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De Sint-Bertinuskerk van Poperinge is de 
oudst gedocumenteerde kerk uit de West-
hoek met een eerste vermelding in het 
polyptiek (een goederenopgave) van de 
Sint-Bertijnsabdij te Sint-Omaars omstreeks 
850. Poperinge behoorde tot de eerste om-
vangrijke domeinen die deze abdij kreeg 
korte tijd na zijn stichting in 647? Over de 
kerk was tot nog toe weinig geweten en 
deze was nog nooit het onderwerp ge-
weest van een gedegen studie. Daar is nu 
verandering in gekomen. Architect Dries 
Vanhove uit Krombeke, specialist in res-
tauratie van kerkgebouwen, werkte samen 
met historicus Kristof Papin, kenner van de 
Poperingse geschiedenis en archiefbron-
nen, hebben samen hun schouders gezet 
onder een boekproject dat op 6 september 
tijdens een middeleeuws gildenmaal in die-
zelfde Sint-Bertinuskerk wordt voorgesteld.  

Legendarische tijden 
De oudste geschiedenis van de kerk was tot 
voor kort in nevelen gehuld. Vooral omdat een 
priester en amateur-historicus ooit beweerd had 
dat de Sint-Bertinuskerk eigenlijk de opvolger 
was van de legendarische Magdalenakapel, 
werd dit voor waar aangenomen. Intussen heeft 
onderzoek uitgewezen dat deze veronderstel-
ling van Opdedrinck naar het rijk der fabelen 
moet verwezen worden. De Magdalenakapel 
stond op het domein van het eigenlijke Vroon-
hof en de Sint-Bertinuskerk was een ‘eigenkir-
che’, een kerk gesticht door de vroegere heer 
van Poperinge. Die heer of zijn rentmeester ter 
plaatse bewoonde de hoeve op het Vroonhof, 

site die later de Proosdij werd, en die stichter 
of zijn nazaten hebben het domein geschonken 
aan de abdij. 

Veel geschreven bronnen vóór 1200 zijn er niet 
en dus moet de bouwarcheologie ons helpen 
te pogen een antwoord te bieden op de vraag 
wanneer en hoe de oudste kerken werden ge-
bouwd. Bij gebrek aan enig archeologisch on-
derzoek in de kerk weten we niets over deze ge-
bouwen. Er zijn, op enkele tegelfragmenten na, 
geen sporen gevonden omdat er in de kerk zelf 
nog nooit archeologisch onderzoek werd ver-
richt. En toch is de mogelijkheid om op basis van 
de huidige bouw een aantal aanvaardbare hy-
potheses naar voor te brengen. Een diepgaand 
onderzoek van de huidige bouw en de studie 
van oud fotomateriaal en restauratieplannen 
uit de 19de en 20e eeuw geven heel wat meer 
bloot dan men op het eerste zicht zou verwach-
ten. Het boek gaat dieper in op deze bouwkun-
dige elementen en stelt een datering voor voor 
de eerste twee kerken die de voorloper zijn van 
de huidige kerk, die steeds gedateerd werd kort 
na 1419 en dus na de laatste grote brand, maar 
ook dat moet bijgesteld worden. Het grondplan 
van de kerk is ouder dan 1419 en was allicht een 
grote halve eeuw eerder af. Opvallend was de 
vaststelling dat de huidige toren een veel oudere 
kern bevat in ijzerhoudende zandsteen, een lo-
kale steensoort die in kerken tot en met de 12de 
eeuw gebruikt werd en dit tot het derde ver-
diep. Dat is bijzonder hoog voor een Romaanse 
kerk en dus moet die kerk al zeer groot geweest 
zijn. Bovendien staat dat Romaanse deel uit zijn 
lood en werd het verder wegzakken voorkomen 
door er de enorme steunberen tegen te zetten, 
waarna het laatste deel van de toren werd op-

gebouwd. Daarvoor al werd het onderste deel 
bekleed met een paramensteen in Atrechtse ter-
wijl het bovenste deel geheel in baksteen werd 
uitbekleed tegen de romaanse toren, zowel aan 
de buitenzijde als aan de binnenzijde tot en met 
het eerste torenverdiep. De opengewerkte to-
renspits heeft zijn definitieve vorm gekregen bij 
het plaatsen van de beiaard op het einde van de 
18de eeuw. 

Er zijn een aantal gotische elementen binnen en 
buiten het kerkgebouw bewaard die de beel-
denstorm hebben overleefd. Dit zijn niet de 
elementen die doorgaans bij gidsbeurten als go-
tisch worden aangewezen aangezien dit eigen-

De bouw- en restauratiegeschiedenis van
de oudste kerk uit de Westhoek te boek gesteld! 
Geeft de Sint-Bertinuskerk van Poperinge uiteindelijk haar geheimen prijs?
ir.arch. Dries Vanhove & hist. Kristof Papin



lijk elementen zijn uit 19de-eeuwse toevoegin-
gen aan de kerk, toen men restaureerde en het 
gebouw gotischer wilde maken dan het aan-
vankelijk was. Dat is tevens een vaststelling die 
bij het onderzoek werd gedaan naar de 19de-
eeuwse restauraties van de kerk: we hebben 
hier te maken met baksteengotiek met enkele 
natuurstenen elementen. Door de restauraties 
in de 19de eeuw en de visie van verschillende ar-
chitecten die de werken leidden, werd een deel 
baksteen vervangen in natuursteen, vaak vanuit 
de aanname dat wat men op een plaats aantrof 
mocht doortrekken over de ganse kerk. Dat was 
naar de mode van de tijd die gekenmerkt werd 
naar een revival van de middeleeuwen en dus 
de gotische bouwkunst, een beweging die eerst 
in Frankrijk en Engeland voet aan wal kreeg, re-
gio’s waar natuursteen gemakkelijker te vinden 
was dan in Vlaanderen. 

Het resultaat van velen
Het kerkgebouw is uiteindelijk het resultaat van 
verschillende bouwcampagnes, stijlen, visies van 
architecten en van de pastoors van de kerk die 
ook geregeld hun zeg deden en desnoods wer-
ken voor vele jaren uitstelden als ze hun zin niet 
kregen. Dat gebeurde tevens met de adviezen 
van de hogere overheid en vooral van de ver-
schillende monumentendiensten, waarvan de 
een al meer te zeggen had dan de andere. Het 
is duidelijk dat pastoors zeer sterk onder invloed 
stonden van de neogotische beweging, iets wat 
ze tijdens hun priesteropleiding in het Groot Se-
minarie kregen van mensen als Jean-Baptiste de 
Bethune en het mag dan ook niet verwonder-
lijk zijn dat ze, eens ze in Poperinge aanbeland 
waren, ze de barokke altaren zo snel mogelijk 
vervangen wilden zien door neogotische. De 
Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen verzette zich daartegen, maar 
de tijd en de oorlog zorgde voor een stille ver-
dwijning van deze mooie altaren. Nu zijn kerken 
lange tijd ‘levende’ monumenten geweest en 
het is pas vanaf de 19de en vooral in de 20ste 
eeuw dat men eerder wil conserveren wat be-
staat en niet meer wil moderniseren. De hetze 
na de bouw van de ‘moderne’ sacristie aan de 
kerk is daar een sprekend voorbeeld van. Niet 
alleen was de hoge kostprijs een doorn in het 
oog van de goegemeente (katholieke als ande-
re), maar tevens kon het ontwerp niet overal op 
evenveel bijval rekenen. Daarmee verdween een 
neogotische sacristie die er iets meer dan een 
eeuw had gestaan. De nieuwe sacristie was als 
pasmunt gebruikt om de straat rondom de kerk 
aan te leggen, ten dienste van koning auto… 

Binnenin de kerk zijn er tal van wijzigingen 

doorgevoerd die vooral te maken hebben met 
het gewijzigde gebruik van het kerkgebouw. De 
kerk had tijdens zijn nu meer dan 14 eeuwen 
bestaan meer dan één functie, die van religi-
euze verzamelplaats waar de inwoners van de 
stad God aanbaden. Nee, het religieuze leven 
was veel ruimer dan dat. Het was diep ingewor-
teld in alle geledingen van de maatschappij, van 
gilden tot de armentafel. Van rijk tot zeer arm 
kwam in de kerk. De gilden hadden er een ei-
gen altaar met het beeld of schilderij van hun 
patroonheilige, de armentafel was ook in de 
kerk, letterlijk de tafel waar de armenmeesters 
aalmoezen en natura uitdeelden aan de minst 
bedeelden in de stad. Dat laatste heeft geen 
sporen nagelaten in de bouw van de kerk maar 
de aanwezigheid van de gildealtaren des te 
meer. Maar op het einde van de 16de eeuw was 
de hegemonie van de gilden over het gebruik 
van het kerkgebouw verleden tijd. De opstand 
van 1566 en de navolgende burgeroorlog die 
de streek in 1585 beroerde, betekende een ken-
tering. Vele vooraanstaande gildeleden hadden 
zich bekeerd tot de nieuwe religie en waren de 
kerk afvallig geworden. De reconquista die de 
kerk voerde, onder aansturen van de Spaanse 
bewindvoerders over de Spaanse Nederlanden, 
zou de kerk ‘teruggeven’ aan de Kerk. Een 
beeldspraak die historisch niet klopt, maar die 
wel ingang vond en na eeuwen werd aanvaard. 
So what. De kerk zou de gelovigen dankzij de 
barok en een hernieuwde religiositeit probe-
ren terug te winnen en dat lukte. Dat had een 
grote invloed op de organisatie van het interi-
eur van de kerk, die niet meer te vergelijken is 
met vandaag. Er was een koorafsluiting waar er 
bovenop een altaar stond, dat van het H. Kruis 
en ook het orgel, waarvan we weten dat er een 
stond in de 16de eeuw, was er opgesteld. Het 
is pas bij de volledige reorganisatie van de kerk 

op het eind van de 18de eeuw dat het huidige 
uitzicht van de binnenkant werd bekomen. Het 
orgel werd verbouwd en verhuisde naar zijn 
huidige plaats. De koorafsluiting werd eveneens 
verplaatst en het koor van de kerk kwam zo ‘vrij’ 
te staan. Voordien had de ‘gewone’ bezoeker 
van de kerk daar weinig of geen zicht op. Door 
de opheffing van de ‘onnuttige’ kloosters onder 
Jozef II kwam de kerk in bezit van een aantal 
van zijn topstukken. De biechtstoelen kwamen 
uit het afgeschafte Recolettenklooster van de 
stad, de preekstoel kwam, zij het veel later, uit 
de kerk van het Brugse Minderbroederklooster. 
Van de Birgittijnen kwam een altaar met schit-
terende barokke beelden. Het altaar is intussen 
verdwenen, maar de beelden zijn na nogal wat 
omzwervingen (bijna) allemaal terug in de kerk.  
Het zijn topstukken uit de barok waarvoor heel 
wat steden ons terecht benijden.
De restauraties dan van de 19de en 20e eeuw 
hebben ook gezorgd voor de nodige agitatie 
bij vele contemporaine liefhebbers en huidige 
kenners. Toch moet men bekennen dat de kerk 
een karakter heeft die menig kunstliefhebber 
kan bekoren. Zelfs al is het interieur en exterieur 
soms eclectisch, het is tenslotte een weerspiege-
ling van een eeuwenlange evolutie van stijlen en 
smaken.

Op vandaag ligt een belangrijk restauratiedos-
sier op tafel. De laatste grote restauratie is dan 
ook al 35 jaar achter de rug en het goede onder-
houd van het gebouw heeft ervoor gezorgd dat 
een nieuwe restauratie geruime tijd kon worden 
uitgesteld. Zowel elementen van het interieur als 
exterieur worden onder handen genomen. Zo 
wordt eerst het O.L.Vrouwaltaar gerestaureerd 
en daarna de grafligging, die zorgvuldig bestu-
deerd werd in een eerste onderzoeksopdracht. 
Dit unieke interieurelement is een samenstelling 
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van meerdere bestaande stukken uit de kerk die 
wonderwel een geheel vormen. Een meer alge-
neme restauratie drong zich ook op. Het met-
selwerk aan de toren, maar vooral de houten 
structuren in de toren, zullen de nodige aan-
dacht vragen.  De opengewerkte lantaarn vormt 
al meer dan een eeuw een probleem naar wa-
terdichtheid toe.  In eerdere restauraties heeft 
men zich tevreden gesteld met het bijtimmeren 
van nieuwe structuren, voor het afstutten van 
rotte structuren op andere of op uitkragende 
gemetselde structuren, waardoor heden een 
grondige aanpak nodig is van de ganse spits-
structuur.  Ondertussen werd een nooddak ge-
plaatst dat voor het eerst het water naar buiten 
toe afleidt, om het verval voorlopig een halt te 
roepen; het is een feit dat een adequaat en snel 
ingrijpen kostenbesparend werkt. Een nieuw 
dossier wordt voorbereid voor de restauratie 
van alle kerkgevels, waar vooral de laatste nog 
aanwezige zachte krijtsteen, geplaatst tussen 
1865 en 1880, het zorgenkind is. Daarom is het 
boek ook mede een pleidooi voor een constante 
aandacht voor beschermd patrimonium omdat 
een verloedering steeds zorgt voor verlies van 
patrimonium en op termijn zeer zware kosten 
met zich meebrengt. 

Het grondig archiefonderzoek heeft veel onver-
wachte gegevens opgeleverd. De datering van 
de dakkappen kon gans herzien worden mede 
door het dendrochronologisch onderzoek dat 
werd verricht door specialisten van het Agent-
schap Onroerend Erfgoed. De bouwrekening 
van de huidige dakkappen kon dan met een 
gericht onderzoek ontdekt worden en het is vrij 

uniek voor Vlaanderen om dergelijke gedetail-
leerde gegevens te hebben. Er kon zelf bepaald 
worden uit welke bossen de gebruikte bomen 
afkomstig zijn (die van ’t Couthof !). Andere 
stukken gaven dan weer een verbijsterende in-
kijk uit de nooit eerder onderzochte terugkeer 
van gevluchte kunstvoorwerpen tijdens Wereld-
oorlog I. Vele mooie stukken waren tijdens de 
oorlog tentoongesteld in het Petit Palais in Parijs. 
Tien jaar na het eind van de ‘grote oorlog’ was 
dit patrimonium nog steeds niet volledig terug-
gekeerd (dat was voor een keer niet de schuld 
van de Fransen) en het was maar door de volge-
houden inspanning van sommige priesters dat 
men de laatste 18de-eeuwse communiebank 
ook terugvond en kon recupereren. Zo blijft de 
oorlog altijd een beetje verder leven.   

