
Maak tijdig een afspraak
Wij werken met biologische kleuring KERASTASE
FANTASIEJUWELEN - HANDTASSEN - SJAALS
PRUIKENADVIESCENTRUM
voor chemopatiënten en haarproblemen. Terugbetaling ziekenfonds.
Komt aan huis of in het ziekenhuis. Enkel op afspraak

BLEKERIJWEG 12 - 8972 PROVEN - TEL. 057 30 09 58

mager zien lik e pannelatte
smelten lik sneeuw vo de zunne
stief zien lik e hooërn
taai zien lik e wiedauwwisse
spriengen en dansen lik een van
drie maal zeven
6. weglopen lik e hoend ven ze stroent
7. ediend zin lik e hoend mi vlooën
8. roendlopen lik e henne die moe leggen
9. stoan kieken lik e bezikten zak
10. in brande stoan lik e oede scheure
11. d’er deure kommen lik Koba’s veugel
12. zwart zien lik mooôze/ e mol
13. d’rop vlieëgen lik Stoffel op ze katte
14. kontent zien lik e kiend mi e
dooë mussche
15. kieken lik e hoend op e zieëke koeë
16. hoenger hen lik e peird
17. e stok hen vor en hoend te sloan
18. bezorgd zin lik e kieksje op e barrige
19. op mekoar zitten lik hoariengen in
e tunne
20. achter oasme snakken lik e vis
op ’t droge
1.
2.
3.
4.
5.

Wooërden overschrieven, ’t A.N. geven o.u.b.
1. stute
2. fruutnier
3. kokkeduun’n
4. pertangs
5. sturtn
6. roetsjboane
7. slunse
8. klawieren
9. tallore
10. portrettetrekker
11. kwoawillewerk
12. piempanpoentje
13. keunekuttels
14. seule
15. kobbejoager
16. jutekakoke
17. makadam
18. komeeren
19. korniesjongs
20. katjewietje
21. kobbenetten

Wim Sohier
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D.L.Decor bvba
Schilder- & decoratiewerken
gsm 0475 37 08 68
dl.decor@telenet.be

Van bij ons

Danny Lahoutte
Blekerijweg 30a
8972 Proven

Kerkhoflommen
In een perkje achteraan het kerkhof van
Beveren a.d. IJzer liggen 6 grafstenen
(waaronder 2 heldenhuldezerkjes) voor 6
Belgische militairen: Gaston Marigo, Jules
Milleville, Lucien Berghof, Arthur Deconinck, Bremer. Verspreid over het kerkhof
werden nog 2 graven voor 2 Belgische militairen gevonden, dat van Joseph Desmyttere en van Constant Piere.
De volgende doden stierven in het militair
chirurgisch hospitaal van Beveren en werden hier dan ook oorspronkelijk begraven:
- Gaston C. Marigo, ° geboren te Poperinge in 1895, soldaat bij de 7de Compagnie van het 1ste Regiment Grenadier,
gewond aan het IJzerfront en overleden
op 14 september 1918.
- Jules Milleville, ° Komen in 1891, soldaat
bij de 11de Compagnie van het 1ste Regiment Karabiniers, overleden op 8 november 1918.
- Lucien C. Berghof, ° te Poperinge in
1897, soldaat bij de 5de Batterij M.75
(mortier Schneider) van het 11de Artillerieregiment, en overleden op 26 november 1917 (1918?). Hij werd hier de 28ste
begraven.
- Arthur C.M. Deconinck, ° te Elverdinge
in 1888, soldaat bij de 9de Compagnie
van het 2de Regiment Grenadiers, overleden op 21 juni 1918 en de 25ste hier
begraven.
- Kolonel A.E.M. (R.M.V.) Bremer, commandant van het 1ste Regiment Karabiniers, overleden op 14 oktober 1918,
gewond in Rumbeke, met het Eindoffensief, en de 19de hier begraven.
Helemaal rechts achteraan bevindt zich het
Britse perk “Beveren-IJzer Churchyard”.
Wim Sohier

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt
op woensdag 13 september 2017.
Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op
maandag 4 september 2017.

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

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

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

J. LAHOUTTE

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

!!! ONLINE !!!
Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!
www.drukkerijschoonaert.be
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ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE

Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 21 juli
vrijdag 18 augustus
vrijdag 15 september
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 25 juli
dinsdag 22 augustus
dinsdag 26 september
Vogelpik
smijting voor de leden
zaterdag 12 augustus
zaterdag 9 september

BEVEREN-IJZER

• Vrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 20 juli
donderdag 17 augustus
donderdag 21 september

HARINGE

• Vogelpikclub Smokkelsmijters
Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
zaterdag 22 juli
zaterdag 26 augustus

BIBLIOTHEEK ROESBRUGGE
Openingsuren:
Dinsdag van 16 tot 18 uur
Vrijdag van 17.30 tot 19.30 uur
Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

