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Robert Bafcop speelt toneel (2)
Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen, 
Westouter, 1957-1994
37 jaar speelde hij voor het Volkstoneel voor 
Frans-Vlaanderen, aanvankelijk ook De Verbroe-
dering Westouter genoemd. Hij begon er in 
1959 en trad zowat drieduizend maal op met 
dit toneelgezelschap, de man met de langste 
dienst. Een seizoen liep van oktober - november 
tot in mei van het volgend jaar.
In het begin waren er 20 opvoeringen per jaar, 
later een zestigtal.
Het toneelinterieur was vaak een traditionele 
volkskamer, ook vaak een Vlaamse keuken, dik-
wijls met eigen erfgoed van hem.
Al het drukwerk nl. affiches, toegangskaarten 
en programmabrochures werd uitgevoerd door 
zijn broer Herman Bafcop te Reningelst.
De drukkerij sponsorde dan ook de toneel-
opvoeringen en Robertine Bafcop-Deconinck 
sponsort nog jaarlijks.
De brochures werden soms bijgedrukt met aan-
passingen, bijvoorbeeld een andere foto. Er wa-

ren ook enkele specifieke brochures voor één 
locatie, bijvoorbeeld Westouter, Oostende en 
Dilbeek.
Het gezelschap trad jaarlijks op in veel gemeen-
ten in de Westhoek van Frans-Vlaanderen  en dit 
voor een talrijk publiek
Het toneelgenootschap kreeg talrijke eretekens 
en cultuurprijzen.

- 1957-58-59: “Menschen lyk wyder”
 Robert Bafcop speelde  boer Verbaere.
- 1959-60-61: “De vier jaargetijden”
 Robert Bafcop speelde boer Zeegers. Op 

zondag 30 november 1960 was er een voor-
stelling in de Volksschouwburg te Brugge. 
“Robert Bafcop bracht er op het toneel een 
Vlaamse boer die onverbeterlijk was”, stond 
te lezen in Het Volk van 1 november 1960.

- 1961-62: “Leontientje”, Robert Bafcop speel-
de Remi, de vader van Leontientje.

- 1962-63: ”Uutvoart”
 Robert Bafcop speelde de hoofdrol als de 

steward. Wanneer hij een druppel dronk op 

het toneel was zijn drankje appelsap met een 
scheutje Calvados, “mijn beroepsgeheim”, 
zoals hij vertelde.

- 1963-65: “De Harlekijn”
- 1964-65: “In Attendant”
- 1965-66: “Kerstavond”
- 1966-67: “Begin met Eva”
- 1967-68: “De Regenmaker”
- 1968-69: “Dorp der mirakelen”
- 1969-70: “Antje”
- 1970-71: “Onder één dak”
- 1971-72: “Schaakmat”
- 1972-73: “Boerin en knecht”
- 1972-73:”Antje”
 In 1972 en 1973 werd het toneelstuk “Antje” 

opnieuw opgevoerd in Frans-Vlaanderen.
- 1973-74: “Leintje Martyns begint haar leven”
 Robert Bafcop speelde Medard Martyns, 

schoonbroer van Leintje.
- 1974-75: “Marche funèbre voor Camiel”
 Robert Bafcop speelde de brouwer Firmin en 

Marijke Bafcop speelde Treezeke.

De drie steunpilaren van het Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen,
met links Robert Bafcop, naast Flor Barbry en Leon Vanhee.
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- 1975-76: “Pasterke Candeels”
- 1976-77: “Menschen lyk wyder”
- 1977-78: “Op een avond in november”
 Robert Bafcop had de hoofdrol als Wiesten 

van ’t Hofland, de “groscais” van de fanfare.
- 1978-79: “De Molen van Sanssouci”
- 1979-80: “De Mirakelmakers”
 Robert Bafcop speelde de hoofdrol als Alowies,
 de waard van de herberg “In de Helle”.
- 1980-81: “Antje”
 Na 10 jaar werd de succesproductie “Antje” 

hernomen.
- 1981-82: “Hotel ‘In ’t zacht leven”
- 1982-83: “De Badkamer”
- 1983-84: “Mijn zoon … mijn zoon”
- 1984-85: “Menschen van goë wille”
- 1985-86: “De Klaarlandwegel”
- 1986-87: “Komedie om geld”
- 1987-1988: “De filosoof van Hagem”

Openluchttoneel,
“Kultuurgemeenschap Haringe”,
vanaf 1978, o.a. 1980 en 1988
In 1978 begon Robert Bafcop als acteur en 
regisseur bij het Openluchttoneel van de “Kul-
tuurgemeenschap” te Haringe op vraag van 
initiatiefnemer pater Declerck, met “De Vlas-
schaard” van Stijn Streuvels. Er werd een echte 
“vlasschaard” opgesteld en het publiek kon op 
boerenkarren plaats nemen. Latere opvoeringen 
waren onder
meer “Peegie” (1980), met Robert Bafcop in de
hoofdrol als Savatte, “n’Tjooloare” (1982), 
Hommelpluk (1985), “Boerenpsalm”, “Karel de 
Blauwer” (1988), “Het Gezin van Paemel”, “De 
kerke van Elzendamme” en “De filosoof van 
Hagem”.
Robert Bafcop drukte zijn stempel op dit open-
luchttoneel.
In “Karel de Blauwer” op 1 tot 3 juli 1988 speel-
de hij de pastoor. Hij nam ook de regie op zich.
De epiloog, geschreven door Robert Bafcop, is 
de bekroning op zijn 60-jarige toneelcarrière.

Langhoirs Victorinen, Poperinge,
1968-1991
Robert Bafcop speelde vanaf 1968 tot 1991 bij 
de Koninklijke kamer van Rhetorica ”Langhoirs 
Victorinen” te Poperinge. Hij was er ook regis-
seur van 1968 tot 1980. In 1991 werd het gezel-
schap na 500 jaar opgedoekt.
Lijst van de opvoeringen:
- 1968: “De blijde begraving van Klakke Ver-

doest”. Robert Bafcop werd huisregisseur van 
deze Kamer. Dit stuk werd in 1969 hernomen 
te Avelgem.

- 1969: “Hoera ’t is een jongen!”, in zaal Palace 
te Poperinge.

- 1971: “Anneke van het Lijsterhof” en “Huwe-
lijksvacantie”.

- 1971: deelname aan het Eenakterfestival in 
zaal Belfort te Poperinge met “Stoffelijke 
schade”.

- 1973: “De ooievaar vergist zich”
- 1974: “Mijn man die is op zee”

- 1975: “Gezworen kameraden”
- 1976: “Het buitenkansje”
- 1978: “Het vrolijke tankstation”
- 1979: “Drie meisjes gevraagd”, in zaal Palace
- 1980: “Een bruid kwam op bezoek”, in zaal 

Palace
- 1981: “Een moordkans”
- 1982: “Wensdromen” en “De stroman”
- 1984: “De bemoeial” en “De terugkeer van 

mevrouw Savage”
- 1985: “Ik slaap wel in de logeerkamer”
- 1987: “Celine”
- 1988: “Slippers”
- 1989: “Blindeman” in zaal Oud Vlaanderen te 

Poperinge
- 1990: “Au Bouillon Belge” en “De vrek”
- 1991: “Een vreemd koppel” 

Toneelgroep voor de derde leeftijd, 
“Jonger dan je denkt”, Poperinge,
1980-1995
In 1980 richtte Robert Bafcop te Poperinge 
“Jonger dan je denkt”, een toneelgroep voor 
veteranen, op.
Met deze groep bracht hij zo’n 40 keer per jaar 
namiddagvertoningen voor groepen van de der-
de leeftijd, ziekenzorg en instellingen. Hij was 
regisseur en acteur. Er werd niet alleen in Pope-
ringe gespeeld, maar op veel locaties over gans 
West-Vlaanderen. Na het overlijden van Robert 
Bafcop op 4 mei 1995 hield de toneelgroep het 
nog 5 jaar vol. Op 20 april 2010 speelden ze hun 
laatste stuk.
Onder meer de senioren in de rusthuizen von-
den dat bijzonder spijtig. ‘Jonger dan je denkt’ 
bracht immers 20 jaar lang leute en plezier voor 
senioren. 

Jubileumvieringen
voor zijn toneelcarrière
- 1977: 50 jaar, goud
 Robert Bafcop ontving de Gouden Stadsme-

daille van de burgemeester onder goedkeu-
rende ogen van zijn echtgenote Jeanne Hey-
man en zijn broer Herman Bafcop.

- 1985: 58 jaar, esdoorn
- 1987: 60 jaar, diamant
 Robert ontving een tinnen bord “Robert Baf-

cap, 60 jaar toneel - O.L.B. “De Vleterbeke” 
- V.T.I. Poperinge”

 Tinnen bord “60 jaar toneel, Jonger dan je 
denkt”.

 Tinnen bord “Robert, 10 jaar toneel Haringe”. 
Op 18 september 1992 kreeg hij nog een tin-
nen bord met de tekst: “Robert Bafcop, 65 
jaar acteur, Haringe, 18.09.1992”

Andere eretekens:
- Toneelplaquette, VVVF 1955-1975 door Lu-

cien De Gheus (1927-2013), Poperinge
- Ronde plaquette KNTV Koninklijk Nationaal 

Toneelverbond België, 1908, door Guillaume 
Michiels (1909-1997), Oostende

- Tinnen bord, Langhoirs Victorinen Poperinge 
1968-1980

Overlijden
Robert Bafcop overleed op 4 mei 1995 in het 
Universitair Ziekenhuis te Leuven. Hij werd op 
13 mei 1995 te Poperinge begraven. De teksten 
op het gedachtenisprentje zijn een eerbetoon 
aan zijn boeiend toneelleven.
Tijdens de begrafenis werd een erkentelijke toe-
spraak gehouden door zijn toneelvrienden.
In de media kwam er heel veel aandacht en 
waardering.