Voorstelling en feestweekend
Het boek over de bouw- en restauratiegeschie-
denis wordt voorgesteld tijdens het weekend 
van 6 tot 8 september in de Sint-Bertinuskerk 
van Poperinge. Op vrijdagavond is er een uniek 
middeleeuws gildenmaal in de kerk, doch enkel 
toegankelijk voor diegenen die ook intekenen 
op het boek. Op zaterdag is er om 17 uur een 
officiële voorstelling met prof. Dr. Luc Verpoest 
met een woord door Vlaams Parlementslid en 
schepen van Poperinge Loes Vandromme en 

Provinciaal Gedeputeerde voor o.a. toerisme 
en cultuur Sabien Lahaye-Battheu. Ook zijn er 
rondleidingen door de auteurs in de gelegen-
heidstentoonstelling over 130 jaar restauraties 
in en rond de Sint-Bertinuskerk. Bovendien 
kan je gans het weekend, ook in het kader van 
Open Monumentendag, genieten van exclusie-
ve rondleidingen door de auteurs in de kerk en 
toren van de Sint-Bertinuskerk. 

Het boek
Het kunstboek zal 288 blz. tellen en rolt van de 
persen van drukkerij Schoonaert uit Roesbrugge 
die ook instaat voor de opmaak en afwerking. 
Het telt ongeveer 300 illustraties waarvan de 
meeste nooit eerder zijn gepubliceerd, naast tal 
van plannen, schetsen en tekeningen. Volledige 
kleurendruk, harde kaft, genaaid. Prijs voorver-
koop € 40 / nadien € 50. De inschrijving is pas 
definitief na ontvangst van het verschuldigde 
bedrag op rekeningnummer: BE37 0636 6755 
3328 van kerkfabriek Sint-Bertinus.

- Inschrijvingsformulier voor het gildenmaal en
 activiteiten: https://bit.ly/30iB1vj
- Brochure specificaties van het boek:
 https://bit.ly/2G1Mp7b
- Brochure activiteiten boekvoorstellings-
 weekend: https://bit.ly/2XyqScj 

Inschrijving voor een uniek Gildenmaal op 6 september 2019

De activiteit is exclusief voor voorintekenaars. De aankoop van het boek bedraagt € 40 in 
voorverkoop.
Deuren open en aanmeldingen vanaf 18.30 uur.
Maaltijdbuffet geopend vanaf 19.30 uur.
De volledige avond kan de publicatie afgehaald worden. 
In de sfeer van de 16de-eeuwse gilden houden we een maaltijd in de Sint-Bertinuskerk. We 
lieten ons inspireren door de eetgewoontes uit die tijd. Tafelen kan vanaf de opening van het 
buffet (een aperitief hoorde daar nog niet bij). Het vlees en gevogelte worden gepresenteerd 
op de wijze van toen en vergezeld door groenten en hompen boerenbrood (aardappelen 
waren er nog niet). Iedereen kan zoveel aanschuiven aan het buffet als gewenst. Op tafel 
staan karaffen water, en voorts wordt u bediend met rode wijn uit karaffen (het bier van toen 
brouwt men niet meer en zou waarschijnlijk niet smaken; frisdranken moesten nog worden 
uitgevonden). De avond wordt afgesloten met een bescheiden dessertbuffet.

De maaltijd wordt opgeluisterd door life muziek van luit en blokfluit.  

Prijs van de maaltijd per persoon: € 40.

Maaltijd verzorgd door traiteur Witsoone, Krombeke. Er wordt gewerkt met kwaliteitspro-
ducten van lokale producenten.

De inschrijving voor het gildenmaal en de voorintekening van het boek kunnen tot ten laatste 
25 augustus 2019.
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag op rekeningnum-
mer BE37 0636 6755 3328 van kerkfabriek Sint-Bertinus.
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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

Nog heel wat zomerbloeiers te verkrijgen!

Voor de siertuin:
hortensia, rozen, lavendel en vele andere mooie vaste planten …

Voor de groentetuin en groenteserre zijn volgende plantjes beschikbaar:
kropsla, eikebladsla, andijvie, winterprei,
peterselie, alle kruiden,…

SPECIALE DATUM:
• Zondag 21 juli en
 donderdag 15 augustus
 GESLOTEN  

Kom gerust langs,
het team van
Au Petit Jardin
staat steeds
tot uw dienst !
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Poperinge-kermis was 40 jaar geleden één groot 
religieus feest. Want de 500ste verjaardag van 
het Mirakel van O.L.Vrouw van Sint-Jan kreeg 
tot ver buiten onze grenzen grote weerklank.
Het was op 11 maart 1949 dat Jacquemine Ba-
yart een doodgeboren kindje ter wereld bracht. 
Het lijkje werd door haar man Rassoen Vanho-
ve in de tuin van het gezin begraven. Maar op 
aandringen van Pieternelle Turlin – volgens de 
mirakeldocumenten uit die tijd ‘een eerbare en 
deugdzame ongehuwde vrouw en maagd, die in 
gebed beloofd had zeven jaar lang geen hemd 
meer te dragen en even lang niet op een plui-
men matras te slapen als het kind zou mogen 
herleven en gedoopt kunnen worden’ – werd 
het lijkje opgegraven. En haar gebeden werden 
verhoord want het kindje toonde volgens getui-
gen plots weer tekenen van leven en kon in de 
Sint-Janskerk voor het Mariabeeld ‘voor de ogen 
van  velen’ gedoopt worden. Enkele uren later 
stierf de kleine Jacobus.  Het mirakel raakte al 
snel tot ver buiten Poperinge bekend en al na 
een paar jaar stelde de kerkelijke overheid een 
uitgebreid onderzoek in naar de echtheid van de 
feiten. Er werden heel wat getuigen verhoord 
en al in juni 1981 stelde grootvicaris Johannes 
Monyssart een officiële oorkonde op, waarin 
het mirakel uitvoerig werd beschreven en als 
‘echt en waarachtig’ verklaard. Sindsdien groei-
de in Poperinge een Mariadevotie met vooral de 
eeuwfeesten van het mirakel als absolute hoog-
tepunten. Zo kreeg de Sint-Janskerk ter gele-
genheid van het tweede eeuwfeest een nieuw 
barokaltaar met een nis voor het beeld, gingen 
in 1779 voor het derde eeuwfeest twee grote 

processies uit en 100 jaar later ging de processie 
niet alleen twee zondagen naeen uit, maar be-
stond elke processie ook uit maar liefst 4 stoe-
ten. En ook het vijfde eeuwfeest, op 1 juli 1979, 
werd met veel luister gevierd. ’s Morgens was er 
al een jubelmis waarin bisschop De Smedt voor-
ging. De mis ging rechtstreeks op televisie en tij-
dens de viering las de bisschop een persoonlijke 
felicitatiebrief van paus Johannes Paulus II voor 
en was er een speciale pauselijke zegen voor al 
wie de viering meemaakte. De jubelommegang 
was voor de gelegenheid grondig hertekend 
en maar liefst 1400 figuranten stapten op. De 
ommegang kwam zelfs op televisie, maar wel 
niet rechtstreeks. De BRT vond een live uitzen-
ding van de rit in de Ronde van Frankrijk im-
mers belangrijker en de beelden met enkel de 
hoogtepunten van de processie werden pas na 
de aankomst in uitgesteld relais getoond. Het 
weer liet het ook wat afweten, want het bleef 
de hele dag bewolkt – volgens een journalist 
kwam er alleen maar een streepje zon toen het 
mirakelbeeld op de markt arriveerde – maar de 
organisatoren telden toch meer dan 30.000 be-
zoekers. In de jaren die volgden bleek al snel dat 
die interesse slechts eenmalig was, want sinds-
dien nam de belangstelling voor de Ommegang 
stelselmatig af. Maar toch blijft O.L.Vrouw van 
Sint-Jan voor heel wat Poperingenaars nog een 
religieuze baken.

In Proven deden ondertussen geruchten dat er 
een scholenfusie aankwam. Volgens de tellin-
gen zou de jongensschool voor het schooljaar 
1979-1980 3 leerlingen te weinig tellen om 

nog gesubsidieerd te worden. Werner Claeys 
eiste op de gemeenteraadszitting duidelijkheid 
en vond dat de stad de plicht had om het ge-
meentelijk onderwijs in de dorpen te verdedi-
gen en de gemeenteschool open te houden. De 
raad had trouwens begin 1979 nog de plannen 
voor de modernisering van het sanitair blok van 
de school goedgekeurd. Bevoegde schepen 
d’Udekem d’Acoz wuifde vragen van Claeys 
weg en verzekerde dat er nog niets officieel was 
en dat het probleem enkel zou aangepakt wor-
den als het zich stelde. Enkele maanden later 
werd de fusie tussen de gemeenteschool en de 
vrije lagere school van Proven in alle stilte door-
gevoerd, en vanaf oktober 1979 werd de Vrije 
gemengde meisjes- en jongensschool van Pro-
ven de enige school in het dorp.  
 
Nog in juli 1979 
• De derde editie van de hoevefeesten lokte 

meer dan 3000 mensen naar Hof Ter Linde in 
Roesbrugge. Grootste attractie was de dors-
machine, die aangedreven werd door een 
tuffende duvel. Maar ook ‘De Jonge Troost-
verwachters’ kregen heel wat aandacht. Zij 
brachten ‘De verjongingskuur van boer Saf-
fel’, een wagenspel van Romain Depuydt. 

• In Haringe werd Fernand Muylle met een 
groot dorpsfeest gevierd. Aanleiding was 
zijn 50-jarig schuttersjubileum, maar Fernand 
was ook al jaren één van de grote bezielers 
van de schuttersgilde Sint-Sebastiaan en  
medestichter-voorzitter van de plaatselijke 
wielerclub Haringe Sportief. Op de dag van 
de viering hadden de Haringenaars voor de 
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… 40 jaar terug in de tijd

Viering van Fernand Muylle.
Op de foto v.l.n.r.: meester Gheysens, Jan Kinget, Remi D’Hu, Ferdinand Muylle met naast hem zijn echtgenote Julia Hast,

pater Joris Declercq, burgemeester Henri d’Udekem d’Acoz, Valère Deschuytter en
burgemeester Fernand Feys van Alveringem.

Ghislain Prinsier won in Haringe
de ereprijs Leon Rosselle 1979.

En hij had blijkbaar heel wat supporters.
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woning van het gezin Muylle-Hast een ere-
poort met bijhorende spreuk gebouwd en er 
waren bloemen en speeches. Daarna was er 
op de speelplaats van de school een dankmis 
in open lucht en de dorpsreceptie die daarop 
volgde liep voor velen uit tot ’s avonds laat.

• In de BWF wielerwedstrijd op de wijk Leeu-
werik te Krombeke kwamen maar liefst 3 
plaatselijke vedetten aan de start. Naast kam-
pioen Pierre Rijckewaert waren dat Felix Lams 
en Oswald Delaere.

• Tijdens de gemeenteraadszitting van begin 
juli was er protest van een aantal vertegen-
woordigers van de Provense jeugdbewegin-
gen en enkele verantwoordelijken van het 
jeugdhuis ‘Die Croone’. Er waren immers ge-
ruchten dat het jeugdhuis en de bijhorende 
gebouwen van de vroegere brouwerij Verfail-
lie zouden verkocht worden. En omdat ‘Die 
Croone’ in die jaren als clublokaal fungeerde 
voor zowel de Chiro als de VKSJ bestond 
de kans dat de jeugdbewegingen bij een 

verkoop hun enige lokaal zouden verliezen. 
Werner Claeys stelde op de raadszitting dan 
ook voor dat de stad de gebouwen zou aan-
kopen. Toen de burgemeester dat pertinent 
weigerde, stapte de Provense delegatie heel 
ostentatief de raadzaal uit.

• In augustus 1979 lekte een saneringsdos-
sier van de NMBS uit waarin de schrapping 
van de lijn Ieper-Poperinge één van de reële 
denkpistes was. De stad ging onmiddellijk in 
het offensief en schakelde alle parlementai-
ren van de brede regio in om die plannen te 
dwarsbomen. Met gunstig resultaat, want 
de lijn bleef behouden. Maar sindsdien is dat 
vraagteken achter de toekomst van het eind-
station Poperinge nog altijd niet definitief 
weggegomd. 

• In Krombeke werd de tweede editie van de 
Witsoonefeesten een succes. Er trok niet al-
leen een Witsoonestoet door de straten, 
maar bovendien werd het feest afgesloten 
met een volksbal in open lucht.

• Pater Declercq werd Faluintjeslaureaat. Met 
een aquarel van de Sint-Rochuskapel in Aal-
ter haalde hij de eerste prijs in de prestigieuze 
schilderwedstrijd. Hij was enkele weken daar-
voor met enkele Haringenaars naar Meldert 
gereden om er naar een toneelvoorstelling in 
open lucht te zien. Hij raakte er in de ban van 
de mooie streek en toen hij na de voorstelling 
in de bar een affiche van de schilderwedstrijd 
las, besloot hij om deel te nemen. Hij ging 
nog eens op bezoek naar de streek, maakte 
er enkele schetsen, werkte die thuis uit en 
stuurde daarna enkele werken in. Met suc-
ces!  

 
 Wordt vervolgd

Stef Ryon

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

Marcella, de uitbaatster van restaurant ‘Couthof’, werd in juli 1979 officieel tot marraine van volleybalclub Kwavo Watou aangesteld. En dat werd uiteraard uitgebreid gevierd.

De paarden koersten in 1979 in Krombeke nog altijd zonder problemen op
de openbare weg. En dat het enthousiasme groot was bewijst deze foto van

één van de winnaars (Caravelle van Boudeweel, Poperinge).

Plaatselijke vedette Pierre Rijckewaert won de BWF-wedstrijd in Proven.
Op de foto staat rechts ook zijn Krombeekse collega Oswald Delaere.  
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ZOMER
De bijtjes dragen het stuifmeel rond
bezorgen bloem en plant nieuw leven. 
Zie, hoe dit seizoen zich openbaart
nu ons zoveel weelde wordt gegeven.