Proven
• Niclas Van Hoecke, geb. 13 juni,
z.v. Carl en Marie-Line Viane
• Inaya Top, geb. 20 juni,
d.v. Thijs en Romina Worm
Watou
• Maxim Pang, geb. 1 juli,
z.v. Pie Kok en Carmen Dellaleau

OVERLIJDENS

Proven
• Anja Cools, overl. 12 juni, 46 j.,
echtg. v. Peter Coene
Roesbrugge
• Joseph Bossaert, overl. 17 juni, 92 j.
Watou
• Redgy Corveleyn, overl. 19 juni, 72 j.,
echtg. v. Anna D’hulster
• Laurent Notredame, overl. 5 juli, 38 j.,
echtg. v. Bianca Bril

ROMMELMARKTEN
16 juli
16 juli
16 juli
23 juli
23 juli

29 juli
30 juli
5 aug.
6 aug.
6 aug.
6 aug.
8 aug.
13 aug.
13 aug.
15 aug.
15 aug.
15 aug.
20 aug.
20 aug.
21 aug.
26 aug.
27 aug.
27 aug.
27 aug.
2 sept.
3 sept.
3 sept.
3 sept.
8 sept.
9 sept.
10 sept.
10 sept.
10 sept.
10 sept.
17 sept.
17 sept.
17 sept.
24 sept.

IEPER • Station
NIEUWPOORT • Marktplein
KROMBEKE
RENINGELST
VEURNE • Ooststraat, Kaatspelstraat, Appelmarkt en
Sint-Niklaasplein
VEURNE • Voorstad
POPERINGE • Vijfwegen
NIEUWPOORT • P. Deswartelaan
BULSKAMP
HOOGLEDE • Rodenbachwijk
POPERINGE • Havermuis
VEURNE • Grote Markt
kinderrommelmarkt
BEAUVOORDE
OOSTDUINKERKE-DORP
DE PANNE • Zeelaan
IZENBERGE
SINT-JORIS
ABELE • Abelestationsstraat
POPERINGE • Duinkerkestraat
WERVIK • Braderie
KORTEMARK
IEPER • Sint-Jan
WERVIK • Boerenkermis
STAVELE
DIKSMUIDE • Statiewijk
KEMMEL
KLERKEN
WULPEN
HANDZAME
NIEUWKAPELLE
BEVEREN A.D. IJZER
IEPER • Ligywijk
LAMPERNISSE
OOSTVLETEREN
ADINKERKE • Dorpsstraat
VLADSLO
WERVIK • Laag-Vlaanderen
HARINGE

WEERSPREUKEN
EN WEERLEGENDEN
Juli werkt zo hard
dat augustus alleen nog stoppels blijft.
Mistsluiers in de vroege nacht
geven julidagen in volle pracht.
De zon in augustus
helpt de meid in de moestuin.
Uit den grooten volkskalender
van Paul Van Zummeren