In het boek ‘Koekebroôd vor nuze menschen, 
50 jaar Volkstoneel op Franse en Vlaamse plan-
ken’ kwam in 2005 een mooi in memoriam:

1995: dood van een toneelbeest 
Op donderdagmorgen 4 mei 1995 overleed 
in het U.Z. van Leuven toneelacteur en -regis-
seur Robert Bafcop. Hij was net 80 geworden 
en stond al sinds zijn twaalfde op de planken. 
Aan stoppen dacht Robert nog niet, want net 
voor zijn dood studeerde hij nog zijn rol in voor 
‘Antje’, zijn lievelingsstuk dat hij normaal gezien 
op zondag 7 mei 1995 in Westouter zou bren-
gen naar aanleiding van het 40ste jubi-leumjaar 
van het Volkstoneel.
Robert werd geboren op 1 april 1915 in Renin-
gelst en was van meet af aan gebeten door de 
toneelmicrobe. Toen hij amper 12 was stond hij 
al met de Vlaamsche Vrienden uit Reningelst op 
scène. Hij bleef bij de Vlaamsche vrienden tot 
1952, maar werd ondertussen ontdekt door de 
gekende regisseur Staf Bruggen, die hem opnam 
in een elitetoneelgroep, naast onder meer wijlen 
Gerard Vermeersch. Na zijn huwelijk met Jeanne 
Heyman verhuisde Robert naar Poperinge, waar 
hij meespeelde en regisseerde bij de Langhoirs 
Victorinen en bij de Sint-Martinuskring, die later 
tot Ic Dien werd omgedoopt. Hij was bovendien 
medeoprichter en dragende kracht van het seni-
orengezelschap ‘Jonger dan je denkt’.
Toen het Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen in 
1957 plots in moeilijkheden kwam door ziekte 
van een speler, zagen voorzitter Emiel Hardeman 
en Flor Barbry maar één oplossing: Robert Baf-
cop gaan vinden. En zij vonden hem, robuust, 
als een niet te vellen eik. Robert antwoordde 
simpelweg dat het goed was, en speelde ver-
volgens op onnavolgbare wijze de stugge boer 
Verbaere in ‘Menschen lyk wyder’. 

Het was het begin van een indrukwekkende car-
rière bij het Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen, 
waarmee hij 34 jaar lang aan weerskanten van 
de schreve toerde. Pas toen zijn vrouw ziek 
werd, moest hij wat gas terugnemen. Vooral de 
vele uithuizigheid begon een probleem te vor-
men. Desondanks was hij nog vastbesloten het 
levenswerk van zijn vriend Flor Barbry verder te 
zetten, en hij was ‘betieketakt’ om het 40ste ju-
bileumjaar passend te vieren met een jubileum-
opvoering van ‘Antje’.  
Helaas, want net voor het jubileumweekend is 
voor Robert het doek definitief gevallen.

Robert was op scène een imposante verschijning 
en een echt toneelbeest, een acteur in hart en 
nieren die zo’n 3000 keer op de planken stond, 
telkens in een van de hoofdrollen.  
  
“Met hem was er steeds solidariteit, optimisme, 
vrijheid en goed humeur. Met zijn aanwezig-
heid nam de blijdschap toe. Iedereen weet hoe 
vergankelijk een club of vereniging is, hoe on-
derhevig aan tweedracht, aan zwartgallige knie-
zers, aan berekenaars.

Bij ons was dat nooit echt waar, want gulhar-
tige mensen als Robert maken een groep als een 
huis op de rots gebouwd.”
(Flor Barbry over Robert Bafcop)

Zestig jaar later…

Schmink en potlood, een sprekend gelaat
Stem en beweging die Theater verstaat
De hitte van spotlicht
Een ijzig lokaal

Robert kent het allemaal

Gustje Tuut laten sterven
Boer Verbaere doen leven
Jan Publiek voelen genieten
Van lachwekkende of aangrijpende replieken

Alles honderden keren opnieuw doen
Een blik, een stap, een lach proberen
Je met een karakter identificeren
Er verlangens, behoeften en dromen voor laten
Maar zestig jaar later…nog steeds Theater
Nog steeds Theater

(Roland Delannoy bij de viering van
Robert Bafcop: 60 jaar toneel.)

Mark Adriaen

Bronnen:
- Archief Bascootje bij Mark Adriaen
- Archief Stefaan Bafcop
- Schenking drukkerij Bafcop aan Stadsarchief Poperinge 

(SAP)
- WesthoekVerbeeldt: PoperingeVerbeeldt en IeperVerbeeldt
- Krantenartikelen Het Nieuwsblad, Het Volk, Het Wekelijks 

Nieuws, La voix du Nord.
- Programmabrochures
- Bert BIJNENS, Bachten de kupe, 1961 nr. 1, Het volkstoneel 

voor Frans-Vlaanderen, blz. 12-16.
- Gilbert MILLEVILLE, 500 jaar Koninklijke Kamer van Rheto-

rica Langhoirs Victorinen Poperinge, 1991.
- Jos MOOREN e.a., Koekebroôd vor nuze menschen, 

Westouter, 2005, 158 blz.
- Stef RYON, De IJzerbode, Zilveren openluchttoneel in Ha-

ringe, juli 2003, blz. 797-799.
- Germain SCHOONAERT, Evolutie van het Sint-Stanislascol-

lege Poperinge in de 20ste eeuw 1906-2001, 2007, blz. 
232.

- Luc VERBEKE, Vlaanderen in Frankrijk, blz. 174-181.
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”Aj, ai, ai!” kreunt paard of pony niet ten on-
rechte als je die met een langtandige kam te 
lijf gaat.
Zo ’n kam mag, moet je wel hanteren als je wol 
wilt kaarden. Er alle onzuiverheden uit verwij-
deren. Een kaarde (ook: wolkam genoemd) is 
een kam waarmee wolwevers de vezels van de 
wol ontrafelen en evenwijdig leggen, zodat er 
een draad van kan worden gesponnen.
De kaardebol dankt haar naam aan de wolkam, 
vanwege haar gelijkenis. De kaardebol werd 
niet gebruikt voor het kaarden. De stekels van 
de kaardebol zijn niet sterk genoeg om ruwe 
wol van vuil te ontdoen en te ontwarren maar 
wel voor het ruwen van wollen stoffen.  
Vergelijkbaar met een wolkam is een hekel. 
Dit apparaat werd echter gebruikt om vlas te 
bewerken voor de huisweverij van linnen en 
voor het vrijmaken van de hennepvezels voor 
de touwslagerij.

Hans Devos uit Ieper liet zich niet roskammen 
maar benoemde het raadvoorwerp bij zijn juis-
te naam. Als we de lijst inzendingen kaarden 
kwam hij als winnaar te voorschijn.

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

MET LANGE TANDEN
                             

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

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

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

Juli & augustus:MOSSELS
Kermiszondag 2 september:BARBECUEvolw. € 15 - kind: € 9Reservatie vóór 30 augustus
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In de julimaand van 1978 werd in Haringe een 
opmerkelijke traditie geboren. Want op 1 juli 
van dat jaar werd op de binnenkoer bij de fami-
lie Vanwildemeersch ‘Het gezin van Paemel’ op-
gevoerd. Niet door Haringenaars, maar door het 
indertijd gerenommeerde Poperingse toneelge-
zelschap ‘In Deugd en Vreugd’. Die groep had 
het stuk datzelfde jaar in zaal gebracht en nam 
de uitdaging van de nog jonge Kultuurgemeen-
schap Haringe aan om in het kader van het jaar 
van het dorp het stuk ook eens in open lucht 
te brengen. Het woonhuis en de stallen van de 
hoeve Vanwildemeersch fungeerden als decor 
en de tribunes waren gewoon enkele rijen stoe-
len op platte boerenwagens. Een op het eerste 
zicht behoorlijk primitieve bedoening, maar het 
geheel bekoorde en de opvoering werd een suc-
ces. De voorstelling was uitverkocht en de com-
binatie van een erg mooi toneelwerk, prachtige 
acteerprestaties en de heel aparte sfeer van 
het stemmige en authentieke openluchtdecor 
smaakten bij velen naar meer. 
Maar een opvolger voor dat stuk van 1978 vin-
den, bleek niet zo evident. Haringe ging het 
aanvankelijk zoeken in het Brabantse Meldert. 
Daar bracht een plaatselijke toneelvereniging  
‘De Vlasschaard’ van Streuvels in open lucht. 
Er werd contact opgenomen en de groep ging 
onmiddellijk akkoord om het stuk in 1979 in Ha-
ringe te brengen. Maar enkele maanden later 
bleek dat de groep daar wat te enthousiast ge-
reageerd had. Plots zagen ze de verre verplaat-
sing niet meer zitten en Haringe dreigde met 

lege handen achter te blijven.
Tot pater Declercq uit zijn krammen schoot. 
“Wij spelen zelf,” stelde hij kordaat, en de uit-
daging werd aangenomen. Fons De Koninck 
van Meldert stuurde zijn bewerking van De Vlas-
schaard op en diverse gekende toneelspelers uit 
de brede regio werden aangesproken met de 
bedoeling om het stuk door een gelegenheids-
gezelschap te laten opvoeren. Met Robert Baf-
cop, indertijd één van de grote namen van het 
Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen en Rik Van-
dermarliere en Gilbert Huyghe van het Pope-
ringse gezelschap Ic Dien als ‘vreemde spelers’ 
en met daarbij enkel nog Nelly Behaeghel, Willy 
Neuville en Leo Parent als eigen acteurs met eni-
ge toneelervaring, werd van start gegaan. Paul 
Vanwildemeersch, die ondertussen samen met 
echtgenote Nelly Behaeghel op de ouderlijke 
hoeve woonde, stelde opnieuw de woning en 
het unieke decor ter beschikking. Het trio Paul 
Recour, Milo Aernout en Robert Bafcop regis-
seerde en het enthousiasme was geweldig, we-
ten Willy Neuville en Nelly Behaeghel nog goed. 
“Het was niet evident want het stuk had een 
hele grote bezetting en bovendien kwamen er 
muziek en choreografie in voor. Maar we von-
den toch genoeg acteurs om alles in een mooie 
en boeiende vorm te gieten. En het decor was 
werkelijk schitterend, want we speelden in een 
echte vlasschaard.” Hoe die er kwam, klinkt bij-
na ongeloofwaardig. “Alles werd in één avond 
gefikst,” herinnert Willy Neuville zich nog leven-
dig. “We besloten om met echt vlas te spelen, 