De zomer strooit zijn milde geuren,
brengt ons een bont palet van kleuren
zodat de zon de hemel openbrandt
boven het wachtende, vruchtbare land.

Jozef Vandromme

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 1 september:BARBECUEvolw. € 15 - kind: € 9Reservatie vóór 28 augustus

EVENEMENTENKALENDER

Het voorwerp is een zwartgeverfde houten tel-
regel die gebruikt wordt op vinkenzettingen. 
Een vinkenzetting is een wedstrijd waarbij de 
vinkeniers zich met een vinkenkooi opstellen 
langs een weg, 2,40 meter van elkaar, zodat ze 
een zekere controle hebben over het tellen van 
de liedjes van de vink voor zich. (De eigen vink 
wordt niet beoordeeld). De vinkenkooien zijn 
geblindeerd door melkglas, zodat de vink enkel 
licht en donker ziet, en niet afgeleid wordt. Zo 
zal de vink ongestoord zo veel mogelijk liedjes 
zingen. Ze moeten het juiste liedje zingen; jon-
ge vinken kunnen het liedje leren door te luiste-
ren naar een ervaren oudere vink. Het lied dat 
de vogel zingt moet volledig zijn en eindigen 
op suskewiet. De liedjes worden met streepjes 
gemarkeerd op een houten telregel. De win-
naar van de wedstrijd is de eigenaar van de vink 
die het meeste liedjes heeft gezongen.

Gerard Soenen uit Watou kende het voorwerp. 
Proficiat!

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.

VOORWERP                      
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DAKWERKEN

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN

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

JAARLIJKS VERLOF: van zondag 4 t.e.m. woensdag 21 augustus

dinsdag - woensdag - donderdag: 7.00 - 12.30 u. & 13.30 - 19.00 u.
vrijdag: 7.00 - 19.00 u.

zaterdag: 7.00 - 18.30 u.
zondag gesloten (enkel bestellingen af te halen tussen 9.00 en 11.00 u.)

maandag gesloten

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

Hair Design Ronny
Blekerijweg 12 - 8972 PROVEN

Tel. 057 30 09 58

Verlof van 30 juli t.e.m. 15 augustus

Open op
zaterdagen 3 en 10 augustus

enkel op afspraak

RODENBACHRIBBETJES     
MET AARDAPPELPUREE

Snijd de ribben van elkaar en kruid ze met peper en zout. Doe wat olie in een stoofpot  
en bak ze hierin langs alle zijden goudbruin. Haal ze eruit en bak in dezelfde pot  
de gesneden ui en de wortelen. 
Leg de ribben er weer in, bestrooi met wat bloem en blus met het bier en de bouillon. 
Besmeer het brood met de honing en de mosterd en leg het omgekeerd in de bouillon. 
Laat het geheel 2,5 uur rustig pruttelen op een heel laag vuurtje. 
Serveer met de puree en wat tuinkers.

INGREDIËNTEN (4 personen): BEREIDING:

4 latten Duroc d’Olives ribben 
3 dl Duroc d’Olives olijfolie
4 uien 
4 grote wortelen 
2 sneden brood
2 eetlepels honing  
2 eetlepels mosterd
2 flesjes Rodenbach Grand Cru
5 dl varkensbouillon  
peper en zout
800 g aardappelpuree  
2 botjes tuinkers

RODENBACHRIBBETJES 
Recept van Véronique Mouton
Slagerij De Posterij, Roesbrugge

De vleesleverancier Duroc d’Olives schreef een 
wedstrijd uit voor de beste recepten met hun 
vlees. Véronique zond het oorspronkelijke re-
cept van Lore Descamps met aanpassingen in.
Duroc d’Olives veranderde het streekbiertje in 
een Rodenbach Grand Cru.
Proficiat! Superlekkere ribbetjes!

INGREDIËNTEN (4 personen):
4 latten Duroc d’Olives ribben 
3 dl Duroc d’Olives olijfolie
4 uien 
4 grote wortelen 
2 sneden brood
2 eetlepels honing  
2 eetlepels mosterd
2 flesjes Rodenbach Grand Cru
5 dl varkensbouillon  
peper en zout
800 g aardappelpuree  
2 botjes tuinkers

BEREIDING:
Snijd de ribben van elkaar en kruid ze met pe-
per en zout. Doe wat olie in een stoofpot  en 
bak ze goudbruin. Haal ze eruit en bak in de-
zelfde pot de gesneden ui en de wortelen. 
Leg de ribben er weer in, bestrooi met wat 
bloem en blus met het bier en de bouillon. Be-
smeer het brood met de honing en de mos-
terd en leg het omgekeerd in de bouillon. Laat 
het geheel 2,5 uur rustig pruttelen op een heel 
laag vuurtje. 
Serveer met puree en wat tuinkers.

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan

3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.

Inlichtingen: 057 30 03 79
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Een stukje Westhoek in Bokrijk
Erfgoed, vandaag en gisteren
In deze tijden van herbestemming van gebou-
wen zijn er sinds een paar jaren enkele opval-
lende investeringen gebeurd in Watou. Zo werd 
in de beschermde dorpskom het voormalige 
gemeentehuis omgevormd tot assistentieflats 
en de oude brouwerij Labey tot o.a. vakantie-
woning/handelszaak. In de Palingstraat wordt 
na jarenlange verwaarlozing en verkrotting ook 
de oudste hoeve van ons dorp gerestaureerd. 
Hoewel elke bouwheer  een andere visie heeft 
op restauratie en behoud van erfgoed, moet er 
wel degelijk rekening gehouden worden met 
de strenge voorschriften van het Agentschap 
Onroerend Erfgoed aangezien al die gebouwen 
een zekere mate van bescherming genieten. De 
reden waarom we hier nog redelijk veel oudere 
gebouwen hebben is in de eerste plaats te dan-
ken aan het feit dat Watou net ver genoeg ach-
ter het front lag om relatief onbeschadigd uit 
de Eerste Wereldoorlog te komen. Daarna had-
den het gemeentebestuur, noch de burgers de 
middelen om zoals andere dorpen en steden in 
Vlaanderen het dorpscentrum grondig te “mo-
derniseren”. Met het besluit van 3 juli 1985 werd 
de gaaf bewaarde en unieke dorpskom van Wa-
tou dan ook beschermd als ‘dorpsgezicht met 
cultuurhistorische kwaliteiten’. Vóór 1985 was 
er praktisch niets beschermd, veel zaken die we 
nu als waardevol erfgoed zouden beschouwen 
gingen helaas verloren, het argument bij uitstek 
in de jaren 1960 was dat “de  mensen toch niet 
meer zoals in Bokrijk konden leven?”

Bokrijk
Nochtans is het aan Bokrijk te danken dat we 
ons nog een beeld kunnen vormen van het le-
ven van onze voorouders, dankzij een reeks au-
thentieke gebouwen uit Vlaanderen, de West-
hoek en het Hoppeland in het bijzonder. Op 12 
april 1958 opende in Genk dit openluchtmu-

seum voor het grote publiek, enkele dagen voor 
de fameuze expo in Brussel. Verleden versus 
toekomst? Het leek wel of alles moest wijken 
voor de nieuwe tijd en alles wat daar niet in 
paste dan maar mocht afgebroken worden… of 
naar Bokrijk diende te verhuizen. Reeds in 1953 
werd een eerste hoeve geschonken door de VTB  
aan het museum in wording. Al vrij snel had de 
eerste conservator Jozef Weyns beslist om niet 
alleen zijn eigen Kempenland aan bod te laten 
komen, maar ook de rest van Vlaanderen. Zo 
kwamen uit de zone Oost- en West-Vlaanderen 
reeds eerder een schuur uit Lo in 1957, een 
wagenhuis uit Beveren, een schuur uit Vinkem 
en een woonhuis uit Oostvleteren in 1958, een 
‘rossekot’ uit Leisele in 1959, een dwarse schuur 
uit Proven in 1961 en een herberg/gemeente-
huis uit Sint-Rijkers in 1963. Het zogenaamde  
Poperingse erf, ook binnen het domein gelegen 
in de verste westelijke hoek, kreeg pas defini-
tieve vorm met een hopast uit Proven in 1973, 
de hoeve ’t Paddekot uit Abele-Poperinge en 
een stal uit OostCappel in 1978, een bakhuis uit 
Watou in 1981 en tenslotte een wagenkot uit 
Leisele in 1984.

’t Paddekot uit Abele en
een bakhuis uit Watou naar Bokrijk
Op de Vandermaelenkaart uit 1846-1854 staat 
“Palders Hof” genoteerd bij de grens van Pope-
ringe met Abele, vlak bij de hoeve. Is ’t Paddekot 
een verbastering van deze naam of omgekeerd? 
Of is er een verband met toponiemen als het 
Haandekot en Rattekot? Ongetwijfeld voer voor 
ethymologen, maar vermoedelijk nog moeilijk te 
achterhalen.

In alle artikelen over ’t Paddekot wordt Pierre 
Nicolas of Petrus Boucquey vermeld als bouwer 
van de hoeve, tussen 1771 en 1841, waarbij 
men verwijst naar de initialen PB op de deur-

lijst naast het jaartal 1771. Petrus leefde echter 
van 1757 tot 1814 zodat de oprichting van het 
woonhuis eerder in het laatste kwartaal van de 
18e eeuw te situeren is. De initialen komen ook 
niet overeen met zijn vader Nicolas, maar Petrus 
zal er ongetwijfeld wel gewoond hebben tot aan 
zijn dood in 1814. Wie ook het jaartal 1771 liet 
graveren op het deurkalf…. Petrus Boucquey en 
zijn echtgenote Isabella Houvennaeghel hadden 
er natuurlijk geen benul van dat hun hoeve 200 
jaar later waardevol genoeg zou zijn om steen 
per steen, balk per balk af te breken en te her-
opbouwen aan de andere kant van het land om 
daar tegen betaling bewonderd te worden! Hun 
boerderij had de verdienste de tand des tijds te 
hebben weerstaan. Vóór de Belgische periode 
passeerden Oostenrijkers, Fransen en Hollanders 
de revue. Twee wereldoorlogen rolden over het 
land,  maar die stille plek in de Helhoek, in de 
schaduw van het Helleketelbos overleefde dit al-
les moeiteloos. 

Het Paddekot werd opgebouwd uit vakwerk 
en leem, maar de kopse zijgevels werden in 
baksteen uitgevoerd wat wijst op een zekere 
welstand van de bouwheer. Via de voordeur 
kwam men meteen in de keuken/leefruimte 
met grote open haard. In het midden een leef-
ruimte met slaapkamer, rechts een voutekamer 
met kelder, die groter is dan gewoonlijk zodat 
men vermoedt dat er een weefgetouw heeft in 
gestaan. Het was in die tijd gebruikelijk dat de 
vrouwelijke gezinsleden wat probeerden bij te 
verdienen met spinnen, weven en spellewerken. 
De grote zolder diende hoofdzakelijk voor de 
opslag van hop. Terwijl de meeste hoeven van 
Watou benadeeld waren door een wegennet 
van aarden wegels die de helft van het jaar on-
berijdbaar waren, lag de hoeve van Petrus langs 
de belangrijke baan van Steenvoorde naar Po-
peringe, wat toen ongetwijfeld een praktisch en 

Het paddekot in 1977 net voor de afbraak. Na de restauratie in 2018.  



114

5 VERSO

commercieel voordeel was. Vermoedelijk zullen 
de bewoners zich gericht hebben op Abele dat 
op meer dan 5 km van het stadscentrum was 
verwijderd. Sedert de vastlegging van de gren-
zen van de parochie Abele in 1959, maakt dit 
stukje Poperinge vanaf de Vijfgemetenstraat er 
ook effectief deel van uit en niet langer van de 
Onze-Lieve-Vrouwparochie.

In 1793 werd op de hoeve een zoon Franciscus 
(François) Bartholomeus geboren die de boer-
derij verderzette, want in 1831 en 1841 werd 
in de Abeelstraete een ‘hofstede en bosch’ ver-
kocht, palend aan dat van de kinders Boucquey. 
Diezelfde François Boucquey werd in 1848 en 
1849 vermeld met een eerste en tweede prijs 
voor zijn hop op een landbouwprijskamp te
Ieper, wat meteen bevestigt dat ’t Paddekot wel 
degelijk een hommelboerderij was. Wanneer 
de hoeve in andere handen overgegaan was, is 
niet helemaal duidelijk, maar zeker is dat Jules 
Lermyte (° Poperinge 1865) en zijn echtgenote 
Julie Ruyssen (° Poperinge 1868) op deze 12 
ha grote site ingeschreven waren begin van de 
20ste eeuw. Dit gezin had zes kinderen waar-
van de vijfde, Maurice, als jonkman hier verder 
boerde samen met zijn zuster Maria. In 1956 
kochten Maurice, Maria en Georges Lermytte 
samen de hoeve, wei- en zaailanden van de 
erfgenamen Ruyssen die het sinds 1919 in bezit 
hadden. Rond 1960 overleed Maria echter na 
een lange ziekte en hun neef Urbain Vanneste 
(° 1930 zoon van Margriet Lermyte) werd ge-
vraagd om samen de hoeve uit te baten. Urbain 
werkte voordien in dienst van zijn vader in diens 
bakkerij in Abele en na zijn huwelijk met Marie-
Madeleine Denys in 1955 startten ze samen 
een semi-industriële wasserij in Abele. Blijkbaar 
was dit niet echt hun ding zodat het jonge ge-
zin in 1960 met de eenjarige Danny introk bij 
nonkel Maurice op ’t Paddekot. Toen in 1963 
de tweeling Guy en Annie werd geboren, was 
het duidelijk dat de oude woning totaal onge-

schikt was voor zes personen. De linkerhelft was 
lang voordien al opgeofferd om te dienen als 
paardenstal, de oorspronkelijke deur was zelfs 
wat verhoogd om er met een opgetuigd paard 
net door te kunnen! Er was een totaal gebrek 
aan privacy, geen lopend water of badkamer, 
noch keuken die naam waardig. Er werden dus 
plannen gemaakt om een nieuwe woning te 
bouwen. Op 16 november 1965 werd de bouw-
vergunning goedgekeurd en in 1966 maakte 
de burgemeester een attest op waarbij de oude 
woning “dient als ongezond aanzien te worden 
wegens vochtigheid, gebrek aan licht en lucht 
en de ouderdom”. Na de verhuis in 1967 bleef 
nonkel Maurice inwonen tot aan zijn overlijden 
in 1978. Van afbraak of andere plannen met de 
oude hoeve was er op dat moment nog geen 
sprake, het kon immers nog dienen als een wat 
ongerieflijke berging voor alaam, maar zeker 
ook nog als speelkot voor de jonge kinderen. 
Volgens de familie werd de oude hoeve geklas-
seerd rond 1970 (jammer genoeg zijn daar geen 
sporen meer van te vinden). Lang duurde dit niet 
want als Urbain om een vergoeding vroeg voor 
een deel afgewaaide dakpannen, volgde spoe-
dig de deklassering. Danny herinnert zich nog 
een vraag van meester Tillie in het VTI, waar hij 
toen school liep, of er leerlingen weet hadden 
van oude gebouwen in de omtrek. De familie 
dacht dan ook dat op die manier de connectie 
met Bokrijk ontstaan is, maar uit de correspon-
dentie in de archieven in Bokrijk blijkt landbou-
wer en heemkundige André Bonnez uit Stavele 
de grote informatiebron van de toenmalige con-
servator Jozef Weyns te zijn geweest. André was 
een groot kenner van het landelijk leven in de 
Westhoek en Frans-Vlaanderen en trok zoveel 
mogelijk rond met notaboekje en camera om 
gebouwen en voorwerpen vast te leggen die in 
de jaren 1960 en 1970 in ijltempo verdwenen.  

