
Verantwoordelijke uitgever:
Drukkerij Schoonaert bvba

Bergenstraat 1, 8972 Roesbrugge
tel. 057 30 03 79 - fax 057 30 09 80

info@drukkerijschoonaert.be
ING BE96 3850 0570 7505 - IBAN BBRUBEBB

Afgiftekantoor 8900 Ieper P708717

1975. Op 6, 7 en 21 november werd de nieuwe 
versie van het toneelstuk “Karel de Blauwer” 
opgevoerd voor 3 volle zalen. Met het gevolg 
dat we planden om in het voorjaar van 1976 
het stuk nog een paar keren voor het voetlicht 
te brengen.

1976. Op 5 en 6 maart werden de twee laatste 
vertoningen van het toneelstuk “Karel de Blau-
wer” gegeven. Het was de laatste keer dat de 
volledige groep Troostverwachters optrad in de 
zaal van De Gouden Arend.

Om de maatschappij nog enigszins in bewe-
ging te houden schreef ik een drietal wagen-
spelen die bij bepaalde gelegenheden opge-
voerd zouden kunnen worden.

1978: Enkele leden van De Troostverwachters 
voerden volgende wagenspelen op:
- op de hoevedag: “ALS EEN OUDE SCHURE IN 

VLAMME SCHIET”
- op kermiszondag: op het marktplein: “HOE 

DE BLAUWERS DRIEKONINGEN VIEREN”

1979: Opnieuw werden door dezelfde leden 
van de vereniging opgevoerd:
- op de hoevedag, op kermiszondag en op het 

feest van de Kroostrijke gezinnen: “DE VER-
JONGINGSKUUR VAN BOER SAFFEL” 

1980: Op kermiszondag werd op het markt-
plein een nieuw wagenspel opgevoerd:             
“MOE JE DOAVOREN EN UUL ZIEN!”

1982: Weerom werd op de jaarlijkse hoevedag 
door dezelfde leden van de vereniging “HOE 
DE BLAUWERS DRIEKONINGEN VIEREN” ten 
tonele gebracht.

1983: Weerom deden wij een poging om in “De 
Gouden Arend” een volledige toneelavond op 
te stellen. Op 9 februari werd een vergadering 
gehouden in een lokaal van de meisjesschool. 
Besloten werd een ontspanningsavond te bren-

gen met kluchtige éénakters. Voor die gelegen-
heid vroeg ik Pierre Vandermarliere  uit Pope-
ringe - die met ons opgetreden had in “Karel 
de Blauwer” - de regie van mij over te nemen. 
Hij aanvaardde. Maar na enkele repetities werd 
bij gebrek aan interesse bij een paar spelers, 
besloten alles stil te leggen.

1985: Op 2 februari, ter gelegenheid van de 
voorstelling van mijn volkse boek “Al weers-
kanten van de Schreve” in “De Gouden 
Arend”  werd door enkele Troostverwachters 
een toneel- en zangavond gegeven, waaraan 
meewerkten: Simonne Meeuws (Mevr. Romain 
Depuydt), Therèse Vandermarliere (Mevr. Rudi 
Depuydt), Mej. Vera Neyrinck, Rudi Depuydt, 
Willy Maes, Johan Haghedooren, Willy Neu-
ville en Romain Depuydt. Op die voorstelling 
was schrijver-dichter Jack Verstappen, die kort 
daarvoor, vanuit Antwerpen naar de Westhoek 
(Beveren-IJzer) was komen wonen, met zijn fa-
milie aanwezig. Als gevolg van ons optreden, 
dat hij heel geslaagd vond, moedigde hij ons 
aan om met de hele groep opnieuw te begin-
nen. Hij bood zelfs zijn medewerking aan, die 
niet te onderschatten was, want op gebied van 
toneel, zang en declamatie had hij een grote 
ervaring. Ten eerste schreef hij zelf toneel en 
had zelf dikwijls opgetreden als acteur en zan-
ger. Had destijds bijdragen geschreven aan de 
gekende televisiereeks “Schipper naast Mathil-
de”. Voor ons kon dat een wederopstanding 
betekenen.

Op 13 mei 1985 werd ten huize Jack Verstap-
pen een eerste vergadering gehouden. Wij ver-
kozen een toneelstuk uit zijn repertorium aan 
te leren en op te voeren, nl. “CUPIDO SPEELT 
EN WINT”, toneelspel in drie bedrijven. De 
boekjes werden aangekocht. Om aan het ver-
zoek van enkele spelers te voldoen moest het 
stuk in onze gewesttaal herschreven worden. 
Dat heb ik dan ook gedaan. Bij een voorlopige 
rolverdeling stelden we vast dat nog een ac-
teur ontbrak voor de volledige bezetting van 

het stuk. Die zou men nog trachten te vinden.