Paul en Nelly gingen meteen akkoord en nog 
diezelfde dag gingen we aan de slag. Met man 
en macht werd - een beetje tot wanhoop van 
vader Kamiel Vanwildemeersch - de serre, die 
voor het huis stond, afgebroken. De groenten 
in het tuintje errond waren vlug uitgetrokken, 
het stuk land werd omgeploegd en geëgd en 
het was al flink donker toen we het vlas zaaiden. 
Extra dik, en het resultaat was verbluffend. Toen 
de opvoeringen eraan kwamen, hadden we een 
schitterende vlasschaard die het stuk een extra 
dimensie gaf.”
De volgende jaren ging de toneelgroep op zijn 
elan verder. Na ‘De Vlasschaard’ kwamen ‘Pee-
gie’, ‘Boerenpsalm’ en ‘n Tjoloare’. In ‘Dorps-
serenade’ kwam de Provense Volksvreugd 
meespelen en later genoten vele honderden 
toeschouwers nog van onder meer ‘De Hom-
melpluk’ met een heus hoppeveld in het decor, 
‘Karel de Blauwer’ met echte honden op scène, 
‘De filosoof van Hagem’ met de jonge David 
Vanwildemeersch in een glansrol, ‘De latste bee-
ten’ met een gelegenheidsbietenplantage in de 
pelouse en nog heel wat meer volkse stukken. 
Het twintigste speeljaar vierde de groep met de 
reprise van ‘Het gezin van Paemel’, maar nu met 
eigen bezetting. 
In 2007 bracht de groep zijn laatste stuk in open 
lucht, en sindsdien is De Levaard het decor voor 
de voorstellingen van de Toneelgroep Haringe, 
die dit jaar voor de 38ste keer op de planken 
komt. 
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… 40 jaar terug in de tijd

Alle acteurs en medewerkers van ‘In Deugd en Vreugd’ bij ‘Het gezin van Paemel’. Een beeld uit de opvoering van ‘Het gezin van Paemel’
door de Poperingse toneelvereniging ‘In Deugd en Vreugd’.

JULI-AUG 1978
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Nog in juli-augustus 1978
• In Stavele stelde Roger Lanszweert zijn boek 

‘De Westhoek tijdens de Franse revolutie’ 
voor. Lanszweert was eregemeentesecretaris 
van Stavele en zijn interesse voor de streek-
geschiedenis was groot. Hij publiceerde in die 
jaren onder meer al in ‘De IJzerbode’, en hij 
schreef ook de geschiedenis van Stavele uit.

• Nog in Stavele overleed ereschoolhoofd en 
heel gekend figuur Amic Depeser. Hij werd in 
Stavele onderwijzer in 1936, schoolhoofd in 
1948 en was al enkele jaren met pensioen.

• De tweede editie van de hoevefeesten van 
Roesbrugge werd een gigantisch succes. ‘Hof 
ter Linde overspoeld door de massa’ en ‘bijna 
te veel volk’, luidde het in de kranten.

• In Krombeke werd ook het Witsoonefeest 
een groot succes. In de optocht met ridder 
Witsoone liepen meer dan 200 verklede 
Krombekenaars mee en de duvel van Georges 
Baelde draaide een hele dag op volle toeren.

• Watou combineerde feest en rouw. Op 15 
augustus 1978 mocht pastoor André Cool 
de  Schutterswijk feestelijk inzegenen. Maar 
enkele dagen later, op zondagmorgen 20 au-
gustus, werd de pastoor dood aangetroffen 
in zijn pastorie. Hij was pas acht maanden 
eerder als pastoor in Watou feestelijk binnen-
gehaald.

• Op 6 augustus 1978 overleed paus Paulus VI.  
Hij was paus van 1963 tot aan zijn dood. En-
kele weken later al, op 26 augustus, kozen 
de kardinalen de Italiaan Albino Luciani als 
opvolger. Die werd als Johannes-Paulus 1 de 
eerste paus met een dubbele naam. Maar die 
bracht hem geen geluk want na 33 dagen al 
- op 28 september 1978 - overleed hij. Na zijn 
dood waren er heel wat speculaties over zijn 
plotse en onverwachte overlijden. De jonge 
paus had immers nogal progressieve ideeën 
en die werden door de conservatieve geesten 
in het Vaticaan niet echt gesmaakt. 

Wordt vervolgd
Stef Ryon

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

Hoevefeesten Roesbrugge,
Miel bisschop aan het werk bij de kafmolen.

Pastoor Cool tijdens de inwijding van de Schutterswijk op 15 augustus 1978. Enkele dagen later overleed hij.

Begin juli liep in de school van Haringe een tentoonstelling rond Frans-Vlaanderen.
Op de foto v.l.n.r.: de kunstenaars Derudder, Spas, pater Joris Declerck en Luc Ameel,

met daartussen in leider Guido Haerinck en rechtsachter senator Michel Cappoen.

Hoevefeesten Roesbrugge,
krantenfoto met vooral veel volk.

Tijdens de opening van de schutterswijk
werden in Watou enkele volksspelen gedemonstreerd.

Op de foto de krulbolders in actie. 
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100ste BLOEDGIFTE

Tijdens de bloedinzameling van 11 juni 2018 te 
Proven werd de Heer Luc Ceenaeme uit Leisele 
op een passende manier gehuldigd voor zijn 
100ste bloedgifte.
De Heer Luc Ceenaeme kreeg uit handen van 
de verantwoordelijke voor de bloedafnames te 
Proven, de Heer Peter Coene een gepast ge-
schenk.
Wij feliciteren Luc daarvoor en hopen dat hij 
nog vele jaren bloed mag geven.

ZOMERACTIVITEITEN
POPERINGE     
TOURNÉE LOCALE
• Expo Westhoekbieren
 Tentoonstelling over de beste Westhoekbier-

tjes. Tot eind november in het Hopmuseum.
• Fietstocht
 Tocht van 33 kilometer van Poperinge via 

Watou en Westvleteren met fotozoektocht 
met 12 vragen. Deelnameformulier: € 5. Te 
verkrijgen bij Toerisme Poperinge en Toerisme 
Vleteren. Mooie bierprijzen! Tot eind septem-
ber. Start Hopmuseum.

• Fietstocht Roesbrugge
 Begeleide fietstocht richting Roesbrugge met 

bezoek Brouwerij Feys en nieuwe Brouwerij 
De Gouden Arend. Op 14 juli van 10 tot 17 
u. Start Hopmuseum.

• Fietstocht Watou
 Begeleide fietstocht langs de grens rond Wa-

tou met Picon bière in een authentiek volks-
café en bezoek aan Brouwerij St. Bernardus. 
Op 18 augustus van 10 tot 17 u.

Info: www.hopmuseum.be

TENTOONSTELLING HEELKRACHT
Het verhaal van de Belgische verpleegsters tij-
dens de Eerste Wereldoorlog.
Tot 16 september dagelijks van 13 tot 18 u. 
(maandag gesloten) in de Gasthuiskapel te Po-
peringe. Gratis toegang.
Info: www.poperinge14-18.be

KUNSTENFESTIVAL WATOU
Een symbiose tussen beeldende kunst en poë-
zie met als thema verlangen en troost.
Tot 2 september op woensdag tot zondag van 
11 tot 19 u., gesloten op maandag en dinsdag 
behalve op feestdagen. Start: Festivalhuis, Wa-
touplein 12.
Info: www. kunstenfestivalwatou.be

HOMMAGE AAN
ROMAIN DEPUYDT
Tijdens het Kermisweekend van 30 augustus,
1 en 2 september wordt in de kerk te Roes-
brugge Romain Depuydt in de kijker gezet. De 
tentoonstelling zal een beeld geven van Romain 
als kunstenaar met o.a. schilderijen, penteke-
ningen, gedichten, zijn uitgegeven boeken, ge-
schreven liedjes en toneelstukken. Hij ontwierp 
ook logo’s, affiches en het bloementapijt ter 
gelegenheid van Roesbrugge-kermis.
De groepsfoto’s van het jaarlijks schooltoneel 
zullen te zien zijn, samen met heel wat film-
beelden.
Lezers van De IJzerbode zullen hem zeker her-
inneren als de schrijver van de column “Al 
weerskanten van de schreve” onder de naam 
Kwaak.
De tentoonstelling is een organisatie van West-
hoek Verbeeldt en is open op vrijdag van 14 
tot 18 u., op zaterdag van 14 tot 19 u. en op 
zondag van 11 tot 19 u. Toegang gratis.
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Na 10 jaar haarverzorging Romina
is het ti jd voor een nieuwe uitdaging!