Bokrijk was geïnteresseerd maar wilde alleen de 
kosten voor de afbraak en heropbouw op zich 

nemen, voor een vergoeding voor een nieuwe 
berging was er geen budget meer. Onder die 
voorwaarden liet Maurice het zaakje liever 
staan. Gelukkig kwam de VTB-VAB van Jozef 
Van Overstraeten in beeld. Zij hadden 25 jaar 
daarvoor, bij de opstart van het museum, een 
woning gesponsord en waren bereid voor het 
zilveren jubileum van Bokrijk hetzelfde te doen. 
VTB betaalde in 1977 351.000 fr. uit aan de 
Vannestes die daarmee de kosten konden dek-
ken voor een nieuwe berging. In september van 
datzelfde jaar werd de afbraak aangevat. Het 
demonteren, nummeren, inventariseren en fo-
tograferen van elk onderdeel nam ongeveer een 
maand in beslag. Het aangebouwde wagenkot 
aan de rechterkant werd bewaard. Het houten 
aanbouwsel links met een koeienstal, varkens-
kot en WC werd afgebroken en later geïnte-
greerd in een nieuwbouw. Conservator Marc 
Laenen had de leiding over een vijftal mensen, 
voor de overnachting had Urbain een drietal 
hotels in Poperinge voorgesteld met een eigen 
quotering: “goed en goedkoop” of “goed en 
duur”! Op 30 september 1978 werd de mei ge-
stoken op de verrezen Paddekot in Bokrijk. De 
schenkingsoorkonde van de VTB werd, samen 
met een muntstuk van dat jaar, ingemetseld. 
Voor de gelegenheid werd echte trappist van 
Westvleteren geschonken als meibier. De totale 
kostprijs voor huis, transport en wederopbouw 
werd door conservator Laenen geschat op 2 mil-
joen frank.

Bakhuis Watou
André Bonnez moet rond diezelfde tijd een 
bakhuisje opgemerkt hebben in Watou, op de 
noordwesthoek van de hoeve op de hoek van 
de Trappistenweg en de Vuileseulestraat (mo-
menteel Trappistenweg 28, kadaster D854C). 
De hoeve was eigendom van L. Pattyn die toen 
in Luigne woonde en was tot midden de jaren 
1970 bewoond door Hector Vandenberghe en 
Maria Cnaepelynck, hun dochter Denise en

Het gerestaureerde bakhuis in 2018.Het bakhuis van Watou in 1977.
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Maria’s zuster Irma. Het gebouwtje was amper 
3,80 m op 7,35 m groot en oorspronkelijk opge-
trokken uit baksteen en vakwerk van eikenhout 
en leem en dateert vermoedelijk van 1891 toen 
er grote verbouwingen plaatsvonden op de hoe-
ve. Een bakhuis wijst, ondanks de bescheiden 
afmetingen, op een zeker prestige door de op-
bouw uit bakstenen en was het laatste wat toe-
gevoegd werd aan een hofstede. De eigenaar 
stemde in 1976 via zijn notaris toe in een schen-
king aan Bokrijk. Het werd in de loop van 1977 
afgebroken en pas in 1981 toegevoegd aan het 
Poperings erf, waar het aan de achterzijde staat 
van het Paddekot. 

Bokrijk trekpleister
Van bij de start is Bokrijk een ware trekpleister 
geworden voor toeristen uit het hele land. Er is 
geen afdeling van Boerenbond, KAV, Davids-
fonds, Gezinsbond uit de Westhoek geweest 
die in de jaren 1960-70 niet op dagreis trok naar 
het verre Limburg … een heel avontuur zonder 
autostrades! In augustus 1981 was er een Po-
peringse dag waarbij de eigenaars ook werden 
uitgenodigd. Urbain en zijn echtgenote hadden 
niet veel zin in een lange rit naar Limburg en 
zouden na lang aandringen dan maar met de 
auto achter een van de acht bussen rijden, want 
er waren ruim 500 deelnemers! Na een afzeg-
ging konden ze dan toch mee, maar eenmaal 
daar gekomen herkenden ze hun oude huis niet 
meer. Logisch, want zo had niemand het al ooit 
gezien zonder de aanbouwsels, met de mooie 
bakstenen zijgevels, een andere gevelindeling, 
een andere kleur en een strooien dak met twee 
dakramen! 

In het kader van het 60-jarig bestaan worden 
120 gebouwen tussen 2017 en 2021 geres-
taureerd, dankzij € 15,5 miljoen steun van de 
Vlaamse regering. Bokrijk wil met dit project 
opnieuw de banden aanhalen met de plekken 
van oorsprong en beroep doen op het geheu-

gen en de verhalen van die streek. Vanaf 2018 
werden dan ook de gemeenten van oorsprong 
van alle historische gebouwen uitgenodigd voor 
een dagtrip. Op 16 juni 2018 was het de beurt 
aan Poperinge om kennis te maken met de ge-
restaureerde gebouwen op het zogenaamde  
‘Poperings erf’. De laatste bewoners van dit 
pand in Abele, Danny, Guy en Annie Vanneste 
waren de trotse eregasten die dag. Een zestigtal 
Poperingenaars werden ontvangen en begeleid 
door Prisca Valkeneers. In het Gummarushof gaf 
conservator Hilde Schoefs nog een welkomst-
woordje en na de lunch trok het gezelschap 
per paardenkoets naar het ‘Westland’. Daar 
werden de bouw-, bewonersgeschiedenis en de 
verschillende restauratiewerken uitgelegd door 
de architecte van ARAT bvba en de aannemer 
Renotec nv. 

Alle gebouwen op het erf werden grondig geïn-
specteerd. De rieten daken waren in de loop der 
jaren beschadigd en begroeid met mos en wer-
den volledig vervangen. Nieuwe rieten daken 
werden normaal op pannenlatten geplaatst met 
inoxdraadjes, hier op gehalveerde sparrentak-
ken en vastgemaakt met bewerkte wilgentak-
ken voor de authenticiteit. Het stro werd vervan-
gen door riet uit Hongarije omdat geschikt stro 
hier niet meer verkrijgbaar is. Van de gebinten 
werden alleen slechte delen vervangen (eik en 
olm) en de ‘Donderbare’ op de nok werd gere-
cupereerd en wortelt in graszoden met leem die 
zorgen voor een waterdichte afsluiting. Delen 
van het leemwerk waren geërodeerd door regen 
en insecten waardoor de vitsstokken waar het 
leem tegen geplaatst wordt, zichtbaar werden. 
Die herstellingen gebeurden met vette Haspen-
houwse leem met toevoeging van stro of vlas. 
De paadjes werden heraangelegd met Brugse 
moffen in wildverband. Het nabij gelegen hom-
melhof wordt door de zogenaamde ‘hopvrijwil-
ligers’ uit Poperinge onderhouden.

Vandaag, 2019, is dit deel van Bokrijk helemaal 
afgewerkt, inclusief de interieurs en de om-
gevingswerken. Dit erf, dat beschouwd mag 
worden als een typisch voorbeeld van de hoe-
vebouw in het Poperingse, is slechts één van de 
vele pareltjes die je mag verwachten bij een be-
zoek aan dit magisch domein.

Alle praktische info: https://www.bokrijk.be/nl/

Jan Daschot

Met dank aan de familie Vanneste en het archief Bokrijk

bronnen:
- Archief Bokrijk
- Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten
- Bokrijk vandaag, gisteren en morgen - uitgeverij Hannibal 

2018

De laatste bewoners Danny, Guy en Annie.
V.l.n.r.: Martine Boudeweel, Guy Vanneste, Annie Vanneste, Lynn Vanneste, Danny Vanneste en Kristien Derycke.  

SITE DOUVIEHUIS  
In 2017 diende Art of building bvba een bouw-
vergunning in voor de totaalrenovatie van de 
site, deels gelegen in de Moenaardestraat, 
deels in de Douvieweg in centrum Watou. 
Fase 1 bestond in de renovatie van het hart 
van de site tot een eigentijds(e) vakantiever-
blijf/seminarielocatie die eind 2018 haar ope-
ning kende en luxueuze verblijfsmogelijkheden 
biedt aan groepen tot 32 man.  
Ondertussen werd aansluitend een meerge-
zinswoning bestaande uit 5 lichtrijke woon-
eenheden opgetrokken, waarvan de voorlo-
pige oplevering kort na de zomervakantie is 
voorzien.
Tot slot werd eind 2018 ook gestart met de in-
grijpende renovatie van het hoofdgebouw dat 
uitgeeft op de Moenaardestraat en de Markt 
van Watou. De renovatie van de buitenschil van 
het gebouw is zo goed als afgerond waardoor 
de hele site opnieuw blaakt van gezondheid en 
een extra troef vormt voor kunstdorp Watou. 
Het gerestaureerde Douviehuis (GLV ± 200 m² 
- Verdiep ± 150 m²) nodigt uit voor een crea-
tieve/ondernemende invulling, in aanvulling op 
het al bestaande gevarieerd aanbod in kunst-
dorp Watou. Er lopen hieromtrent enkele ge-
sprekken, maar wie zich alsnog geroepen voelt 
om iets leuks uit de grond te stampen op deze 
unieke locatie is altijd welkom voor overleg bij  
Jurgen Buseyne en Filip Maekelberg van Art of 
Building (info@art-of-building.be - 0478 50 54 
27). 
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trade

Oud ijzer en metalen

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

PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS

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

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

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

in ’T ROZENHOF

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

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

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

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

Wij gaan in verlof van maandag 12 augustus t.e.m. zondag 1 september
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www.feysbook.be

Brouwerij & mouterij
Feys-Callewaert

Bootje varen op de Dode IJzer!
Ondertussen zomert het volop: de zon is weer van de partij, BBQ’s worden uit hun winter-
slaap gehaald en de pintjes worden koud gezet. Maar, geen zomer zonder water!

En net daarop biedt Brouwerij Feys deze zomer het perfecte antwoord: kanovaren op de 
Dode IJzer!

Wil je het hoofd even helemaal leegmaken, nog snel wat calorietjes kwijt of simpelweg een 
heerlijk ontspannende middag doorbrengen alleen of met vrienden/familie? 
Trek er dan op uit met een kano of kajak en ontdek de mooiste plekjes die onze prachtige 
streek te bieden heeft. Vanop het water. 
Vertrekkend vanop de Dode IJzer aan de Brouwerij Feys kan je ver gaan richting kust.
Maar ook richting Frankrijk eens zien wat er te beleven valt.
Je kan zoals de ‘blauwers’ van weleer iets over de grens heen smokkelen, of gewoon je 
eigen stekje vinden om rustig te picknicken.
Of een cafeetje zoeken om op krachten te komen richting kust (aanrader ‘Hof van Com-
merce’ bij Iris en nog zoveel meer).

We beschikken over een mooie basisuitrusting, en er kunnen tegelijkertijd 25 à 30 perso-
nen op het water.

Wil je achteraf graag iets drinken in de buurt, sluit je de dag graag af met een BBQ of wens 
je een overnachtingsplaats te laten regelen door ons? Ook dat kan!

Ook voor de niet-waterratten bieden we verschillende opties zoals fietstochten, wandelin-
gen waaronder de Blauwersroute met een gids die zelf ooit een Blauwer was….

Info: events@feysbook.be of of je kan Ruben rechtstreeks bereiken op 0492 60 87 51. 

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

OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN JUNI 2019

KAARTING - 12 JUNI
Wonnen 3 partijen:
1. Hauspie Cecile 352 pt.
2. Wyckaert Jozef 339 pt.
3. Vlasselaer Jan 327 pt.
4. Vereype Yvonne 275 pt.

KAARTING - 26 JUNI
Wonnen 3 partijen:
1. Millecam Gerard 412 pt.
2. Versavel Erna 407 pt.
3. Lampaert Jozef 380 pt.

KLASSEMENT: 
1. Van Engelandt Roger 14 part./2319 pt.
2. Butaye Roger 12 part./2096 pt.
3. Butaye Lucien 12 part./1993 pt.
4. Butaye Johan 12 part./1838 pt.
5. Pattou Henriette 12 part./1818 pt.  

PETANQUE - 7 JUNI
Wonnen 3 partijen: Butaye Pol, Celis Colette 
en Vereecke Lena 

PETANQUE - 21 JUNI
Wonnen 3 partijen: Luyssen Edmond, Ver-
eecke Lena, Soetaert Frans, Syryn Christiane, 
Vanhecke Lena en Rouseré Christiane

KLASSEMENT: 
1. Lebegge René 424 pt.
2. De Turck Pascale 397 pt.
3. Vereecke Lena 389 pt.
4. Brunet Willy 383 pt.
5. Luyssen Edmond 378 pt.  

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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Doorlopend van 13u tot 18u: 
Kajaks en vlotten op de IJzer

Nieuw: Stand Up Paddle
Nieuw: Volksspelen

Wandeling Dode IJzerpad: natuurgidsen wachten je op 

14u: Bootje Trek
14u30: Concert Il Sogno met Rex & Roll en Barbara Dex 
15u, 16u, 17u: Smaakwandeling met gratis degustaties

16u30: Optreden Brock’ and Blues

www.egts-gect.eu

IJzerfeest
Fête de l’YserIJzerfeest
Fête de l’Yser

ROESBRUGGE
Zondag 1 september 2019

GRATIS EVENT!