Op 22 juli 1985 werd een eerste lezing van 
het herschreven stuk gepland, maar die heeft 
nooit plaats gehad. Een paar acteurs, aan wie 
de voornaamste rollen toevertrouwd waren, en 
onvervangbaar waren, hadden plotseling an-
dere verplichtingen. 

Zo kwam het einde. Het verenigingsleven, op 
cultureel vlak, heeft driekwart eeuw lang een 
heel bloeiende periode gekend, dankzij de 
muziek- en toneelmaatschappij hier in Roes-
brugge.

Romain Depuydt    
° 20.11.1912, Stavele - † 08.03.2013, Poperinge

De geschiedenis van                                                                 
het toneel in Roesbrugge (8)
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We laten u niet 
in de kou staan
H A A R D E N - K A C H E L SOOGSTRELENDE WARMTE

Verbeke Haarden, Ouderdomseweg 10-12, 8970 Poperinge
Tel. 057 33 30 07 - www.verbekehaarden.be - info@verbekehaarden.be

Open: ma.13u30-18u, di. tot vrij. 9u30-12u en 13u30-18u, za. 9u30-12u en 14u-17u
TIJDENS DE OPENDEURDAGEN OP ZA. 27 EN ZO. 28 SEPTEMBER DOORLOPEND OPEN VAN 10 TOT 18U

Surf naar
www.verbekehaarden.be

Zowel de open haarden als de vrijstaande kachels van Verbeke Haarden zijn een streling voor het oog. Of het nu gaat om gas 
of hout of een hedendaagse pelletkachel, de speciaalzaak Verbeke Haarden weet voor u steeds de beste oplossing te vinden. 

Zowel op het vlak van ontwerp, inplanting in uw interieur, de installatie en het onderhoud staan wij met onze ervaring garant voor 
een perfecte service. Kachels zijn opnieuw in en verfraaien op een functionele manier uw interieur. Ze hebben een hoog rendement 
en zorgen ervoor dat zelfs grote ruimtes kunnen verwarmd worden. Bezoek onze showroom en zie tientallen toestellen in werking.

OPENDEUR 27 & 28 september



“ ‘t Is gepiept!” neder-
landert onze noorder-
buur, “’t Is in kannen en 
kruken”, of “’t Is in de 
sacoche” grimeeuwt de 
Westhoeker wanneer iets 
gefikst is. En als iemand 
zijn schaapjes op het dro-
ge heeft, “zijn broodje is 
gebakken.”                                                                                                                                     
Ja, er wordt nogal wat 
“gebakken”! Niet alleen 
een poets, zoete brood-
jes of andere mondvul-
ling. Onvermoeibaar 
slaan Jeroen Meus en 
Pascale Naessens ons met 
recepten en kookboeken 
om de oren. En wij maar 
fitnessen om in conditie 
te blijven of om slank(er) 
te worden! Slank als een 

pijpensteel. Maar als je niet door moeder 
natuur zo gebakken bent! Als je uit een 
ander soort klei geboetseerd bent!
“Jammer dat wij niet zoals een pijp in een 
ideale mal of ‘moule’ gebakken worden,” 
zuchten velen die, na een bezoek aan het 
Rohardus pijpenmuseum in Beveren-IJzer, 
zich niet moeders mooiste wanen. Pijpen 
worden inderdaad in een mal, in een vorm 
gebakken.    

Dat wist Viviane Alleweireldt uit Nieuw-
poort drommels goed. Drukkerij Schoo-
naert nodigt haar graag uit, niet om haar 
een vuile pijp te laten roken, maar voor 
een prijsje als beloning.

Waartoe diende dit voorwerp?
Oplossing sturen naar Guido Schoonaert, 
Bergenstraat 16, 8972 Roesbrugge, tel. 
057 30 15 57 of info@drukkerijschoo-
naert.be.
Uit de juiste antwoorden wordt een win-
naar getrokken die een prijs ontvangt.
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MULE? MOULE? MOALE?
OORLOGSBOEKEN
HET DROOMMUSEUM
VAN DRE