Nog t.e.m vri jdag 20 juli 2018
bli jf ik jullie graag van dienst in het kapsalon in Proven.

Vanaf maandag 6 augustus
verwelkom ik jullie graag in mi jn nieuw salon

Ieperstraat 19 te Poperinge.
Om  jullie nog meer van dienst te kunnen zi jn in het salon,

stop ik het aan huis coif feren... 

Bi j deze wil ik mi jn trouwe klant jes 
die mi j door omstandigheden niet kunnen volgen 
graag bedanken voor het jarenlange vertrouwen! 

Liefs, Romina



BRANDSTOFFEN  | OLIËN & SMEERMIDDELEN  |  VETTEN  |  ANTIVRIES & KOELVLOEISTOF  |  MAZOUTTANKS

PMO nv - VANDENBROUCKE
Roesbruggestraat 2  |  8972 PROVEN  |  Tel. 057 30 03 30  |  Fax. 057 30 12 97  |  www.pmo-service.be  |  info@pmo-service.be

Bereid u voor op de winter !
Bel nu voor stookolie: 057 30 03 30

PMO zorgt voor gezellige warmte dicht bij huis!

Kwaliteit, service & ervaring, onze troef !

80 JAAR GELEDEN:
AARDBEVING ZULZEKE 1938
De aardbeving bij Zulzeke (Kluisbergen) 
op zaterdag 11 juni 1938 om 11.57 uur 
was de op één na sterkste aardbeving die 
in de 20ste eeuw op Belgisch grondgebied 
is waargenomen.

Het epicentrum van deze vrij krachtige 
aardbeving werd in eerste instantie bij 
Zulzeke bepaald. Later werd de aardbe-
ving opnieuw gelokaliseerd met behulp 
van de beschikbare seismogrammen. De 
nieuwe coördinaten wezen aan dat het 
epicentrum zich iets ten zuiden van Ronse 
op een diepte van 19 kilometer bevond. 
De aardbeving had een sterkte van 5,6 op 
de Schaal van Richter en een maximale 
intensiteit van VII op de 12-delige Schaal 
van Mercalli. Er volgden zes naschokken 
met hetzelfde hypocentrum, waarvan er 
twee met een sterkte van meer dan 4 op 
de Richterschaal. De aardbeving hield ver-
band met het Londen-Brabantmassief, een 
tektonische structuur die het grootste deel 
van Vlaanderen omvat. 

De aardbeving veroorzaakte veel schade in 
Vlaanderen en werd gevoeld tot in Noord-
Frankrijk, Noord-Nederland, het zuidoos-
ten van Engeland, het westen van Duits-
land en in Luxemburg. In Gent viel een 
hardstenen blok van circa 500 kilogram 
van de Sint-Jozefskerk en brak een zijto-
rentje van het Belfort. Er was schade aan 
kerken, kruisen of kapellen in Gijzegem, 
Kuurne, Munkzwalm, Rollegem, Strijpen, 
Wannegem-Lede, Westrozebeke en Zegel-
sem. In geheel België was er sprake van 
scheuren in muren en vernielde schoor-
stenen. Over het hele land werden meer 
dan 17.500 omgevallen schoorstenen ge-
teld, waarvan 3000 in Kortrijk. Er vielen 
ten minste twee doden: in Kruishoutem 
werd een werkman verpletterd onder een 
omgevallen muur en in Sint-Amandsberg 
kwam een man met een handkar om het 
leven in een mede door de beving veroor-
zaakt ongeluk. (Bron: Wikipedia)

Ook in Roesbrugge-Haringe werden deze 
aardschokken gevoeld. Julienne Anseeuw 

was toen om 11 uur de schoolklassen in 
Haringe aan het uitvegen toen de aard-
schok plaats had. Haar moeder dacht dat 
de gevel van hun huis het begaf.
Marie-Louise Gyssels getuigt dat haar va-
der vertelde dat die bewuste voormiddag 
plots het stilstaande water een golvende 
beweging begon te maken. Grote schade 
was er in Roesbrugge-Haringe niet te ver-
melden.

Het Londen-Brabantmassief is een geologisch massief
(een stabiel stuk van de aardkorst), dat zich uitstrekt

vanaf Maastricht over Noord-België, en Zeeland dan over
de Noordzee en Zuid-Engeland tot in Wales.

5 RECTO

125



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

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:
• Zaterdag 21 juli en
 woensdag 15 augustus
 GESLOTEN  

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

trade

Oud ijzer en metalen

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

PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS

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

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

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

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

Met de vakantie in zicht en het mooie weer willen wij
jullie tijdens de zomervakantie extra verwennen…

Wij bieden jullie tijdens de namiddag (van 14 tot 18 uur) een beperkte eetkaart aan. 
Ideaal voor fietsers en wandelaars.

Van maandag 9 juli tot en met  zondag 12 augustus zijn wij ook open op
maandag- en dinsdagavond. De keuken is telkens open tot 20 uur.

BARBECUE À VOLONTÉ
op zondagavond telkens vanaf 18 uur
Onze zomerse barbecues gaan door op:
• zondag 15 juli / 22 juli / 29 juli / 5 augustus / 2 september (fin de saison)
• zaterdag 11 augustus

Wij zijn in verlof van maandag 13 augustus tot en met zaterdag 1 september.

Wij starten terug op zondag 2 september met onze FIN DE SAISON-barbecue.
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Doorlopend van 13u tot 18u: 
Kajaks en vlotten op de IJzer

Wandeling Dode IJzerpad: natuurgidsen wachten je op
Smokkeltocht voor gezinnen tussen de Heidebeek en de IJzer

Franse streekproducten 

13u: Optreden van de band Brock’and Blues
14u: Bootje trek

15u, 16u, 17u: Smaakwandeling met gratis degustaties
15u30: Concert Il Sogno met gast Amaryllis Temmerman

www.egts-gect.eu

IJzerfeest
Fête de l’YserIJzerfeest
Fête de l’Yser

ROESBRUGGE
Zondag 2 september 2018

GRATIS EVENT!

IJzerfeest_affiche_A2.indd   2 9/07/18   08:56
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN JUNI 2018

KAARTING - 15 JUNI
OC Karel de Blauwer
28 deelnemers - wonnen 3 partijen: Louwagie 
Maria 391 pt., Decaesteker Wilfried 354 pt., Decorte 
Christiane 234 pt., Vandewalle Frans 307 pt. en Cee-
naeme Maria 304 pt. 
Won 0 partijen: Depyper Anna 140 pt.
Klassement: 
1. Decaesteker Wilfried  14 part./1708 pt.
2. Decorte Christiane  13 part./1660 pt.
3. Vandermarliere Ignace 12 part./1431 pt.
4. Ceenaeme Maria 11 part./1441 pt.
5. Bogaert Maria 11 part./1273 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Decaesteker Maria 11 pt., Boury Alice 11 pt., Vercout-
ter Marie-Thérèse 11 pt. en Timperman Lucienne 6 pt. 
Klassement: 
1. Boury Alice  66 pt.
2. Vercoutter Marie-Thérèse  62 pt.
3. Timperman Lucienne   59 pt.
4. Decaesteker Maria  50 pt.

KAARTING - 24 JUNI
Kristen Volkshuis
22 deelnemers - wonnen 3 partijen: Vanhoucke 
Willy 280 pt., Meeuw Eddy 233 pt. en Bogaert Maria 
261 pt. 
Wonnen 0 partijen: Antheunis Cecile 147 pt. en 
Vancaeyseele Monique 130 pt.
Klassement: 
1. Demuynck Eugène  14 part./1828 pt.
2. Decaesteker Wilfried 13 part./1560 pt.
3. Ceenaeme Maria 11 part./1319 pt.
4. Vandeputte Marc  10 part./1415 pt. 
5. Meeuw Eddy  10 part./1263 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Decaesteker Maria 11 pt., Vercoutter Marie-Thérèse 
12 pt., Boury Alice 10 pt. en Timperman Lucienne 7 pt.
Klassement: 
1. Boury Alice  59 pt.
2. Decaesteker Maria  54 pt.
3. Vercoutter Marie-Thérèse  53 pt.
4. Timperman Lucienne   42 pt.

PETANQUE - 8 JUNI
39 deelnemers - wonnen 3 partijen: Soetaert 
Frans, Vanderhaeghe Guido en Vandermarliere Ignace

PETANQUE - 22 JUNI (INHAALBEURT)
45 deelnemers - wonnen 3 partijen: Decaesteker 
Wilfried, Dequidt Roos, Dessein Johan, Huyghe Geert, 
Gyssels Raymond, Queldry Marc, Temperville Fernand, 
Timperman Lucienne en Vandendriessche Alain

Klassement: 
1. Soetaert Frans  24 part./385 pt.
2. Temperville Fernand 22 part./355 pt.
3. Butaye Willy  21 part./375 pt.
4. Antheunis Cecile   20 part./362 pt.
5. Descamps Lucien     20 part./353 pt.
6. Vanderhaeghe Guido     20 part./351 pt.
7. Dessein Johan     20 part./338 pt.
8. Debuysere Maria   20 part./319 pt.
9. Callemeyn Victor 19 part./327 pt.
10. Huyghe Geert  19 part./312 pt.

WE ARE WATER

‘We are water’ is een artistiek project waarbij 
verschillende kunstenaars op zoek gaan naar de 
identiteit van de IJzer- en Handzamevallei en haar 
bewoners. Ze doen dit via beeld, klank, woord, 
installatie, performance of ingrepen in het land-
schap, steeds gericht op communicatie en inter-
actie met het publiek. Deelnemende kunstenaars 
zijn o.a. Sven Verhaeghe, afkomstig van Roes-
brugge en Maarten Inghels, voormalig stadsdich-
ter van Antwerpen. 
Maarten Inghels zal van 26 augustus tot en met 
1 september de IJzer afvaren van Roesbrugge tot 
Nieuwpoort, op een vlot van het woord WATER.