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN JUNI 2019

KAARTING - 21 JUNI
OC Karel de Blauwer
30 deelnemers - wonnen 3 partijen: Meeuw 
Eddy 265 pt. en Vandewalle Frans 184 pt.
Wonnen 0 partijen: Deloz Jean-Claude 226 pt.,
Huyghe Geert 179 pt., Ryon Eliane 126 pt. en
Samein Anne-Marie 122 pt.                       
Klassement: 
1. Decaesteker Wilfried 16 part./1852 pt.
2. Devos Agnes 12 part./1394 pt.
3. Vandewalle Frans  12 part./1326 pt.
4. Meeuw Eddy  11 part./1554 pt.
5. Decorte Christiane  11 part./1408 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Timperman Lucienne 9 pt., Vercoutter Marie-
Thérèse 8 pt. en Boury Alice 7 pt.
Klassement: 
1. Boury Alice 52 pt.
2. Vercoutter Marie-Thérèse 47 pt.
3. Timperman Lucienne 46 pt. 

KAARTING - 28 JUNI
Kristen Volkshuis
21 deelnemers - won 3 partijen: Decaeste-
ker Wilfried 372 pt., Declerck Agnes 311 pt. en
Lermytte Michel 320 pt.  
Wonnen 0 partijen: Vancayzeele Monique 143 
pt. en Ceenaeme Maria 161 pt.
Klassement: 
1. Decaesteker Wilfried 15 part./1946 pt.
2. Vandeputte Marie-Ghislaine 12 part./1612 pt.
3. Lermytte Michel  12 part./1556 pt.
4. Soulliaert Michel 11 part./1505 pt.
5. Meeuw Eddy 11 part./1396 pt. 

GEZELSCHAPSSPELEN
Timperman Lucienne 9 pt., Boury Alice 8 pt. en
Vercoutter Marie-Thérèse 7 pt.
Klassement: 
1. Boury Alice 48 pt.
2. Timperman Lucienne 44 pt.
3. Vercoutter Marie-Thérèse 40 pt.

PETANQUE - 14 JUNI
Er waren 35 deelnemers. 7 deelnemers won-
nen 3 partijen.

PETANQUE - 28 JUNI (INHAALBEURT)
Er waren 37 deelnemers. 7 deelnemers
wonnen 3 partijen.

Klassement: 
1. Van Acker Jozef 25 part./372 pt.
2. Vandeputte Marc 23 part./376 pt.
3. Neyrinck Aimé 22 part./360 pt.
4. Soetaert Frans 21 part./379 pt.
5. Gyssels Raymond 20 part./375 pt.
6. Bogaert Maria 20 part./358 pt.
7. Meeuw Eddy 20 part./334 pt.
8. Théry Valère 19 part./350 pt.
9. Callemeyn Victor 19 part./335 pt.
10. Debuysere Maria 18 part./316 pt.

Publiciteit voor de streek ?
De IJzerbode wordt

in meer dan 3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79
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Het Feestcomité van Roesbrugge mocht op 12 mei 2019 opnieuw heel wat
mama's uit Roesbrugge en de nabije dorpen verrassen met een smakelijk
Moederdagontbijt! 
Wie dit jaar het luxe-ontbijt met bubbels bestelde ontving de
moederdagpuzzel en maakte daardoor kans op een waardebon geschonken
door Artisanale Brouwerij Werbrouck. De winnaar dit jaar komt uit Proven:
Andy Vermeersch ontving een waardebon van 50 euro voor een etentje in
Den Gouden Arend in Roesbrugge!  

Winnaar Moederdagontbijt

Roesbrugge Kermis 2019

Vrijdag 30 Augustus
Mini fuif
org. Chiro HARO

Petit Paris
om 19.00 muzikale ambiance
om 21.00 EDWARD
Afterparty met dj Annouschka
org. Feestcomité & Chiro

Zondag 1 September

Toonmoment
In de Sint-Martinuskerk van 11u tot 19u  
Org.: Westhoek Verbeeldt

IJzerfeest
Org:EGTS(West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-côte
d’Opale)

Bootje trek
Org:EGTS(West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-côte
d’Opale)

Ouderwetsche Pannenkoekenbak
Om 15u op het Roesbruggeplein. 
Org.: Feestcomité

Optreden ‘IL SOGNO’ en Barbara Dex
Vanaf 15.30 doet Il Sogno het Roesbrugse marktplein
daveren!
Org: EGTS (West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-côte
d’Opale)

Loopfiets- en stepwedstrijd
Loopfietswedstrijd voor kleuters t.e.m. 2de kleuter
Stepcross voor 3de kleuter t.e.m. 4de leerjaar
Mooie attentie voor alle deelnemers, inschrijven op de
markt om 16u
Tussendoor draaien aan het snoeprad.  
Org.: Gezinsbond

Zaterdag 31 Augustus

feestcomité Roesbrugge

Petite Place du Tertre
om 15.30 
org. Kunstclub

Roesbrugge's got talent
om 17.30 
org. Feestcomité & Chiro

Plechtige hoogmis
om 10.45u voor de leden en overleden
leden van de parochiale verenigingen

Aperitiefuurtje
Op de markt, na de mis
Org.: Chiro Haro

Voor alle activiteiten, volg ons op:
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ABELE 

n Zomer in Abele
 Juli - augustus   
Drie kunstenaars uit de Westhoek stellen ten-
toon in ‘Het Pensionaat’ te Abele.
- Lucas Famaey is geboren in 1950 en woont 

in Diksmuide. 
 Toen hij vijftig werd, begon hij te schilderen. 

Hij volgde zes jaar academie in Ieper en 5 jaar 
in Diksmuide. Hij kreeg o.a. les van Bernard 
Sercu en van Anne Van Outryve. Hij was 55 
toen hij startte met beeldhouwen o.l.v. Els 
Vermandere. Hij volgde ook een aantal work-
shops bij Lieven Debrabandere.

 Beeldhouwen gebeurt in witsteen, marmer,  
springstone, serpentijn e.a. Hij kiest een steen, 
begint te kappen en laat de steen spreken om 
zo tot een abstract beeld of een figuratieve 
vorm te komen.

 Hij neemt al een tiental jaar deel aan “Buren 
Bij Kunstenaars” in Het Pensionaat en heeft 
al deelgenomen aan tal van tentoonstellingen 
en Kunstroutes.

 Hij beeldhouwt reeds vele jaren met het col-
lectief taille directe@pensionaat.

 Het is voor hem een boeiende passie gewor-
den waar hij zich volledig kan in uitleven.

 Lucas schildert voornamelijk in olieverf en 
veelal abstract.

 Beide disciplines blijven hem aanspreken al 
geeft hij toch een lichte voorkeur aan het 
beeldhouwen.

- Gilbert Hauspie is geboren in Poperinge in 
1943. Hij doorliep een volledige opleiding in 
de stedelijke kunstacademie te Brugge. Hij 
kreeg les in teken- en schilderkunst van Johan 
Janssens en van Johan Vercruysse. Gilbert te-
kent heel veel en schildert zowel in olie- als 
in acrylverf. Aquarelleren is eveneens aan hem 

besteed. Hij heeft een rijke fantasie en maakt 
de meest kleurrijke werken, sommige figura-
tief, andere abstract. Hij is heel sterk in het 
tekenen en schilderen van “karakterkoppen”. 
Hij probeert steeds zijn grenzen te verleggen. 
Toen hij begon te aquarelleren, ontdekte hij 
dat hij daar eveneens heel goed in is en meer 
en meer verdiept hij zich ook in die discipline. 
Hij is altijd op zoek naar het onbekende en 
weet op het witte doek heel kleurrijke werken 
neer te zetten. Ook hij nam al diverse malen 
deel aan “Buren bij Kunstenaars” in Het Pensi-
onaat. Tijdens deze zomertentoonstelling zijn 
er nieuwe werken van hem te zien.

- Charles Meuleman, muzikant en beeldend 
kunstenaar, is geboren in 1940, en woont in 
Ieper. Hij speelt al heel lang accordeon. 20 
jaar geleden is hij begonnen met beelden te 
maken van ongeveer 80 cm uit klein afval die 
hij zoekt op rommelmarkten. Dat kan een 
fietslicht zijn, een stuk ijzer, oud handgereed-
schap, een klein muziekinstrument of allerlei 
materiaal dat hij denkt te kunnen gebruiken 
om in zijn werkplaats een beeld te maken naar 
zijn zin. Zo maakte hij al een motorrijder, een 
wielrenner, een duiker, een vliegtuig met para-
chute en piloot, een vioolspeler en natuurlijk 
een accordeonspeler. Hij kleedt de beelden op 
gepaste wijze aan, volgens zijn fantasie, net 
zolang tot het ontwerp volledig naar zijn zin 
is. Sommige beelden bewegen, maken mu-
ziek of geven licht. Charles stelde al in diverse 
galerijen tentoon en doet ieder jaar mee met 
“Buren Bij Kunstenaars” in ‘Het Pensionaat’. 
Samen met een 25-tal kunstenaars stelt hij 
daar zijn werk tentoon. Jaarlijks komt daar 
een 1000-tal bezoekers op af. 

Lucas, Gilbert en Charles nodigen iedereen uit  
op zaterdagen 27 juli, 3, 10 en 17 augustus van 
14 tot 18 uur en op zondagen 28 juli, 4, 11, 15 

en 18 augustus van 10 tot 18 uur.
De toegang is gratis. Er kan een consumptie ge-
nuttigd worden. 
Info: 057 33 22 08 - vzw.pensionaat@skynet.be.

n Praatcafé Dementie   
 Donderdag 26 september om 14 uur
Op donderdag 26 september 2019 van 14 tot 
16 uur organiseert het Praatcafé Dementie 
van Poperinge een bezoek aan ’t Pensionaat in 
Abele. We zorgen voor een deugddoende na-
middag waarbij iedereen koffie en gebak krijgt. 
Deze activiteit is gratis, maar je moet wel vooraf 
inschrijven.
Je kan rechtstreeks naar Abele rijden of je kan 
meerijden. In beide gevallen moet je wel vóór
19 september inschrijven in het lokaal diensten-
centrum De Bres, Veurnestraat 15, Poperinge
(057 34 66 25).
Bij inschrijving vermeld je de namen van de 
personen voor wie je inschrijft en of je vervoer 
nodig hebt. Zorg bij voorkeur zelf voor vervoer. 
Indien nodig kan je meerijden.
Deze activiteit wordt warm aanbevolen!

ALVERINGEM 

n Wandelingen juli en augustus  
- Woensdag 24 juli om 19 uur
 Een tocht langs estaminets, cabarets en brou-

werijen.
 Izenberge had ooit twee brouwerijen, de Drie 

Ridders en het Dambert en meer dan 30 cafés 
zoals Sint-Cecilia, Sint-Arnold en in den Os. 
Er werd niet enkel gekaart, maar ook gedanst 
op de muziek van het orgel. De gids brengt 
ons terug naar de nostalgie van de vroegere 
dorpsherbergen, vergezeld door muzikanten 
die bierliederen brengen. Deelname: € 5 (incl. 
drankje).

EVENEMENTENKALENDER

’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

Aanpassen en herstellen van kledij
Maken van gordijnen

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

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

ilse.warmoes@telenet.be
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 Start: Sint-Mildredakerk, Sint-Mildredaplein, 
Izenberge

- Woensdag 31 juli om 19 uur
 Wandeling: De monniken achterna
 Waar vroeger een abdij stond ligt nu het 

Eversambos. De abdij werd gebouwd in 1091. 
De monniken leefden er volgens de orde van 
de H. Augustinus. De abdij stond ten dienste 
van de mensen en de ontwikkeling van de 
streek. Samen met een gids verkennen we de 
streek en het pad van de monniken, richting 
Elzendamme. Deelname: € 5 (incl. drankje) - 
inschrijven voor 25 juli 2019.

 Start: Eversambos, t.h.v. Eversamstraat 9, 
8691 Stavele

- Zaterdag 10 augustus om 14 uur
 Wandeling: Hoven van Eerbied in Oeren
 In de schaduw van de kerk van Oeren ligt 

de kleinste Belgische militaire begraafplaats 
in het IJzergebied. We staan stil bij het ont-
staan van de begraafplaats, de turbulente le-
vensloop tijdens de Eerste Wereldoorlog en 
enkele opmerkelijke figuren die er begraven 
liggen. Gratis deelname.

 Start: Kerk Oeren, t.h.v. Oerenstraat 19, 8690 
Alveringem

De tochten duren ongeveer 2 uur. Een verre-
kijker kan een nuttig instrument zijn. Ook laar-
zen, wandelschoenen en aangepaste kledij zijn 
altijd aan te raden (wandeling IJzervallei). Kin-
deren wandelen gratis mee!
Info: Mens en Vrije Tijd, Cultuur en Toerisme
Sint-Rijkersstraat 19, Alveringem (058 28 88 81
- toerisme@alveringem.be). 

n Zomertentoonstellingen
Kerk Oeren
- Met koesterende wiekslag 2
 Aquarellen en acryl op doek door Jef Pollee.
 Zaterdag 29 juni t.e.m. zondag 14 juli

 Maandag t.e.m. vrijdag: 14 - 18 u.
 Zaterdag en zondag: 10 - 12 u. & 14 -18 u.
 Randactiviteit: 14 juli om 11 u.: Aperitiefcon-

cert ‘Muzikaal Aperitiefke’.
- Scultura
 Een samenwerking tussen Monique Mol, Rita 

Segaert, Mieke Verhaeghe, Michel Thery, Ar-
lett Meirynck en Dany Verbeke. 

 Woensdag 17 juli t.e.m. woensdag 31 juli
 Gratis toegang
 Elke dag van 14 tot 18 u.
- Artistiek Alveringem
 Een samenwerking tussen schilders, beeld-

houwers, boetseerders… uit Alveringem.
 Zaterdag 3 t.e.m. zondag 18 augustus
 Elke dag van 13.30 - 18 u.
- Gezeg En De Kunst
 Tekeningen, schilderijen, installaties en sculp-

turen door Peter Bossu, Johan Lowie en Dan-
ny Hoorelbeke.