Deze kindermuseumgids brengt het verhaal van 
het In Flanders Fields Museum in Ieper op kin-
dermaat en brengt de Eerste Wereldoorlog op 
een originele manier tot leven.
Dre is een jongetje uit Ieper, wiens papa in het In 
Flanders Fields Museum werkt (IFF). Als hij met 
zijn papa een bezoek brengt aan het museum is 
hij helemaal in de ban van de geschiedenis van 
de Eerste Wereldoorlog. Hij is er zelfs zo door 
gebeten dat hij zijn eigen museum maakt. In 
zijn droommuseum verzamelt Dre voorwerpen 
die op het eerste gezicht niets met de oorlog te 
maken hebben, maar die voor hem toch verwij-
zen naar thema’s die hij heeft ontdekt in het IFF.
Het droommuseum van Dre presenteert een 
brede keuze aan thema’s uit de oorlog en legt 
ze op een heldere manier uit. Tientallen voor-
werpen uit het IFF zijn in het boek afgebeeld. 
Daarnaast is er ruimte voor getuigenissen van 
mensen die het allemaal zelf meemaakten, zo-
wel soldaten als burgers. Ook het landschap van 
de Westhoek, dikwijls de allerlaatste getuige 
van de Grote Oorlog genoemd, komt aan bod 
in de fietstochten die Dre onderneemt.
Oorlog is helaas van alle tijden en plaatsen. 
Daarom is er ook aandacht voor mensen die 
vandaag met de gevolgen van oorlog en geweld 
moeten leren leven, net zoals de Ieperlingen 
toen, in en na de Eerste Wereldoorlog.
Dit boek werd geschreven voor kinderen van 
over de hele wereld, door auteurs die zelf als 
kind opgroeiden in de frontstreek rond Ieper. 
Met Het droommuseum van Dre kunnen jonge-
ren een bezoek aan het Ieperse museum op een 
boeiende manier voorbereiden of herbeleven.

Technische info
Uitgever: Kanibaal
Auteur: Wim Chielens
Hardcover - 20 x16 cm - 112 blz - Quadri
ISBN 978 94 9137 628 3

100 JAAR
GELEDEN

WESTFRONT, BELGIË

Generaal Erich von Falkenhayn, chef van de 
generale staf, heeft gestadig de sterkte van het 
Duitse 4de en 6de leger rond het door de Britten 
bezette Ieper opgebouwd om door te breken 
naar de havens van Calais en Boulogne. Plaat-
selijk genieten de Duitsers een voordeel van zes-
tegen-één en zijn ze superieur in middelzware 
en zware artillerie. Het offensief begint goed en, 
ondanks de Franse en Britse reserves die in aller-
ijl nog aangevoerd worden, breken de Duitsers 
op de 31ste bijna door ten zuidoosten van Ie-
per. De wanhopig vechtende Fransen en Britten 
doen het tij toch keren.
Begin november hervatten de Duitsers hun po-
gingen. Ze boeken enige vooruitgang en ver-
overen op de 11de Diksmuide, ten noorden van 
Ieper, op de Belgen. De Britten, die het zwaarst 
te verduren krijgen, roepen op dezelfde dag het 
merendeel van de Duitse aanvallen een halt toe.
Ondanks verscheidene Duitse pogingen in de 
volgende dagen is het ergste voorbij. Op de 
12de valt de eerste sneeuw, wat het voorlopige 
einde van de strijd inluidt. Voor hun succes in de 
Eerste slag bij Ieper betalen de Fransen en Brit-
ten een hoge tol. De helft van de British Expe-
ditionary Force sneuvelt. Alle partijen beginnen 
de loopgraven te delven die zich al gauw van de 
Noordzee tot aan de Zwitserse grens uitstrek-
ken.

29 oktober - 24 november 1914

Hartslagen
van Rik Ryon

Waar geen kogels zijn,
zijn er ook geen

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



502

2 VERSO

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN JULI-AUGUSTUS 2014

KAARTING JULI 
KRISTEN VOLKSHUIS
20 deelnemers - 3 partijen:
Daniël Dejonckheere 346 pt.
Wivina Eerdekens 274 pt.
Georgette Vanstechelman 257 pt.
Jean-Claude Deloz 226 pt.
0 partijen:
Antoinette Develter 186 pt.
GEZELSCHAPSSPELEN
Alice Boury

KAARTING AUGUSTUS 
KAREL DE BLAUWER
28 deelnemers - 3 partijen:
Wilfried Decaesteker 371 pt.
Eugène Demuyck 254 pt.
0 partijen:
André Soenen 76 pt.
Urbain Delerue 114 pt.
Maria Louwage 123 pt.
Paula Vandecasserie 129 pt.
Maria Bogaert 180 pt.
GEZELSCHAPSSPELEN
Alice Boury

KRISTEN VOLKSHUIS
16 deelnemers - 3 partijen:
Wilfried Decaesteker 319 pt.
Wilfried Lermytte 314 pt.
Gratienne Vereype 297 pt.
0 partijen:
Eugène Demuynck 146 pt.
GEZELSCHAPSSPELEN
Alice Boury en Thérèse Vercoutter