Hij zal daarbij regelmatig aanmeren en in gesprek 
gaan met mensen. Wie wil, kan ook een eind 
meevaren, fietsen of wandelen. Gedurende zijn 
tocht zal Maarten Inghels een literair logboek bij-
houden met foto’s en geschriften.
Het vlot werd gemaakt in samenwerking met het 
VTI Diksmuide.
Het artistiek project ‘We are water’ maakt deel uit 
van een ruimer programma ‘Waterlanders’ waar-
bij het Regionaal Landschap Westhoek (RLW) de 
IJzer- en Handzamevallei in de kijker wil zetten.
Info: www.wearewater.land - www.waterlanders.
net - mailwearewater@gmail.com - 0475 78 58 73.
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ABELE 

n Hommelpluknamiddag 
 Zondag 16 september vanaf 14 uur
Ook dit jaar moet de hoppe in het kleinste hop-
peveldje van de streek (= 20 ranken) geplukt 
worden. Dit gebeurt op de goeie oude manier 
met de hand.
Dominique Colpaert zorgt voor de muzikale 
ambiance. Er kan een heerlijk geurend streek-
bier gedronken worden.
De toegang is gratis.
Info: 057 33 22 08 - vzw.pensionaat@skynet.
be. 

n Tweedehands boekenbeurs
 “Volgens het boekje” 
 Zondag 4 november van 8 tot 16 uur
Voor de zesde keer organiseert vzw ’t Pensi-
onaat een tweedehands boekenbeurs, ideaal 
voor wie zijn bibliotheek wil opruimen en zo 
wat boeken wil verkopen.
We doen bij deze een oproep aan standhou-
ders. Wie wil, kan zich inschrijven. De stand-
plaatsen zijn gratis. Reservatie is verplicht.
Er zijn enkel boeken toegelaten.
Graag contact opnemen op 057 33 22 08 of 
vzw.pensionaat@skynet.be.
De toegang tot de beurs is eveneens gratis.

ALVERINGEM 

n Muzikale vertelwandeling langs
 verdwenen cafés en brouwerijen 
 Donderdag 12 juli om 14.30 uur
Een unieke belevingswandeling in Leisele op 
donderdag 12 juli om 14.30 uur aan de ingang 
van de kerk.
Toerisme Alveringem slaat de handen in elkaar 

voor een muzikale bierwandeling met gids 
door de straten van Leisele, een ontdekkings-
tocht van vergeten volkse verhalen, cafés en  
brouwerijen. Onderweg passeren we verschil-
lende muzikanten die bierliederen vertolken.
De biercultuur werd uitgeroepen tot immate-
rieel werelderfgoed, en zelfs in Leisele hebben 
we hier heel veel over te vertellen. De brouwe-
rijgeschiedenis van Leisele gaat terug tot de 
eerste helft 19de eeuw. Drie brouwerijen wa-
ren actief. De brouwersfamilies speelden een 
belangrijke rol in het maatschappelijk leven 
van het dorp. 87 cafés (1914) rezen als pad-
denstoelen uit de grond. In de jaren ’40 van de 
20ste eeuw kwam er een einde aan de Leiselse 
brouwerswereld. Het brouwen werd volledig 
stopgezet. Momenteel zijn er geen brouwerijen 
meer en slechts twee cafés, twee eethuizen en 
twee friteries.
Deelname: € 2
Duur: 2 uur 
Info: Toerisme Alveringem (Mens & Vrije Tijd), 
058 28 88 81 - toerisme@alveringem.be.

BEVEREN A.D. IJZER 

n Dorpspunt Beveren a.d. IJzer
 Roesbruggestraat 20, Beveren a.d. IJzer
s Kidsnamiddag met Emmily
 Woensdag 18 juli van 14 tot 16 uur
s Quiz
 Donderdag 19 juli van 14 tot 16 uur
s Fotozoektocht in en rond het Dorpspunt
 Dinsdag 24 juli van 14 tot 16 uur
s Kidsnamiddag met Herwin Vangaever
 Woensdag 1 augustus van 14 tot 16 uur
 Insectenhotel maken
s Muziek ‘Inez en Rik’
 Dinsdag 7 augustus van 14 tot 16 uur

s Kidsnamiddag
 Woensdag 8 augustus van 14 tot 16 uur
 Fruitbrochettes maken
s Bingo
 Donderdag 16 augustus van 14 tot 16 uur
s Kidsnamiddag
 Woensdag 22 augustus van 14 tot 16 uur
 Mobiele stokpop (indien beschikbaar)
s Volksspelen
 Dinsdag 28 augustus van 14 tot 16 uur

n Kermis met optreden van
 Il sogno en Mathias Lens   
 Vrijdag 7 september om 20 uur
Het is reeds een traditie dat de opening van de 
kermis op vrijdagavond georganiseerd wordt 
door de Landelijke Gilde en KVLV .
Na 7 jaar touwtrekken hebben we het vorig 
jaar over een andere boeg gegooid. Met ons 
eerste optreden in de kerk van het Gemiengeld 
Vintekoor, proberen we dit jaar terug een op-
treden te organiseren dat voor iedereen in de 
smaak valt.
Op vrijdag 7 september om 20 uur komen
Il sogno (groepje van de Lovie) en na de pauze 
Mathias Lens naar de kerk van Beveren.           
Tevens blijft de organisatie ervoor zorgen dat 
de innerlijke mens zowel voor, tijdens als na het 
optreden versterkt kan worden. 
Ook de prijzen worden heel democratisch ge-
houden. Kaarten voor het optreden kosten
€ 10 in VVK en € 12 ADD en zijn te verkrijgen 
door overschrijving op rekeningnummer van 
KVLV-LG (BE 67 7388 0300 1687) of via reser-
vatie (magda.moerman1@telenet.be - 0473 46 
97 74). Reservatie is zeker gewenst want het 
aantal plaatsen is beperkt.
Het bestuur van LG en KVLV hoopt op een goe-
de opkomst zodat Beveren-“kermesse” weer 
goed van start kan gaan.
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Coiffure

dames • heren
kinderen

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

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

nanCy

AANPASSEN EN HERSTELLEN
VAN KLEDIJ

Ilse Warmoes
Dodemanstraat 2

8978 Abele-Watou
Tel. 057 38 82 75

Gsm 0475 46 57 96
ilse.warmoes@telenet.be

Openingsuren tijdens de zomerperiode
VAN 1 JULI TOT 1 OKTOBER:

Maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag vanaf 14 u.

Dinsdag vanaf 16 u.
Op zaterdag, zondag en
feestdagen vanaf 10 u.

Moenaardestraat 118
8972 HARINGE



EVENEMENTENKALENDER

130

4 RECTO

n Kom op de Koffie
 en steun de strijd tegen borstkanker 
 Zondag 9 september
Maria Vanhauwe-Debaeke, Marleen Bossaert-
Goemaere, Nelly Pannecoucke-Dewaele en
Ria Maeyaert-Decorte wandelen en/of fietsen 
voor Think-Pink en steunen hierbij de campag-
ne voor vrouwen met borstkanker. 
Neem nu de Think-Pink Challenge: in 4 dagen 
tijd van Parijs naar Brussel niet-elektrisch fiet-
sen; dat is telkens 100 km per dag trappen op 
eigen kracht.
We staan in voor het inschrijvingsgeld. We en-
gageren ons om sponsorgeld te storten (voor 
“Parijs naar Brussel“ is dat minimum € 750) ten 
voordele van de borstkankercampagne.
De volledige opbrengst van dit Koffie-café op 
kermiszondag 9 september in Beveren op het 
Statieplein, Kallestraat, gaat naar de strijd te-
gen borstkanker.

IEPER 

n 17de IJzerwake Steenstraete-Ieper
 Zondag 26 augustus om 11 uur
Welkom op de IJzerwake op zondag 26 augus-
tus om 11 uur bij het monument van de Ge-
broeders van Raemdonck op de plaats waar ze 
sneuvelden tijdens de 1ste Wereldoorlog.
Net zoals de bedevaarten in Diksmuide is het 
trefpunt de IJzer en voor de Wake is dat aan de 
Steenstrate-brug, over bijrivier Ieperlee (baan 
Ieper-Diksmuide). Van daaruit bereikt men het 
“IJzerwakedorp” met podium, grote tenten, 
de parkeerweide ernaast en kleine tenten met 
boeken, diensten, streekproducten, … zelfs 
met een jaarlijks gedocumenteerde kalender.
Het programma volgt de traditie met open-
luchteucharistie, jaarvlag en vlaggenoptocht, 
getuigenissen, bloemenhulde, volksliederen, 

gedichten en toespraken. Jaarlijks een pro-
gramma- en verslagboek en driemaandelijks 
tijdschrift. 
Vanaf 14 uur volgt “IJzerfolk”. Voor jongeren 
is er het “IJzertreffen” en een VNJ-Kinderijzer-
wake als vorming.
Het algemeen thema van 2018 luidt: ”Volk, 
word staat!”
Info en deelname: info@ijzerwake.org.