 Woensdag 21 augustus t.e.m. zondag 8 sep-
tember

 Woensdag t.e.m. zaterdag 13 -18 u.
 Zondag 10.30 - 18 u.
Telkens gratis toegang.

Sint-Audomaruskerk 
- Mooi Marginaal
 Onder de naam “Mooi Marginaal” organi-

seert ‘De Stichting Laurens Janszoon Cos-
ter’ om de twee jaar een bekroning van de 
mooiste margedrukwerken, in de voorgaan-
de twee jaren verschenen in Nederland en 
Vlaanderen. Hieronder dient verstaan, druk-
werk in de rand van het commerciële circuit, 
in beperkte oplage gemaakt door gedreven 
amateurs en professionelen. Iedereen kan 
zijn of haar uitgave inzenden. Een door het 
bestuur gekozen onafhankelijke vakjury be-
oordeelt de inzendingen en selecteert hieruit 

de 50 mooiste werken. 
 Aandacht hierbij gaat onder meer naar tekst-

keuze, typografie, kwaliteit van het druk-
werk, illustraties, originaliteit, concept, vorm-
geving en bindwijze. 

 De uitverkoren werken worden opgenomen 
in een gedrukte catalogus en in een rondrei-
zende tentoonstelling die verschillende plaat-
sen in Nederland en Vlaanderen aandoet.

 Na enkele jaren onderbreking ging in 2018 
de zesde editie door, thans  over de periode 
2012 - 2017 wat 187 inzendingen opleverde.

 De selectie is van 15 juli t.e.m. 15 augustus 
elke dag te bewonderen in de Sint Audoma-
ruskerk van 14 tot 17.30 uur.  De tentoon-
stelling is voor deze gelegenheid aangevuld 
met drukkersmateriaal ter illustratie van het 
productieproces.

 De rijkelijke catalogus met afbeelding van alle 
werken en jurycommentaar is te koop tegen 
de prijs van € 5.

 Een buitenkansje dus voor boekenliefhebbers 
en geïnteresseerden in het ambacht en vak-
manschap van marginale drukkers en hand-
boekbinders.

 Het initiatief komt van Hendrik Verschave, 
een inwoner uit Alveringem. 

De tentoonstelling loopt van maandag 15 juli  
t.e.m. donderdag 15 augustus.
Gratis toegang.
Elke dag van 14 - 17.30 u.
Info: Mens & Vrije Tijd (058 28 88 81 -cultuur@
alveringem.be).

n Kidsdag  
 Zaterdag 20 juli van 10 tot 17 uur
Na het grote succes van 2017 is er op zaterdag 
20 juli opnieuw een Kidsdag in Alveringem. 
Op het prachtige domein Hof van Wyckhui-
ze staan 7 springkastelen. Er is animatie met 

Coiffure

dames • heren
kinderen

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

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

nanCy
Alles voor de BBQ!

dinsdag - woensdag - donderdag: 7.00 - 12.30 u. & 13.30 - 19.00 u.
vrijdag: 7.00 - 19.00 u.

zaterdag: 7.00 - 18.30 u.
zondag gesloten (enkel bestellingen af te halen tussen 9.00 en 11.00 u.)

maandag gesloten

STEENVOORDESTRAAT 37 - 8978 WATOU - 0032 (0)57 388 034 
WWW.SLAGERIJLEURIDAN.BE  INFO@SLAGERIJLEURIDAN.BE
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leuke attracties: gekke kapsalon, grime, ballon 
plooien, airbrush tattoos, … Verspreid over het 
domein staan lekkere standjes met hapjes en 
een drankje. De bezoekers kunnen hun lunch 
meebrengen en picknicken op de picknickwei-
de waar ze de rust opsnuiven en genieten van 
het prachtige domein en de natuur.
Het kinder- en familiefeest is voor groot en 
klein. Kinderen onder 10 jaar spelen niet al-
leen en het is verplicht om begeleiding mee te 
brengen.
Het domein is gratis toegankelijk van 10 tot 17 
uur.
Het kinderfeest is een initiatief van de vrije-
tijdsmedewerkers van toerisme en jeugd. 
Info: Mens & Vrije Tijd, Sint- Rijkersstraat 
19, Alveringem (058 28 88 81 - toerisme@
alveringem.be - jeugd@alveringem.be).
                                                                      

BEVEREN-IJZER 

n Dorpspunt Beveren-IJzer
 Roesbruggestraat 20, Beveren-IJzer
De activiteiten voor
de maanden juli en augustus:
s Kubb voor jong en oud (€ 2)
 Donderdag 18 juli van 14 tot 16 uur
s Rummikub
 Vrijdag 26 juli van 14 tot 16 uur
s Workshop
 “Wat vertellen je voeten?” (€ 2)
 Dinsdag 6 augustus van 14 tot 16 uur
s Kidsnamiddag (€ 2)
 Donderdag 8 augustus van 14 tot 16 uur 
 Waterspelletjes en bloemetjes maken
s Haak- en breinamiddag (€ 2)
 Dinsdag 13 augustus van 14 tot 16 uur
s Muziekquiz (€ 2)
 Donderdag 22 augustus van 14 tot 16 uur

s Rummikub
 Vrijdag 23 augustus van 14 tot 16 uur
Info: dorpspuntinbeveren@delovie.be -
057 37 72 73.

n Bumperballgames
 Vrijdag 6 september om 19.30 uur
Het is reeds een jarenlange traditie dat de ope-
ning van de kermis van Beveren-IJzer op vrij-
dagavond georganiseerd wordt door Landelijke 
Gilde en KVLV.
Dit jaar hebben we gekozen voor een ludieke 
sportavond. Op vrijdag 6 september om 19.30 
uur organiseren we bumperball games in de 
Hondschootestraat 29.
Er wordt een tornooi gespeeld van ploegen 
met 5 personen waarbij de winnende ploeg
€ 100 ontvangt, € 50 en € 25 voor de 2de en 
3de plaats.
Tevens blijft de organisatie ervoor zorgen 
dat de innerlijke mens de ganse avond kan 
versterkt worden. Ze voorzien opnieuw een 
drankstand en zorgen voor de nodige frietjes 
en BBQ-worst.
Graag inschrijven met je ploegnaam (0473 46 
97 74 - magda.moerman1@telenet.be) en dit 
vóór 1 september.
Het bestuur van LG en KVLV hoopt  op een 
goede opkomst zodat Beveren “kerremesse” 
weer goed van start kan gaan. Ambiance is al-
vast verzekerd.

LEISELE 

n De Schrevepromenade   
 Zondag 21 juli vanaf 7 uur
De Schrevepromenade zal op 21 juli reeds voor 
de 29ste keer in Leisele doorgaan. 
Fietsers en wandelaars zijn welkom op deze 
internationale gordel door de Westhoek en 

Frans-Vlaanderen. De deelnemers kunnen tus-
sen 7 en 16 uur kiezen uit 5 verschillende omlo-
pen van respectievelijk 8,15, 25, 45 en 65 km.
Alle omlopen zijn zo uitgestippeld dat de grens 
tussen Vlaanderen en Frankrijk zo veel mogelijk 
wordt overgestoken. Ondertussen kunnen de 
sportievelingen even tot rust komen in één van 
de controleposten.       
Inschrijven kan op het marktplein van Leisele 
en bedraagt € 2,5. Een deel van het inschrij-
vingsgeld wordt dit jaar geschonken aan een 
goed doel nl. Stichting tegen Kanker en dit via 
het evenement “Ik rij de Tour” van Lehoucke 
Dominique.
De organisatie is in handen van Schrevepro-
menade VZW, inlichtingen via schreveprome-
nade@telenet.be of via de facebookpagina.           

POPERINGE 

n Zoektochten  
 Juli en augustus
In de maanden juli en augustus organiseert De 
Bres zowel een fiets- als een wandelzoektocht. 
Deze zoektochten werden tot in de puntjes uit-
gewerkt door onze naarstige vrijwilligers.
De fietszoektocht loopt langs de POP-route 
en gaat terug naar de sporen van de Eerste 
Wereldoorlog achter het front. Poperinge (of 
‘POP’ zoals de uitheemse troepen zegden) en 
de omliggende dorpen werden vier jaar lang 
overspoeld door soldaten. Al deze militairen 
stonden in de loopgraven weinige kilometers 
verderop. In POP, dichtbij de burgerbevolking, 
kwamen ze telkens voor enkele dagen rusten. 
De afstand van deze fietszoektocht is 41 km.
De wandelzoektocht heeft dit jaar als thema’s 
‘water’ en ‘natuur’, maar onderweg leer je on-
getwijfeld ook heel wat bij over de geschiede-
nis van Poperinge! De speurtocht brengt ons 

EVENEMENTENKALENDER

Openingsuren:
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 16 u.

Zaterdag, zondag en feestdagen vanaf 10 u.
Dinsdag gesloten.

Zomerperiode van 1 juli t.e.m. 31 augustus:
Maandag, woensdag en vrijdag vanaf 14 u.

Donderdag vanaf 10.30 u.

Moenaardestraat 118 - 8972 HARINGE

Hartslagen
van Rik Ryon

WIJN KAN
OOK OP

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

Autoradiatoren
Dehouck

Stopzetting zaak wegens
gezondheidsredenen

Voor overname
graag contact opnemen:

IJzerstraat 9
8691 Stavele

Tel. 057 30 11 99
Gsm 0494 27 67 71
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onder andere langs de Klimopwijk, de Sint-
Andrieswijk en de Molenwegel. De afstand van 
deze wandelzoektocht is ongeveer 4 km.
Deelnameformulieren zijn vanaf 1 juli in De Bres 
of bij dienst Toerisme verkrijgbaar. Indienen in 
De Bres vóór 1 oktober. Resultaten inkijken en 
prijzen afhalen in De Bres vanaf 14 oktober.
Prijs: € 3 per deelnameformulier (drankje inbe-
grepen).

n Landelijke Gilden & KVLV Poperinge
 18de Keikoppensmultocht 
 Zondag 28 juli vanaf 10.30 uur
Een gezinsvriendelijk fietstocht van ongeveer 
30 km doorheen een prachtig landschap.
Starten tussen 10.30 en 13 uur aan de Schip-
vaarthoeve ‘Avowest’, Schipvaartweg 10 te 
Poperinge.
Op 6 stopplaatsen bieden wij achtereenvolgens 
aan: aperitief, soep, warme maaltijd, ijsje, kaas 
en wijntje, koffie en gebak.
Prijs: volwassenen € 23 - kind -12 j. € 12. Voor-
af inschrijven is noodzakelijk. Bij inschrijving na 
woensdag 24 juli (tot vrijdag 26 juli): volwas-
senen € 28 - kind -12 j. € 16.
Inschrijven via overschrijving op BE87 7480 
0829 2694 met vermelding Keikoppensmul-
tocht Poperinge + het aantal personen.
Kaarten verkrijgbaar bij alle bestuursleden.
Info bij Berny Verhee (0479 94 58 32 - berny.
verhee@kbc.be). 

n K.V.G. Poperinge
 Brand- en inbraakveiligheid 
 Zaterdag 7 september om 13.30 uur 
K.V.G. Poperinge richt op zaterdag 7 septem-
ber een infonamiddag in met als thema brand-
veiligheid en inbraakveiligheid.
Om 13.30 uur start de infosessie over brandvei-
ligheid, gebracht door Brandweer-Westhoek. 
De brandweer zal praktische tips geven om-
trent brandveiligheid in de woning.
Na de pauze komt het thema inbraakveiligheid 
aan bod. De politie Arro Ieper geeft praktische 
tips omtrent veiligheid in en rond je woning.
Deze infosessie gaat door in “De Gilde”, Rek-
hofstraat 11a te Poperinge. De deuren gaan 
open om 13 uur. Het einde is voorzien rond 
17.30 uur. De toegang is gratis.

ROESBRUGGE
	
n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Vrijdag 19 juli om 13.45 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen (inhaalbeurt) in OC Karel 
de Blauwer

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

- Dinsdag 30 juli om 14 u.: Kaarting & 
gezelschapsspelen bij P. Gunst

- Vrijdag 9 augustus: Petanque in OC Karel de 
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.

- Zondag 11 augustus: Eetfestijn bij P. Gunst in 
Kristen Volkshuis

- Vrijdag 16 augustus om 13.45 u.: Kaarting & 
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer

- Vrijdag 23 augustus: Petanque in OC Karel de 
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.

- Dinsdag 27 augustus om 14.00 u.: Kaarting & 
gezelschapsspelen bij P. Gunst

- Woensdag 28 augustus: Uitstap Wervik en 
Nieuwkerke

- Dinsdag 3 september: Kermispetanque
- Donderdag 5 september: Kermisfeest bij
 P. Gunst in Kristen Volkshuis

n KVLV Roesbrugge-Haringe  
 Zondag 28 juli om 10.45 uur
Gezinsuitstap ‘In de voetsporen van de familie 
Welvaert’ op zondag 28 juli. Vertrek om 10.45 
uur aan OC Karel De Blauwer met auto’s naar 
Wijtschate.
Picknick in Wijtschate: ‘Shit of mouse’-taart 
met koffie. Filmpje ‘Eigen Kweek’ met bloo-
pers. Rondrit met treintje langs de locaties uit 
de serie. Versnapering uit de streek. Ritje op de 
zetellift of drankje (glas Heuvellandse wijn).
Prijs: leden € 20 volwassene / € 16 kind -12j. - 
niet-leden:  € 25 volwassene / € 20 kind -12j. 
Inschrijven tegen 16 juli (0475 26 85 40 -
ingrid.eliemarie@gmail.com).

n OKRA Roesbrugge-Haringe 
 Eetfestijn
 Zondag 11 augustus vanaf 12 uur 
Eetfestijn in Kristen Volkshuis ten voordele van 
Okra vanaf 12 uur. Warme hesp of koude scho-
tel met frietjes.
Prijs: volwassenen: € 16 - kinderen tot 12 jaar: 
€ 10. Kaarten bij de teamleden en in Kristen 
Volkshuis.

n Halve daguitstap Wervik en Nieuwkerke 
 Woensdag 28 augustus
Vertrek Roesbrugge Karel De Blauwer om 13 
uur. Geleid bezoek aan de kaasmakerij Flan-
drien in Wervik waar we meemaken hoe 
Vlaamse melk uiteindelijk een prachtige bol 
Flandrien kaas wordt. We beleven het produc-
tieproces vanop de eerste rij. We komen door 
de kaasmakerij en de rijpingszaal terwijl het 
productieproces van de 4 Flandrienkazen stap 
voor stap wordt uitgelegd. 2 drankjes en stuk 
kaas inbegrepen. In Nieuwkerke bezoek aan de 
Oude Drukkerij met uitleg bij het letterzetten 
met houten en loden letters en de oude druk-
persen (oudste 1830), daarna avondstop.
Info: Martinusbrief van augustus. 
Deelname: leden € 30 - Niet-leden € 35. In-
schrijven bij Stefaan (057 30 15 89) of bij Roger 
(057 30 01 88).

n Expo ‘Westhoek Verbeeldt’
 De commerçanten van Roesbrugge 
 Zondag 1 en maandag 2 september
Tijdens Roesbrugge-kermis loopt  in de kerk 
van Roesbrugge een heel apart toonmoment. 