Taaltap 167
Het aantal talen wereldwijd gesproken bedraagt “officieel” 6000-7000. Een andere bron houdt het op 9000. En
daarin zitten nog vele, vele variaties: standaardtaal, alledaagse taal, spreektaal, dialect, minderheidstaal, creoolse
taal, klassieke taal, dode taal, alledaagse taal, spreektaal,
geschreven taal, vaktaal, ….en ga zo maar door, met bvb.
lichaamstaal, de taal die iedereen spreekt.
Tijdens onze contacten vertellen we elkaar veel meer dan
met alleen woorden. Zonder woorden zeggen we veel
over wie ben ik, wat vind ik van jou, hoe is onze relatie
en wat bedoel ik eigenlijk met wat ik zeg. Hier gaat het
er dan niet meer om wat we precies zeggen, maar meer
om wat we erbij voelen. Gevoelens brengen we moeilijk
onder woorden. Door middel van lichaamstaal maken we
elkaar makkelijker dan met woorden duidelijk wat we precies bedoelen.
Laten we ons dus bewust zijn van onze houding. We worden erop beoordeeld. Iemands houding is een van de eerste aspecten die je kunt waarnemen. Als je iemand voor
het eerst ontmoet, beoordeel je in een flits hoe hij of zij er
uitziet: is het een man of een vrouw, welke leeftijd heeft
hij of zij, hoe gaat deze persoon gekleed en welke houding neemt deze persoon aan: rechtop of gebogen, open
of gesloten. Dit alles bij elkaar geeft een eerste indruk
waar we iemand op beoordelen. Door lichaamshouding
- in elkaar gezakt of rechtop, naar een ander toegewend
of afgewend - zegt iemand veel over zichzelf; hoe hij zich
voelt en hoe hij ten opzichte van de ander staat. Depressieve mensen geven hun sombere gevoelens voor een groot
deel aan door hun houding. In elkaar gedoken, afgezakte
schouders, en een afgewend lichaam. Deze mensen maken ook weinig oogcontact. Ze stralen als het ware uit dat
ze weinig interesse hebben in alles en iedereen om hen
heen. Mensen die levenslustig zijn en vol zelfvertrouwen,
tonen een veel krachtigere lichaamshouding.
Zijn wijzelf er ons van bewust hoe we bij anderen overkomen?
Wat laten we zien als we verdrietig zijn?
Hoe is jouw luisterhouding?
Hoe staan we als we een toespraak houden?
Hoe zitten we er bij tijdens een groepsgesprek?
Hoe breed is onze glimlach?
Wat zegt onze slaaphouding?
Vaak is het duidelijk dat er bijvoorbeeld een onderliggende
betekenis is bij wat we zeggen, en hoe we met de ander
in relatie staan. Lichaamstaal is daarom belangrijk bij het
leggen van alle soorten contacten.
Lichaamstaal vraagt daarom ook een juiste, voorzichtige,
interpretatie, waarbij rekening wordt gehouden met de
context. Zeker nu er sedert eind 20e eeuw meer en meer
informatie over lichaamstaal verspreid wordt via internet
en andere publicaties. Sollicitanten “weten” nu hoe hun
lichaamstaal zelfzekerheid kan uitdrukken, hoe ze “geïnteresseerd” kunnen overkomen. Naar analogie met het
gewone schrijven en spreken wordt het steeds meer een
probleem om “spontane lichaamstaal” te onderscheiden
van “voorgewende lichaamstaal”.
Net als bij gesproken taal zijn ook bij lichaamstaal misverstanden mogelijk. Als bijvoorbeeld iemand geeuwt tijdens
een gesprek, interpreteert men dat gemakkelijk als “is niet
geïnteresseerd”, maar misschien heeft de gesprekspartner
een slapeloze nacht achter de rug.
Wim Sohier
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Dooër Deurendoal, e kloeken duvel, die ol heeël
ze leven gezoendhied te koop had hadde, zakte ol
stoan kruttelen in ze groenselhovige ommekeeë
ezo moa deur ze beeëns.“Geweune e zwiemtje, en
hed ‘t were ol willen versloan”, peisde Farielde, ze
vromens, moa ze wos leeëk mis. ’t Zwiemtje gieng
nie over, koentroarie, Dooër kwam liekbleeëk en
kloeg dat ’n lik toehoald wos en zeeër en stikten
voeëlde in ze bost!
“‘n Otto in en direct noa ’n hertspecialist!” zei Kelly, Dooërs oedste dochter die die vornoeëne achter
neur kommisjen per toeval e ki binnenesproengen
wos voe te kieken o ze gin woste moste meidoeën.
Want ja, moeëder wos wel nog goeëd voe neur
elde, vooërenan de tachentig, moa kwam meeër en
meeër versluderachtig.
Dooër moeste ze toeër nie ofwachten in ’t wachtzoaltje moa muchte direct binnen in ’t kabinet van
’n dokteur en doa zei d’ infirmière:“Goat in dat
kabientje doa, meneeëre Deurendoal, en oentklid
joen! Goat dat goan olleeëne?” Dooër knikte van
ja en ruwesieërde. Zoender hulpe. Drie menuten
loater ol verscheeën Dooër in ze flanellen liefboai
mi lange mouwen en kallesong. Zei d’ infirmière:
”Pardong wi, meneeëre, je moe je nie holf, moa
heeëlegaans oentkleeën! ’t Is nu ’t moment nieë
voer e lingerieëshow!”
Dooër dook were dat kotje in, en ol ze liefboai en
schaplieëre weghangen, most ’n ommekeeë peizen op ‘n zedepreek van zundag last. Wuk zoedt
meneeëre paster hieërvan peizen? Moar tegen olle
gewetensbezwoaren in speelde Dooër ‘k goan nie
zeggen tégen moa oek nie mi ze vulle goeste de
reste van ze kleeërs uut. Omdat da ’t van moeëten
wos! En omdat ‘t ’n eeëste keeë wos da Dooër ezo
in ze blooëten flikker vor ’n dag moste kommen.
Dat dei nie olleeëne roar, ’t wos lik en anslag op ze
privé. En doarom, voe nie heeële mi ze klokkespel
blooët te lopen hieëld ’n z’n mantel an.
’t Joenk infirmièrtje poerde nieë o ze Dooër zag
verschienen, geboarde van Ko moa flikte over neur
schoeëre en oogsje noa ’n dokteur.
“Doe je demisaisong moar of, Dooër, zie je benauwd van in ’n trek te belanden en e vollieng op
te doeën?“ lachte ’n dokteur ot ’n Dooër verlegen
en voetje vor voetje zag binnensaffelen. “M’ hen
aircondionieng hieër!”
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