POPERINGE 

n Museumhuis Lucien De Gheus  
Beeldhouwer en keramist Lucien De Gheus 
werkte jarenlang vanuit zijn woning en atelier 
‘Het Gheuzenhol’. Het Museumhuis biedt een 
uitzonderlijk overzicht van de carrière van de 
kunstenaar van 1942 tot 2007 in het authentie-
ke kader van de kunstenaarswoning. Je ontdekt 
er zijn rijke oeuvre aan keramiek, gebrandschil-
derde ramen, tekeningen en schilderijen.
• Vrijdag 15 juni t.e.m. zondag 15 juli
 Tentoonstelling Lut Caenen
• Donderdagen 28 juni, 26 juli en 30 augustus
 telkens om 19 uur
 Nocturnes: museumbezoek met gids en
 muzikale omlijsting
• Donderdag 27 september om 19 uur
 Lezing kunstthema.

n 17de Keikoppensmultocht 
 Zondag 22 juli 
Een gezinsvriendelijke fietstocht van ongeveer 
30 km. Op 6 stopplaatsen bieden we je achter-
eenvolgens een aperitief, soep, barbecue, ijsje, 
kaas en wijntje, koffie en gebak aan.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk! Prijs: € 22 
(volwassene), € 11 (kind <12 jaar). Bij inschrijven 
na woensdag 18 juli (tot vrijdagavond 20 juli):

€ 27 euro (volwassene) en € 15 (kind <12 jaar).
Start: vanaf 10.30 tot 13 uur bij Avowest (Schip-
vaarthoeve), Schipvaartweg 10 te Poperinge.
Kaarten te verkrijgen bij alle bestuursleden.
Info: 0479 94 58 32 - berny.verhee@kbc.be.
Inschrijven: overschrijving op BE87 7480 0829 
2694 met vermelding ‘keikoppensmultocht Po-
peringe’ + aantal personen.

ROESBRUGGE
	
n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Vrijdag 13 juli: Petanque in OC Karel de 

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

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

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

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 10 augustus: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 17 augustus om 13.45 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 24 augustus: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 28 augustus om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Woensdag 29 augustus om 13.15 u.: Uitstap 

Destrooper en siertuin Paddenbroek
- Donderdag 6 september: Kermisfeest met 

animatie in Kristen Volkshuis
- Donderdag 13 september: Crea
- Dinsdag 11 september om 14.00 u.: Kermis-

petanque in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 14 september: Petanque in OC Karel 

de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 21 september om 13.45 u.: Kaarting 

& gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer

’t Zeugekot
Een belevenis op het platteland

Bezoek- en zorgboerderij
Feestzaal te huur
Vakantiewoning
Hoeveslagerij
Workshops

Sint-Omaarsstraat 4
8691 Beveren aan de IJzer

0478 37 64 36
www.zeugekot.be

TE BEVEREN A/D IJZER

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

n Witte picknick
 Zondag 16 augustus vanaf 11 uur
Kom in witte kleren picknicken aan de oevers 
van de IJzer. Breng alles zelf mee. Iedereen 
welkom vanaf 11 uur!

n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Halvedaguitstap Destrooper en siertuin
 Woensdag 29 augustus vanaf 13.15 uur
Vertrek om 13.15 uur aan OC Karel De Blauwer 
te Roesbrugge.
Geleid bezoek aan het Bezoekerscentrum 
Destrooper in Lo waar we een beeld krijgen 
van de geschiedenis en de producten van de
koekjesfabriek. Natuurlijk hoort daar een de-
gustatie van enkele variëteiten bij. Mogelijkheid 
tot aankoop.
In Paddenbroek in Alveringem genieten we 
van koffie en pannenkoek. Daarna volgt een 
bezoek aan de mooie siertuin. Rondritje in de 
streek met een eventuele stop. Avondstop met 
belegde boterham in het Spaans Kwartier te 
Izenberge.
We reizen met eigen wagens. Deelnameprijs: 
Leden € 22 p.p. en niet-leden € 26 p.p.
Inschrijven bij Eliane (057 30 11 23 - na 18 uur) 
of bij Roger (057 30 01 88).

n Opening Buurtsalon
 Zaterdag 1 september om 14.30 uur
Op zaterdag 1 september om 14.30 uur opent 
het Buurtsalon tijdens het kermisweekend. Op 
dezelfde locatie vindt de inhuldiging van de 
erfgoedhalte plaats. De erfgoedhalte is een tij-
delijke openluchttentoonstelling die rondtoert 
sinds 2005. Ze duikt op in het straatbeeld en 
brengt het verhaal van verdwenen gebou-
wen, mensen en gebeurtenissen op die plek. 
Tijdens de opening zorgen leerlingen van de
Kunstacademie voor een streepje muziek en 
is de mobiele stokpop aanwezig. Dankzij de 
medewerking van lokale verenigingen is er een 
dessertbuffet en een drankje.
Adres: Prof. Rubbrechtstraat 97, Roesbrugge.  
Meer info: www.erfgoedhaltes.be.

In de Sint-Martinuskerk is er een toonmo-
ment ‘Hommage aan Romain Depuydt’ van 
‘Westhoek verbeeldt’. Openingsuren: vrijdag 
30 augustus van 14 tot 18 uur, op zaterdag 1 
september van 14 tot 19 uur en zondag 2 sep-
tember van 11 tot 19 uur.

VEURNE 

n Boetprocessie
 Zondag 29 juli om 15.30 uur  
Op zondag 29 juli te 15.30 uur trekt de jaarlijkse 
“Boetprocessie” door Veurne. Een blijvend Krui-
sengetuigenis, jaarlijks sinds 1646.
Kleurrijke groepen, die het Bijbelse Oude en 
Nieuwe Testament uitbeelden. Ze worden beslo-
ten door de ingetogen bruine “boetelingen” die 
17de-eeuwse beeldengroepen trekken. Vooral 
zijn er heel wat anonieme kruisdragers van alle 
leeftijden die stil en dikwijls blootvoets door de 
Veurnse straten biddend stappen naar de slot-
plechtigheid.
Daar iedereen in het leven zijn “kruisen” onder-
vindt, worden zo vele intenties “meegedragen” 
voor zieken en mensen met tegenslagen, mo-
derne verslaafden en hun daaronder lijdende 
families.
Meteen is er de hedendaagse “Kruisweg der 
Ongeborenen” door abortus of zedenverval en 
de pesterijen of afgunst zelfs onder kinderen, 
buren, tegenstrevers: soms zgn. “ondraaglijk” 
in gebroken situaties. In die spiritualiteit wordt 
eveneens gebeden uit dank om overwinningen, 
genezingen, geslaagde examens en om steun in 
nieuwe uitdagingen naar de toekomst toe. 
Het dagprogramma te Veurne start te 10 uur 
met het overbrengen van het Sodaliteitskruis en 
de Eucharistie te 10.30 uur in de St.-Walburga-
kerk.
Info: info@boetprocessie.be.

WATOU 

n Illustria kunstig door Watou 
 het ganse jaar door …  
Vorig jaar in mei werd samen met de opening 
van kunsthuis 31 een kunstroute uit de grond 
gestampt in verscheidene horecazaken in Wa-
tou.  Een kunstroute die niet enkel tijdens de zo-
mermaanden loopt maar het jaar rond…. Want 
ook na en naast het zomerse kunstenfestival is 
Watou het bezoeken waard. 
Deze kunstroute kwam tot stand door een sa-
menwerking tussen Art-illustria vzw & Kunsthuis 
31 en de horeca te Watou. De initiatiefnemers 
uit de Horeca waren Peter Debruyne van de Bos-
hoeve en Rinus van de Filosoof. Zo ontstond het 
idee om met de vzw kunst te brengen een jaar 
rond in het artistieke dorp Watou aan de schre-
ve. Art-illustria vzw, een vzw voor en door kun-
stenaars, heeft reeds jaren ervaring om kunst 
in de betere horecazaak te brengen en ging de 
samenwerking aan. 
Deze zomer zien we: 
- Het abstracte werk (olie en acryl) van Eliane 

Vanderbeke uit Sint-Andries in Au nouveau St. 
Elooi, Gemenestraat. 

- Wilfried Schol siert de muur in de Boltra Saint 
Georges op het Watouplein. Wilfried is af-
komstig uit het Leuvense en brengt schitte-

rende abstracten vol kleur, sterke compositie 
en passie. Verder zien we ook nog werk van 
Werner Edebau, dit is de privécollectie van de 
uitbaters van Saint Georges.

- In Het Ovenhuis, eveneens op het Watouplein, 
zien we werk van onze sympathieke artistieke 
duizendpoot Jo Van der Wulst uit Lierde. Hij 
trakteert ons op surrealisme vol heldere kleu-
ren en symboliek.

- De Boshoeve aan het Helleketelbos wordt 
ingepalmd door kunstenaar Julien (Hendrik 
Gardyn) uit Deerlijk. Kleur en lijnen, ogen die 
je aankijken tussen een vloeiend spel van kleu-
rige golven en ongekende bewogenheid.

- En we wippen ook even over de ‘schreve’ naar 
La ferme du Bûcheron in Steenvoorde. Daar 
vinden we werk van Serge Braem. Deze kun-
stenaar woont sinds kort in Watou en bewerkt 
alles wat hij in handen krijgt. Naast schilderen 
werkt hij met klei, maakt hij assemblages, col-
lages… ook in fotografie vindt hij zijn passie, 
kortom deze artiest laat zich niet op één disci-
pline pinnen.

• En in Grains d’Amour nog tot 18 juli 2018 
werk van Arlette Neiryinck, abstract in sobere 
aardetinten en materie. 