Met beelden van vroegere winkels, cafés en 
werkplaatsen komen de ‘commerçanten van 
Roesbrugge-Haringe’ weer tot leven. Paula Re-
cour, Johan Braem en Stef Ryon selecteerden 
hiervoor de meest sprekende foto’s uit de rijke 
collectie van ‘Westhoek Verbeeldt’ en vulden die 
aan met nog ongepubliceerde beelden, artikels 
en annonces uit oude dag- en weekbladen. De 
samenstellers zijn trouwens nog altijd op zoek 
naar extra beeldmateriaal over de vroegere 
handel en wandel van Roesbrugge en Haringe. 
Foto’s of andere archiefdocumenten zijn altijd 
welkom. Wees er als de kippen bij, zodat ze mis-
schien al een plekje krijgen op dit toonmoment!
In een apart hoekje wordt bovendien de merk-
waardige geschiedenis van Karel Balduck gere-
construeerd. Deze Merkemse juwelier belandde 
tijdens de Eerste Wereldoorlog in Haringe en 
opende er de allereerste ‘pop-up’-winkel uit de 
geschiedenis. Na de oorlog keerde hij met zijn 
gezin terug naar zijn geboortedorp, waar zijn 
oorlogsdagboek enkele jaren geleden de inspi-
ratie vormde voor het boek ‘De schat van Mer-
kem’, met een eigen wandelroute. 
De expo is een initiatief van de beeldbank 
‘Westhoek Verbeeldt’ en kan je bezoeken op 1 
en 2 september, telkens in de voormiddag na de 
kerkdiensten en in de namiddag van 13.30 tot 
18 uur. Op kermismaandag  sluit de kerk om 16 
uur. De toegang is gratis.         

SINT-JAN-TER-BIEZEN 

n 2de Rommelmarkt   
 Zondag 11 augustus van 6 tot 17 uur
Tweede rommelmarkt te Sint Jan ter Biezen op 
zondag 11 augustus van 6 tot 17 uur. Max. 120 
standplaatsen.
Gratis standplaatsen + auto.
Org.: Feestcomité Sint Jan ter Biezen.
Info en reservatie: 057 38 85 94.
         

NATUURPUNT 

n Dagvlinders (vlinderweekend NP)  
 Zondag 28 juli om 14.30 uur
Afspraak om 14.30 uur aan de parking van het 
Galgenbos, Gasthuisstraat, Elverdinge (nabij 
café De vuile Seule). 
Naar aanleiding van het vlinderweekend van 
Natuurpunt observeren we diverse dagvlinders 
in het Galgenbos. De vlinders behoren onge-
twijfeld tot de lievelingen onder de insecten. 
Met het gehele gezin ontdekken we de ver-
schillende soorten en de pracht en praal van 
deze nuttige fladderaars. Einde 17 uur.
Gratis voor leden natuurpunt, niet-leden beta-
len € 2.
Info: Guido Quaghebeur (057 33 79 78).  
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Wat vliegt de tijd toch snel. In het kader van 
een Erasmus-uitwisseling kwam Christelle Vast, 
directrice van ‘Les Boutons d’Or’ in Ledringhem 
(Frankrijk) 3 maanden werken in onze school. 
Dankzij Monique Winckel, conseillère pédago-
gique du Nord, kwam ‘De Krekel’ in aanmer-
king voor deze uitwisseling. 
Na afloop kregen we dan ook een bezoekje van 
Meneer Nicolas Feld-Grooten, Academische 
adjunct-directeur, Hoofd Onderwijsinspectie 
van het ‘département du Nord’ in Frankrijk, 
Mevrouw Maryse Depersin, Onderwijsinspec-
teur in Hazebrouck, Frankrijk, Mevrouw An-
toinette Mantione, Pedagogisch begeleider 
Vreemde Talen, Hoofd Onderwijsinspectie van 
het ‘Département du Nord’ in Frankrijk, Me-
vrouw Monique Winckel, Pedagogisch begelei-
der Vreemde Talen, Hoofd Onderwijsinspectie 
van het ‘Département du Nord’ in Frankrijk.
   
De eerste weken waren vooral momenten van 
observeren, vragen stellen en zich de aanpak 
op De Krekel proberen eigen te maken. Stap 
voor stap begon Christelle met ons in het 
Nederlands te communiceren en had ze haar 
woordenboek steeds bij de hand. Daarnaast 
hield ze ook gesprekken met ons team in het 
Frans, om ons ook daarin te versterken.
Al heel snel begon Christelle in de klas mee te 
werken met de leerlingen.
De praatronde ’s morgens was heel leerrijk om 
nieuwe woordenschat op te steken. Ook was 
het voor haar een praatkans om zich in het Ne-
derlands te uiten. En de kinderen vonden het 
fijn en namen Christelle op als extra juf!

Ondertussen had zij zich helemaal in onze 
schoolaanpak ingeschakeld. Ze ging mee op 
fietsvaardigheid met 3/4 en 5/6, ze verzorgde 
een stuk van de sportdag, ze gaf in de kleuter-
klassen momentjes van vreemde taleninitiatie 
met Flonflon, le mouton, ze begeleidde reken-
groepjes, ze hielp mee in het tandemlezen, ze 
was co-teacher in onze muzische lessen, ze was 
zelfs aanwezig op ons teamoverleg en op de 
wekelijkse briefing op donderdagmorgen.
Steeds nam ze het woord in het Nederlands en 
het was verrassend hoe ze hierbij vorderingen 
maakte.
Als volleerde KBRP-er bediende ze zich zelfs 
van ons smartschoolplatform om zaken met 
het team te delen. In klassen 5 en 6 was ze 
steeds op post als de Franse les begon. De uit-
spraakoefeningen nam ze voor haar rekening 
wat het mondeling taalgebruik van onze kin-
deren verbeterde.
Af en toe hadden wij ook gesprekken, zowel in 
het Nederlands als in het Frans, over het onder-
wijs dat we beiden verstrekken. Hierbij kwamen 
grote verschillen aan het licht, maar ook grote 
gelijkenissen. Ook bij hen zijn de omkadering 
en de beschikbare middelen ontoereikend.
Aangezien Christelle heel erg mediaminded is, 
nam ze tussendoor filmpjes met de kinderen en 
maakte er een compilatie van voor het dank-
moment van onze schoolverlaters eind juni.
Kortom, een geslaagd initiatief dat we volgend 
schooljaar zeker willen verderzetten, onder een 
andere vorm. We houden jullie graag op de 
hoogte.

HET BUURTSALON
VAN ROESBRUGGE 
Alle klassen van “De Krekel” gaan regelmatig 
op bezoek in het buurtsalon.
Gedurende de jeugdboekenmaand kwamen 
traditioneel alle kinderen van VBS De Krekel 
op bezoek in de bib. Dit jaar was het thema 
“Vriendschap”. 
Samen met de vriendjes van peuter en kleu-
ter, eerste en tweede leerjaar bouwden ze een 
kamp waar een verhaaltje werd voorgelezen 
en allerlei vriendschapsknuffels werden uitge-
deeld. Voor de oudere kinderen was er de boe-
kenbingo en het 5de en 6de kon kennis maken 
met het nieuwe bibsterspel. En... als vrienden 
samenwerken, komt alles goed!!!

WORD VRIJWILLIGER
IN HUISWERK-
BEGELEIDING  
Voor de huiswerkklas in Roesbrugge zoeken 
we een vrijwilliger die een uurtje per week tijd 
heeft. Wij bieden jou een boeiende en plezante 
ervaring en de nodige info en ondersteuning. 
Interesse? Wil jij graag kinderen helpen met 
hun schooltaken? Of heb je graag meer infor-
matie? Neem dan contact op met Filip Dejaeg-
her, maatschappelijk werker of met Geert Six. 
(filip.dejaegher@poperinge.be - 057 34 65 04) 
- (geert.six@poperinge.be - 057 30 06 26).

ERASMUS-PROJECT VBS DE KREKEL

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan

3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.

Inlichtingen: 057 30 03 79



HANDELSCOMITÉ 
ROESBRUGGE-HARINGE 
Het Handelscomité is er om de dorpen Haringe 
en Roesbrugge wat meer op de kaart te zet-
ten door economische belangen te bewerkstel-
ligen. 
Een beter draaiende economie in onze dorpen 
is de basis van het succes. 
Het Handelscomité probeert dus bepaalde pro-
blemen weg te werken die de economische 
ontwikkeling in het dorp in de weg staan. 
We denken aan parking, subsidiëring van ver-
enigingen, openbare werken bijsturen zodat 
handelaars beter bereikbaar blijven, festivals, 
enz.
Mensen die zich geroepen voelen mee te wer-
ken, welkom. 
We zijn vooral ook nog op zoek naar enkele 
medewerkers uit Haringe.
Het Handelscomité is ook de connectie met 
Stad Poperinge: 2 afgevaardigden brengen 
verslag uit aan Poperinge en brengen nieuws 
mee van Poperinge zodat ook Poperinge onze 
problemen kent en omgekeerd.

De vereniging bestaat momenteel uit de vol-
gende leden:

- Stefan Ferlin uit Roesbrugge: voorzitter
- Marjolein Deryckere uit Roesbrugge:
 secretaris
- Sam Werbrouck uit Roesbrugge:
 penningmeester
- Christiane DeJonckheere uit Roesbrugge: 
 tweede penningmeester
- Alain Dessein uit Haringe
- Achim Maes uit Roesbrugge
- Kris Vandenberghe uit Haringe
- Nathalie Vandevoorde uit Roesbrugge
- Christine Deroo uit Roesbrugge
- Eddy Ameloot uit Roesbrugge
- Bruno Cappoen uit Roesbrugge
- Kevin Deblander uit Roesbrugge
- Emely Vanhoucke uit Haringe
- David Vanwildemeersch uit Roesbrugge

Je kan het handelscomité bereiken via mail: 
handelscomiteroesbruggeharinge@gmail.com
of telefonisch: 0479 66 24 27 bij de voorzitter.

TERUGBLIK OP
BIJEENKOMSTEN IN 
HET BUURTSALON
VAN ROESBRUGGE 
Sinds september 2018 is het buurtsalon in 
Roesbrugge geopend. Er is inmiddels heel wat 
beweging: op maandag houdt Filip Dejaegher 
er zijn wekelijkse zitdag en op vrijdag is er de 
mogelijkheid om boeken te ontlenen. Ook tal 
van verenigingen hebben de weg gevonden 
naar het buurtsalon en laten er hun vergade-
ringen doorgaan.
Alle 80-plussers van Roesbrugge, Haringe en 
Beveren-Kalsijde kregen voor hun verjaardag 
een uitnodiging om samen te komen in het 
buurtsalon. Deze bijeenkomsten werden on-
dertussen 4 keer georganiseerd. De eerste keer 
ging door in september, waarbij de jarigen van 
augustus, september en oktober werden uitge-
nodigd. Met een kleine groep maakten we er 
een gezellige namiddag van! Het tweede ver-
jaardagsfeest ging door in december, dit voor 
de jarigen van november, december en januari. 
De groep was al iets groter en bestond uit een 
mooie mengelmoes van B.R.’s (Bekende Roes-
bruggenaars) en enkele nieuwe gezichten. 
Voor de bijeenkomsten in maart en juni was 
het vergaderlokaaltje te klein, en moest er 
uitgeweken worden naar het bibliotheekge-
deelte. Een mooie lange tafel, gezellig tussen 
de boeken, zat telkens goed vol! Er werd heel 
wat afgelachen, maar er werd ook uitleg ge-
geven over De Bres, de Dienst Seniorenzorg, 
thuiszorghulp, … De vier namiddagen waren 
een succes en de jarigen waren telkens zeer 
dankbaar.
Iedereen was vragende partij om op regelma-
tige basis dergelijke bijeenkomsten te organise-
ren. We maken hier zeker werk van! 
Dankzij de hulp van Eliane Ryon (OKRA), An-
nie Van Hulle (De Bres) en Ronald Verstraete 
(Samana) werden alle jarigen persoonlijk uitge-
nodigd en de namiddag in goede banen ge-
leid. Dankzij de vrijwilligers van Nestor is het 
mogelijk om minder mobiele personen tot in 
het buurtsalon te krijgen.
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VAN STOCKAGEPLAATS 
TOT FEESTPALEIS 
Het Poperings kasteel is sinds 1960 het uit-
hangbord van De Lovie, een vzw die jongeren 
en volwassenen met een verstandelijke beper-
king in de ruime Westhoek ondersteunt. “Het 
kasteel is gebouwd in 1856 en functioneerde 
destijds als feestpaleis voor de rijke eigenaars”, 
vertelt Dries Vandewoude, projectcoördinator 
kasteel. “Het kasteel oogt majestueus en biedt 
vanuit de vele ramen een uitstekende inkijk 
in de groenste streek van de regio. Na W.O. I 
werd het kasteel tientallen jaren ingericht als 
sanatorium voor tuberculosepatiënten. Sinds 
het gebouw deel uitmaakt van De Lovie was 
gebruik door derden niet mogelijk. Het ge-
bouw stond de afgelopen 8 jaar leeg en diende 
deels als stockageruimte. We werken momen-
teel aan een openstelling en meer beleving in 
en rond het kasteel. We hebben een nieuw 
educatief aanbod met kasteelwandelingen en 
vanaf nu kunnen zalen in het kasteel gehuurd 
worden voor recepties, babyborrels, feesten,
fotoshoots, bedrijfsseminaries en andere eve-
nementen. Wat we de kasteelgebruikers even-
tueel graag aanbieden is de inzet van onze 
bewoners. Zij kunnen de zaal klaar zetten, 
het onthaal verzorgen, opdienen, optreden 
met hun eigen muziekband of deelnemen aan
fotoshoots. Zo komen zij in contact met een 
wereld die voor hen niet altijd zo bereikbaar is, 
en delen ze mee in de vreugde en positieve be-
leving in het kasteel. De maatschappij leert op 
haar beurt de werking van De Lovie kennen. 
Met de opbrengst hopen we onze werking te 
verstevigen en reparaties uit te voeren in het 
kasteel.