De kunstenaars wisselen driemaandelijks van 
locatie, maar ook andere kunstenaars krijgen 
de kans. Telkens selecteert Art-illustria vzw wie 
deelneemt aan volgende periodes om zo het 
aanbod naar de zaak en publiek toe optimaal 
te houden. Er wordt geselecteerd uit leden van 
de vzw met één gemene noemer: ‘kwalitatief en 
origineel werk’. Zo wordt de kans gegeven aan 
de minder ge(be)kende artiest die professioneel 
of in de grijze schemerzone tussen prof en ama-
teur aan het werk is. Artiesten met passie voor 
hun kunnen en creëren.
Info: www.illustria.be/kunstroute/ - www.illus-
tria.be - 051 70 09 82.

NATUURPUNT 

n Zomerwandeling met als thema
 Poperingevaart/IJzer 
 Dinsdag 17 juli om 18.45 uur  
Bruggen bouwen naar de overkant en dan de 
stap zetten naar het nieuwe, onzekere terrein 
onder de voeten. Dit wordt de drijfveer van deze 
wandeling om zo het waterverloop te ontdek-
ken. We vertoeven op die brug van de Pope-
ringevaart, een ommezwaai bij overgang over 
de kleine beek en toch de stroom kwijtraken bij 
‘De Boussegracht’. Maar we geraken op het dek 
van de ‘Poperingevaart’ dat het pad opent naar 
de weidse ‘Puddebroeken’.  Tussenin ritselen de 
bladeren van meidoorn, sleedoorn, wilg … in 
een  prachtig  haagdecor. 
De afstand van de wandeling is 7 km met verhar-
de en grotendeels onverharde wegen. Schoeisel 
aanpassen volgens de weersomstandigheden. 
Prijs: leden Natuurpunt gratis, niet-leden beta-
len € 3,50 per persoon of € 7 per gezin.
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BEGRAAFPLAATS
BEVEREN-IJZER     

Heden ten dage is het onbetwistbaar dat er 
een overvloed aan digitale informatie bestaat. 
Zo hebben de samenstellers gedacht om ook 
op lokaal vlak hun steentje hiertoe bij te dra-
gen. Dirk Cailliau (geboren Bevernaar) en Dirk 
Claerhout zijn al geruime tijd bezig om alle 
graven op de begraafplaats te Beveren-IJzer te 
inventariseren.  
De bestaande website had al veel succes en was 
aan een update toe. Sedert kort is de website 
www.begraafplaatsbeverenijzer.be volledig 
in het nieuw. En vanaf heden is de site vlotter 
te gebruiken en zijn de gegevens voor 99% up 
to date. Nu zijn ook de oorlogsslachtoffers van 
beide oorlogen die op de begraafplaats liggen 
op de site geplaatst.
Bij het opzoeken van een persoon kan men 
onder meer de plaats van het graf zien alsook 
het bidprentje en/of doodsbrief (indien in ons 
bezit). Ook is er mogelijkheid om de verwanten 
van de overledenen op te zoeken.
De opstellers zijn er zich van bewust dat nog 
niet alles helemaal perfect is en daarom ont-
vangen zij graag bijkomende informatie en/of 
foutieve vermeldingen. Indien er personen zijn 
die nog bidprentjes of doodsbrieven hebben 
liggen van overleden Bevernaars kunnen zij 
dit altijd doorgeven op info@beveren-ijzer.be.
Voor vele inwoners is dit dan ook een schat 
aan informatie. Ook voor niet-Bevernaars kan 
dit interessant zijn. 
Ook zoeken we nog oude parochiebladen 
“Kerk en Leven” en affiches van Beveren-IJzer 
van vóór 1993.

JAARLIJKS VERLOF: van 12 t.e.m. 29 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

OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN JUNI 2018

KAARTING - 13 JUNI
5 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Vandewalle Frans 434 pt.
2. Ingelaere Suzanne 373 pt. 
3. Millecam Gerard 359 pt.  
4. Persyn M- José 350 pt.
5. Versavel Erna 303 pt.

KAARTING - 27 JUNI
4 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Joye Ludo 385 pt.
2. Vandecasserie Paula 383 pt.
3. Debacker Denise 333 pt.
4. Scharre Francine 315 pt.

KLASSEMENT: 
1. Vandewalle Frans 15 part./2253 pt.
2. Wyckaert André 13 part./1960 pt.
3. Butaye Lucien 13 part./1912 pt.
4. Lermytte Michel 11 part./2016 pt.
5. Lanszweert Magda 11 part./1738 pt. 

PETANQUE - 1 JUNI
Wonnen 3 partijen: Butaye Pol, Coussee 
Monique, Soetaert Frans, Cokelaere Mari-
ette, Rouseré Christiane en Mariën Bob

PETANQUE - 15 JUNI
Wonnen 3 partijen: Butaye Pol, Luyssen 
Edmond, Soetaert Frans, Syryn Christiane, 
Vanhecke Lena en Mariën Bob 

KLASSEMENT: 
1. Lebegge René 404 pt.
2. Cokelaere Mariette 403 pt.
3. Mariën Bob 388 pt.
4. Brunet Willy 373 pt.
5. Butaye Pol 370 pt.

DE GOUDEN AREND
Een abonnee van De IJzerbode is op zoek naar 
de ontwerper/architect van de kunstige arend 
die op de topgevel van het café De Gouden 
Arend prijkt. Het café is gelegen op de hoek 
van het Roesbruggeplein.
Alle informatie hier omtrent kan u sturen naar 
info@drukkerijschoonaert.be.

MENEER
DE CHAMPETTER 

Philip Vanoutrive sprak met 30 Vlaamse 
veldwachters over de tijd van toen
Dit boek is een hommage aan de cham-
petter, de garde, de booi, die dag en nacht 
bereikbaar was om het welzijn van de plat-
telanders te beschermen. Avond-, nacht- 
en weekendwerk waren zijn deel en daar 
werd hij niet extra voor vergoed. Met een 
luisterend oor, een goed gesprek of een 
kordate verbale aanmaning kon de veld-
wachter problemen in der minne oplossen. 
Meneer de champetter beschrijft de laatste 
50 jaar van het bestaan van de landelijke 
politie - tot de geïntegreerde politie in 
2001 in werking trad. Met straffe verhalen 
en plezante anekdotes die meer dan 30 
oud-veldwachters uit hun herinneringen 
hebben opgegraven.

Auteur: Philip Vanoutrive
Uitgever: Lannoo
Prijs: € 24,99
ISBN 978 94 0144 0295
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www.feysbook.be

Feys: met volle kracht vooruit!

BOOTJE VAREN VAN ROESBRUGGE
TOT IN DIKSMUIDE. EEN DAGJE OP
HET WATER IN DE IJZERVALLEI 
Om stipt 12 uur worden we verwacht aan 
boord van de Athena. Deze is aangemeerd in 
de buurt van de Brouwerij. We halen nog snel 
wat broodjes bij ’t Spendiege en weg zijn wij, 
de IJzer op richting Diksmuide. De zon is van de 
partij en ons goed humeur ook, we hebben er 
zin in! Na het brengen van een aperitief ‘Goe-
dendag’ (toepasselijk …) wuift Kristel Logie ons 
uit vanop de kade in Roesbrugge. Een dagje 
op het water in de IJzervallei. Al snel worden 
we omgeven door de prachtige natuur: de IJzer 
kronkelt doorheen de noeste IJzervallei door 
een zacht golvend en dunbevolkt landbouwge-
bied. Daarnaast is het gebied overduidelijk een 
paradijs voor vogels en de perfecte thuis voor 
kleurrijke flora. We genieten met volle teugen. 
Af en toe wordt onze tocht onderbroken door 
een overhangende boom die we eerst vak-
kundig uit de weg helpen of door een passage 
door één van de sluizen. De sluiswachter heeft 
het druk en vraagt ons om in Stavele heel even 
te wachten. Eerst moet hij nog twee andere 
sluizen openen. Geen probleem voor ons. Stie-
kem zijn we zelfs blij want het geeft ons de 
gelegenheid even halt te houden bij Iris van het 
Hof van Commerce. Een begrip. We krijgen er 
gezelschap van twee kajakkers die, enkel ge-
wapend met een rugzak, de IJzer bevaren. Tot 
daar waar de IJzer, als enige rivier in België, 
uitmondt in de Noordzee. Al snel zetten we 
onze tocht weer verder, de mannen stoer aan 
het stuur, de vrouwen zoals het hoort zonnend 
op de voorsteven. Gerard, de sluiswachter, ver-

schijnt keer op keer stipt op post. Mét de glim-
lach! Rond 18 uur komen we aan in Diksmuide 
waar we wederom hartelijk begroet worden en 
onze vrienden de kajakkers uitwuiven. Het is 
België-Brazilië vanavond. 
Maar, voor ons doet het 
er even niet toe. Wij wil-
len nog even in alle rust 
en gezelligheid nagenie-
ten van deze prachtige 
dag op het water. Met 
dank aan kapitein Karel 
en in blijvende gedach-
ten aan dit mooie stukje 
Westhoek.
Aan ons nu om te onder-
zoeken hoe we deze be-
nadering van de IJzerval-
lei vanuit Brouwerij Feys 
kunnen realiseren.

FESTIVAL VAN DE SMAAK  
Op 6 oktober vanaf 14 uur vindt de tweede 
editie van het Festival van de Smaak plaats in 
de Bierkelders Feys.
Laat u verleiden door heerlijke streekproducten 
en handvervaardigde kunstwerken. Kom ken-
nismaken met het beste dat de Westhoek te 
bieden heeft. 
Gratis toegang.
Neem je  graag deel als standhouder, contac-
teer ons dan op 0494 11 60 87. 

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

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

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



Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk

2 RECTO

134

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 

op woensdag 12 september 2018.

Artikels en publiciteit
inleveren ten laatste op

maandag 3 september 2018.

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

D.L.Decor bvba
Schilder- & decoratiewerken

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

Danny Lahoutte
Blekerijweg 30a
8972 Proven

Van bij ons

Duinpanne 
In het Provinciaal Bezoekerscentrum 
Duinpanne, tussen Adinkerke en in 
De Panne, maar dicht bij De Panne, 
vroeger ‘De Nachtegaal’ genoemd, 
ontdek je de pracht van de regio en 
de natuurlijke omgeving. Je wordt 
er gegarandeerd geboeid door het 
unieke duin-, kust- en zeeleven.                                                                                                               
De vaste tentoonstelling is gratis en 
vrij toegankelijk. 

Het centrum is opgebouwd rond de 
thema’s zee, strand en duin. Ook de 
ontstaans- en bewoningsgeschiede-
nis van de kuststreek komt aan bod. 
Hoe leefden de mensen vroeger in 
onze duinen? Van zout- en zandwin-
ning, landbouw, veeteelt en visserij tot 
jacht, waterwinning en bosbouw.

Wim Sohier

GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN

n	PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET

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

MARIO VANDEWIELE BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62

8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

Gordijnen en overgordijnen UNLAND®

Gratis opmeten en plaatsen

Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie

Decoratie & Kunstglazenier

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



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 20 juli
 vrijdag 17 augustus
 vrijdag 21 september
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 24 juli
 dinsdag 28 augustus 
 dinsdag 25 september

Vogelpik
smijting voor de leden
 zaterdag 14 juli
 zaterdag 11 augustus

BEVEREN-IJZER
• Vrije kaartavond
 Praatcafé ’t Geheim Spoor
 donderdag 19 juli
 donderdag 16 augustus

HARINGE
• Vogelpikclub Smokkelsmijters
 Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
 zaterdag 28 juli
 zaterdag 25 augustus

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

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
Krombeke
• Valentine Vandamme, geb. 24 mei,
 d.v. Kenny en Cynthia Mouton
• Clément Gaudissabois, geb. 15 juni,
 z.v. Dimitry en Bieke Feryn

Proven
• Kobe Singier, geb. 24 mei,
 z.v. Sebastien en Lies Delboo
• Lina en Myra Dell’Abadia, geb. 30 mei,
 d.v. Dieter Smet en Marina Dell’Abadia

Watou
• Vital Van De Wyngaert, geb. 1 juni,
 z.v. Jos en Evelien Vandelannoote
• Gaëlle Lemahieu-Ameloot, geb. 5 juni,
 d.v. Chiel en Eline Pety

HUWELIJKEN
Proven
• Christof Delporte en Annelien Nuytten
 op 1 juni
• Tom Deplaecie en Charlotte Neuville
 op 9 juni

Watou
• Kevin Vanacker en Leen Descamps
 op 2 juni

JUBILEA
Watou
• Urbain Fieu en Paula Dewulf,
 Diamanten bruiloft, 10 juni

MENSEN VAN BIJ ONS
Hendrik en Jacqueline Denys-Pittellion melden 
ons het overlijden van hun schoonzuster De-
nise Dermaut.
Zij was de weduwe van Gerard Pittellion, gewe-
zen hoofdcontroleur van Douane en Accijnzen, 
en afkomstig van Beveren-Kalsijde. Woonden 
in Ekeren en hadden twee kinderen. Denise is 
geboren te Harelbeke op 16 mei 1928 en op 
25 mei 2018 overleden in WZC Sint-Vincentius 
te Ekeren.
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Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT

Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij SCHOONAERT

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten

Alle carrosseriewerken • schilderen

BIJENHAL EN
VUL- EN SPOELPLAATS
OP AVOWEST

In het LEADER-Westhoek-project ‘Boer en bij’ 
werken de land- en tuinbouwafdeling van VTI 
Poperinge, de imkervereniging De Westerbie 
en Inagro samen aan concrete maatregelen 
voor duurzame landbouw met oog voor het 
milieu en de bij. Op woensdag 13 juni namen 
ze de nieuwe vul- en spoelplaats voor het spuit-
toestel en bijenhal op de site van de Schipvaart-
hoeve en Avowest officieel in gebruik. Beide 
investeringen zullen hun nut bewijzen in de 
landbouwsector en het tuinbouwonderwijs.
Vzw Poperinge Ten Bunderen, de uitbater van 
de Schipvaarthoeve, het proef- en praktijkbe-
drijf van VTI Poperinge, investeerde recent in 
een reinigingsplaats voor een spuittoestel met 
biofilter. “Zo kan het spuittoestel op de Schip-
vaarthoeve gespoeld en gereinigd worden 
zonder risico op verontreiniging van de water-
loop”, vertelt Marc Coene, technisch adviseur-
coördinator aan VTI Poperinge en coördinator 
van het project ‘Boer en bij’. Land- en tuinbou-
wers konden de voordelen van het systeem 
ontdekken tijdens een studiedag op woensdag 
13 juni. Tegelijk werd een nieuwe educatieve 
bijenhal in gebruik genomen.

Communicatieacties bewijzen hun nut
Na de officiële opening van de vul- en spoel-
plaats volgde de studiedag ‘Boer en Bij’. Land-
bouwers en imkers kregen tips om samen de 
bijenpopulaties in de Westhoek te behouden. 
Daarnaast leerden ze meer over de stressoren 
voor bijen en nuttige insecten. Via nieuwe info-
borden op de Schipvaarthoeve krijgen voorbij-
gangers meer informatie over het leven van de 
bij en nuttige insecten.

Bijenhal maakt leerlingen en
burgers wijzer
Op de Schipvaarthoeve nam imkersvereniging 
De Westerbie een nieuwe bijenhal in gebruik. 
Die sluit aan bij het landbouweducatieve cen-
trum op de site en moet het bestaande lespro-
gramma rond bloesems en bijen nieuw leven 
inblazen. Bovendien is er een gepast aanbod 
voor leerlingen uit het basisonderwijs en de 
eerste graad van het secundair onderwijs. 
De Westerbie bouwde de accommodatie in ei-
gen beheer met financiële steun van LEADER, 
stad Poperinge en IBGD. “Dankzij onze actieve 
werking en de cursussen voor nieuwe imkers 
verdubbelde ons ledenaantal de afgelopen ja-
ren”, vertelt voorzitter Patrick Caesteker. De 
oude bijenhal op de Schipvaarthoeve voldeed 
niet meer aan de hedendaagse noden en was 
te klein voor de 125 leden. “Voortaan kunnen 
we meer educatief materiaal tentoonstellen. 
Bezoekersgroepen en scholen kunnen in onze 
accommodatie kennismaken met het mysteri-
euze leven van de bij.”
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Wij aanvaarden
ecocheques
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1 RECTO

Stief vroeg, van klins of ol, wos ze gevoeëlig en 
teeërhertig, Febronie, de vrouwe van notaris 
Goedertieër. Nie te verwoenderen da ze  nu, op 
rieperen leeftied, lid is van olle godvruchtige en 
lieëfdoadige vereeënegiengen van de prochie. 
Nie olleeëne mi noame, moar oek mit de doad, 
en mit de vriegevigen hand. Biegevoog hangt nu 
regelmoatig ’n eeënen of ’n anderen sukkeloare 
mi succes an neur trekbelle.

Diesendag last, nu van deze Goe Weke, kwam 
Febronie lik gewunte van d’ achtheuremesse en 
botste op en oederachtigen bedeloare die num in-
stalleeërd hadde in en hoeksje van ’t kerkeportoal. 
‘n Sukkeloare zag er oendervoeëd en vermuusterd 
uut. En roend ze nekke hoeng er e kartongen 
plakatje mit doarop: “DOOFSTOM”.

Mi en herte lik e schelle vesche zoeëtekoeke dei Fe-
bronie subiet neur sacoche open. “Och Heeëre!”
zuchtte ze.”Moe gie ezo deur ’t leven?”  Moar 
en oede piloarebietster, dikken missoal in d’ hand, 
zei: “Gift doaë nieëten an, nog eeën die te leeg 
is voer e strooëi van d’ eirde te roapen! M’ hen ol 
zukke leegoards en profiteurs enoeg, vrimde en 
van eeëgen kweeëk.”

”Moa madamtje, me meugen z’ ogliek nie olle-
moale verooërdeeëlen en verketteren!. Hoeë ku je 
nu an werk groaken o je doof en stom ziet.”

“Dan ze goan goan doppen, enni! Of nulder op 
de rolle zetten bie ’n Openboaren Oenderstand. 
Dat zoe moeëten verbooën zien, da dat vook ove-
rol de menschen ambeteeërt!”

Febronie verschooët, taxeeërde dat ‘christelik’ 
schepsel van kop toet teeën en schudde oenglovig  
neur hoofd.”Vieng je dat, madam? Me meugen, 
lik de coiffeurs, nie iedreeën over ’n zelfsten kam 
scheiren.  Ik hen ol vele oarmoeë ezieën op deze 
prochie. Verdoken oarmoeë.”

Op slag trekt madam Goederieër neur sacoche 
open en legt en euro in ’n bedeloares hoeëd. 
“Couroage, vint!” zegt ze. 

“Je moet ‘n gie nog e bitje couroage geven!” zegt 
e passante.

“E moa, madam, is er etwot ergers of nie kun-
nen hooëren en nie kunnen klappen? Stel j’ in de 
plekke!”

“Moa bah nint!” antwooërdt ’n bedeloare,
“ ’t Wos verleden joare veel erger.”

“Ha ja? Hoe dat, vrieënd?”

“Da joar woaren ke blend en ’t luzevook buutte 
dat uut en smeeët knoppens in m’n hoeëd!”

SCHREVELYNCK Nadruk verboden

SUPER DEALS