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk
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!!! BELANGRIJK !!!
De IJzerbode juli-augustus

verschijnt op woensdag 18 september 2019.

Artikels en publiciteit
inleveren ten laatste op

maandag 2 september 2019.

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN

n	PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET

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

MARIO VANDEWIELE BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62

8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

Gordijnen en overgordijnen UNLAND®

Gratis opmeten en plaatsen

Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie

Decoratie & Kunstglazenier

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

D’ABEELESTATIE
HENGELSPORT
ALLES VOOR TUIN EN DIER

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

CRÈCHE OP SCHOOL
VBS DE KREKEL 
Na de krokusvakantie zijn op VBS De Krekel 
in Roesbrugge de voorbereidingswerken ge-
start voor de crèche op school. Vanaf 1 sep-
tember 2019 is er plaats voor 18 baby’s in 
groepsopvang, begeleid door zelfstandige ge-
kwalificeerde kinderverzorgsters én onder het 
begeleidend oog van Felies, de dienst voor ont-
haalouders in Ieper.

Naast een ruime leefkamer, zijn er ook twee 
slaapruimtes. In de leefkamer is er een keu-
kengedeelte met alle nodige voorzieningen, 
een verzorgingshoek en speelruimte. Tevens is 
er een rechtstreekse toegang tot de schaduw-
rijke en volledig omsloten tuin. Via het bruine 
poortje aan de straatkant in de Prof. O. Rub-
brechtstraat 58 zal deze crèche toegankelijk 
zijn (beveiligde toegang).

Met deze crèche willen we tegemoet komen 
aan de groeiende vraag naar opvangplaatsen 
voor baby’s. Naargelang de werken vorderen, 
verschijnen er ook enkele foto’s en wat meer 
info in de volgende IJzerbodes. Maar ook via 
Facebook VBS De Krekel houden we je graag 
op de hoogte.

Tevens wordt het dak van het kloostergebouw 
vernieuwd, en zorgen we voor nieuwe dakgo-
ten. De ramen op de eerste verdieping worden 
eveneens vervangen in de loop van 2019-2020.

Momenteel zijn er al een zestal gezinnen, 
die nieuwsgierig zijn naar een plekje in deze 
nieuwe crèche. Ook interesse? Neem contact 
op met Felies in Ieper (057 21 85 55 - kinder-
opvangieper@felies.be). Rechtstreeks kan ook 
met Inge Denoulet van Felies (inge.denoulet@
felies.be).

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

Geert Six



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 19 juli
 vrijdag 16 augustus
 vrijdag 20 september
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst 
 dinsdag 23 juli
 dinsdag 27 augustus
 dinsdag 24 september

Vogelpik
smijting voor de leden
 zaterdag 10 augustus
 zaterdag 14 september

Koninklijke Schuttersgilde St.-Joris
7 Hoge: Memorial Joël Deroo
 zaterdag 20 juli om 9.00 u.
Grote schieting +
Bondschieting Zuid-Westland
 zaterdag 20 juli om 14.30 u.
Ledenschieting 11
 woensdag 24 juli om 18.00 u.
Ledenschieting 12
 woensdag 7 augustus om 19.00 u.
Ledenschieting 13
 woensdag 14 augustus om 19.00 u.
Ledenschieting 14
 woensdag 21 augustus om 19.00 u.
Ledenschieting 15
 woensdag 28 augustus om 19.00 u.
Kermis blokschieting
 woensdag 4 september om 18.00 u.

BEVEREN-IJZER
• Vrije kaartavond
 Praatcafé ’t Geheim Spoor
 donderdag 18 juli
 donderdag 15 augustus
 donderdag 18 september

HARINGE
• Vogelpikclub Smokkelsmijters
 Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
 zaterdag 27 juli
 zaterdag 24 augustus

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

MENSEN VAN BIJ ONS
• Marc Deseyne, echtgenoot van Ghislaine 

Liefhoge, geboren te Poperinge op 1 mei 
1949 en op 14 juni 2019 op 70-jarige leeftijd 
te Roesbrugge overleden. De afscheidsplech-
tigheid had plaats in intieme kring.

• Joël Busson, zoon van wijlen Jerome Busson 
en Maria D’Arras, geboren te Poperinge op

 5 november 1962 en op 19 juni 2019 op 
57-jarige leeftijd in het Jan Ypermanzieken-
huis te Ieper overleden. De uitvaartdienst had 
plaats op 28 juni 2019 om 10.30 uur in de 
Sint-Bavokerk te Watou.

• Luc Sleypen, weduwnaar van Patricia Wa-
doux, geboren te Schoten op 25 april 1961 
en op 23 juni 2019 op 58-jarige leeftijd in 
het Jan Ypermanziekenhuis te Ieper overle-
den. De afscheidsplechtigheid had plaats op 
vrijdag 28 juni 2019 in de Sint-Jan-Onthoof-
dingskerk te Stavele.

• Gino Devos, echtgenoot van Sonja Lepee, 
geboren te Veurne op 1 november 1971 en 
op 2 juli 2019 op 48-jarige leeftijd te Beve-
ren-IJzer overleden. De afscheidsplechtigheid 
had plaats op woensdag 10 juli 2019 in de 
Sint-Audomaruskerk te Beveren-IJzer.

ROMMELMARKTEN
• 21 JULI
 - Ieper, Torrepoort (6 - 18 u.)
 - Ieper, Station
 - Veurne, Ooststraat, Kaatspelplaats, Appel-

markt en Sint-Niklaasplein (6 - 18 u.)
• 27 JULI
 - Veurne, Voorstad, Iepersesteenweg (6 - 17 

u.)
• 28 JULI
 - Staden, Vijfwegen en Ontmijndersstraat 2
 - Staden, Langemarkstraat

• 3 AUGUSTUS
 - Nieuwpoort, wijk coupe Gorge
• 4 AUGUSTUS
 - Poperinge, Havermuis
 - Hooglede, Rodenbach wijk (6 - 18 u.)
• 6 AUGUSTUS

 - Veurne, Grote Markt
  Kinderrommelmarkt
• 11 AUGUSTUS
 - Beauvoorde, Vinkemstraat en Gouden 

Hoofdstraat
 - Ieper, Thuyndagfoor
  Kinderrommelmarkt (14 - 18 u.)
 - Oostduinkerke-Dorp

• 15 AUGUSTUS
 - De Panne, Zeelaan, Kasteelstraat, Post-

straat, Veurnestraat, Ambachtstraat en 
Brouwersstraat (6 - 18 u.)

 - Izenberge, Izenbergestraat en Groe-
nestraat (5.30 u.)

 - Nieuwpoort, Sint-Joris
• 18 AUGUSTUS
 - Poperinge, Abelestationsstraat
• 19 AUGUSTUS
 - Wervik, Braderie
• 24 AUGUSTUS 
 - Kortemark, centrum (6 - 17 u.)
 - Wervik, Boerenkermis
• 25 AUGUSTUS
 - Abele
 - Ieper, Sint-Jan (6 - 17 u.)
 - Oostnieuwkerke, Roeselarestraat tussen 

huisnr. 166 en Ondankstraat
 - Staden, Rysseveldstraat 29
  Kinderrommelmarktfestival
 - Stavele, dorpskern (6 u.)

• 1 SEPTEMBER
 - Kemmel
 - Wulpen
• 6 SEPTEMBER
 - Handzame, Kronevoordestr. (15 - 23 u.)
• 7 SEPTEMBER
 - Nieuwkapelle
• 8 SEPTEMBER
 - Beveren a.d. IJzer (6 u.)
 - Houthulst, Broeders Xaverianenstraat
 - Ieper, Ligywijk
 - Lampernisse
 - Oostvleterendorp
• 15 SEPTEMBER
 - Vladslo
 - Wervik, Laag-Vlaanderen
• 29 SEPTEMBER
 - Haringe, dorpscentrum
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HULPDIENSTEN
• Ambulance, medische spoed
 tel. 112
• Brandweer
 tel. 112
• Politie
 tel. 101
• Nestorfoon
 gsm 0473 33 34 33

Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij SCHOONAERT

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

OPRUIMING
WEGENS VERHUIS
Te koop meubelen, decoratie, huisraad, …

Onze deur staat open op zondag 1 september
van 9 tot 11.30 uur en van 14 tot 17 uur

Patrick en Hilde Hauspie - Couttenye
Bergenstraat 7, 8972 Roesbrugge
0476 24 10 17 - 0488 72 79 54
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1 RECTO

Op een vriedagvoornoene schuuft Jos Joengbloedt 
van Watou-Abele binnen bie apotheker Devlo op de 
Pèèrdemart in Pooprieng en zet ze koanestok in de 
paraplubak. Jos, ‘k schatten num roend de vuven-
tjeventig, is nog nie rats versleten, moa z’n hoar is ol 
dinne gestrieveld en wienters zomers droagt ie een 
wullen sjarpe, én steunkoesen tegen de variesen.
Enfin, Jos is ol op ze retour.
Juuste achter num stappen twee snetsebellen bin-
nen, elk mei een kiend. Beleefd lat Jos ze voren. Oen-
dertusschen kiekt ie roend en krabbelt nu en toen 
etwot in een zwort callepingsje. Ol ossan snetsebel-
len doen die madamtjes nulder commande, betoalen 
en goan ol toateren en vriendelik knikken noa buten. 
Nu is ’t Jos ze toer.
“Dag menere, wuk hadde gié gewild?” 
“Menere ‘n apotheker, verkop je gie spuns voe vol-
sche taands te kuschen?” 
“Joak, zoender en mi fluor, in verschillige smoaken 
en priezen.” 
“Ah, ’k hen moa te kiezen? ‘k Zien bliede. Etwot an-
ders nu. Krikken, voer o je spakt, da verkop je nie?” 
“’t Toet, menere! Olle soorten: mei of zoender elle-
bogesteun, mei of zoender kalletjoeten toptje van-
oender, krikken da je inkort of uutlangt, in plastiek of 
in alleminioem, diere en goekope,… Ol da je wilt!” 
“Ah? Plakkers voer eksterogen, da zagen ‘k ol leg-
gen.”
“Klopt! Grote en klene verpakkieng, goekope en 
miender goekope. Groenen Duvel - o ke ’t meugen 
zeggen -  is ’t beste, moar oek ’t dierste.” 
“Groenen Duvel dus, de pries speelt gin rolle! ‘k We-
ten nie… o gie flanellen oendergoed verkopt, van 
Damart of … ?”
“’t Spiet me, doaran kunnen ke joen nie helpen.”
“En bouillotten? Voe binst de wienter, voe je bedde 
te verwarmen o ‘t vriest?”
“Da wel, joak! Da verkopen ‘k ol joaren. Je kriegt 5 
joar garantie. Je goat dus nie dikkers moeten were-
keren. ‘k Hopen van wel nateurlik, da je nog lange 
leeft.”
“En pampers en kienderzolve?”
“Hen ‘k oltied binnen. Voe baby’s, en voe kiendjes. 
En zelfs voe grote menschen die ’t nie meer kunn’n 
ophoeden. Enfin, de hele serie. Van zolve, verkopen 
ke meest Switsal. Joaren ol.”
“Moa, papflesschen, da verkop je nie, zeker?”
“ ‘k Toetoen. Klene en grote, in glas en in plastiek. 
Moar excuseer me, o ‘k etwot meugen vroagen …  
J’ informeert gie achter stief vele. Nie dat ‘t nie wel 
is, je ku goan peizen, hoe meer hoe liever. Moa zoe 
je dat ollemoale vandoage, meidoeën? ‘t Is omda ke 
dat nog eerst ollemoale zoen moeten greeddoeën. 
En dat zoe wel een tiedige kunnen deuren, zie je.” 
“Nin nink. ’t Is nie voe sebiet, ‘t wos moa voe zeker 
te zien da gie da binnen hed. Nu weten ke da ‘k an 
‘t juuste adres zien en da ke ze morgen híer kunnen 
ofgeven, m’n huwelikslieste.”

SCHREVELYNCK Nadruk verboden

ADVIES • KWALITEIT • SERVICE • FLEXIBILITEIT

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

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

Wij aanvaarden
ecocheques

OVEN BPB351020M
SteamBake multifunctionele heteluchtoven •
Pyrolytische zelfreiniging 2 cycli • Indrukbare
bedieningsknoppen • LED-display met extra functies •
8 verwarmingsfuncties • Vingervlekvrije inox •
Nis: 590 x 560 x 550 mm

€ 84999  € 59999

SUPERDEALS
NIET TE MISSEN!!

VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT
HK854080XB
Inox kader • DirekTouch: tiptoetsenschuif-
bediening • 3 uitbreidbare zones • Pauzefunctie • 
CountUp timer • Eco Timer • Restwarmte aanduidingen • 
Kinderbeveiliging • Nis: 38 x 750 x 490 mm

€ 69999  € 49999

INBOUW-
VAATWASSER
FSS5360XZ
A+++/A/A • 5 programma’s, 4 temperaturen •
13 bestekken • Uitgestelde start 1-24 u. • TimeSaver-
functie om de cyclusduur met 50% te verminderen •
XtraDry functie • AirDry • Inventer motor • 42 dB - 99 L •
schuifscharnieren • Beam on Floor • 2 SoftSpikes • 
AquaControl

€ 89999  € 64999

INBOUW-
KOELKAST
SKB51221AS
Mechanische
temperatuurregeling •
Automatische
ontdooiing •
LED-verlichting •
Zeer stil slechts 35 dB •
Schuiftechniek
voor deur • Nis: 1225 x 
560 x 550 mm

€ 67999 € 44999

XL
3-KRINGS

ZONE

PYROLYSE
ZELF-

REINIGING

STEAM-
BAKE

TIMESAVER
=

50%
SNELLER

TOP
AFWERKING

PRAKTISCHE
INDELING

VOLLEDIG
INTEGREER-

BAAR