PETANQUE JULI
11 juli - 31 deelnemers
3 partijen: Ria Cappoen, Wilfried Decaesteker, 
Jean-Claude Deloz en Georgette Vanstechelman

25 juli - 36 deelnemers
Geen enkele speler behaalde 3 partijen

PETANQUE AUGUSTUS
8 augustus - 35 deelnemers
3 partijen: Maria Bogaert, Maria Ceenaeme, 
Wilfried  Decaesteker, Anna Decrock, Gery Dela-
note, Eugène Demuynck, Frans Soetaert, Stefaan 
Storme, Jozef Van Acker, Denise Vandenbussche en 
Alain Vandendriessche

22 augustus - 34 deelnemers
3 partijen: Cecile Antheunes, Wilfried Decaeste-
ker, Anna Decrock, Eugène Demuynck, Christiane 
Rouseré en Alain Vandendriessche 

Stand na 45 wedstrijden:
1. Wilfried Decaesteker 34/506 pt.
2. Aimé Neyrinck 30/480 pt.
3. Anna Decrock 29/471 pt.
4. Geert Huyghe 27/476 pt.
5. Denise Vandenbussche 26/465 pt.
6. Frans Soetaert 25/463 pt.
7. Eugène Demuynck 25/444 pt.
8. Ria Cappoen 25/424 pt.
9. Victor Callemeyn 24/454 pt.
10. Stefaan Storme 24/443 pt.

Volgende wedstrijden op 12 en 26 september, 10 
en 24 oktober.

Flatscreen - Free Wifi  - Ruime parking
Cafetaria: frisdranken, bieren, snacks

Apart feestzaaltje van 200m2

Europalaan 5, 8970 Poperinge
www.hopsiepops.be

1.600 m2 speelplezier voor het ganse gezin!

Hopsiepops_Flyer_210x148,5.indd   2 21/03/14   12:54

Wij zijn op zoek naar
een opdiener(ster) en afwasser(ster) 
om in het weekend te werken.

Contact: 057 30 14 00.

RESTAURANT

Grensstraat 7
8691 Beveren a.d. IJzer
Tel. 057 30 14 00
info@zaligheid.be
www.zaligheid.be

De Zaligheid

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
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Drinkwater voor het front 1914-1918 (1)
Drinkwaterzuivering te velde tijdens de Eerste Wereldoorlog

In de Eerste Wereldoorlog begreep 
het opperbevel van de verschillende 
strijdmachten heel goed het grote 
belang van veilig drinkwater voor de 
gevechtskracht van hun troepen. 
Daartoe beschikten alle strijdende 
partijen over technische installaties 
die grote hoeveelheden drinkwater 
konden bereiden dat vrij was van 
ziektekiemen en meestal acceptabel 
was van smaak, uiterlijk en tempera-
tuur. 
Beproefde èn nieuwe waterzuivering-
technieken als filtratie, stoomsterilisa-
tie, ultraviolet-bestraling, ozonisatie 
en chlorering werden hiervoor toege-
past.

1. OVER SMOKKELAARS
 EN DRINKWATER
Bladerend in jaargang 1915 van de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant, op zoek naar berich-
ten over aan de Nederlandse grenzen doodge-
schoten smokkelaars, viel mijn oog op een arti-
kel getiteld Drinkwaterzuivering te velde. Daar 
ik lange tijd het beroep van levensmiddelen-
chemicus heb uitgeoefend, was mijn interesse 
meteen gewekt.
 
Bij lezing was ik verrast over de veelheid van 
“moderne” technieken van drinkwaterbehan-
deling waarover de strijdmachten toen reeds 
bleken te beschikken. De verrassing maakte 
echter al gauw plaats voor teleurstelling. Voor 
het gros van de lezers van toen moet het artikel 
volslagen abracadabra zijn geweest.
 
Ongetwijfeld zullen veel lezers onder de indruk 
zijn geweest van de verschillende technische 
termen die de journalist in zijn berichtje han-
teerde, maar of men zich een goede voorstel-
ling van de besproken technieken heeft kunnen 
maken, betwijfel ik. Zo handelt bijvoorbeeld 
het grootste deel van het artikel over elektri-
sche kwikdamplampen. De elektrificatie stond 
in het tweede decennium van de 20ste eeuw 
in Nederland nog in de kinderschoenen. Elek-
trische straat- en huisverlichting bestond nog 
lang niet overal en gloeilampen waren voor ve-
len onbekende grootheden. 

Ook voor het publiek van vandaag kan, denk 
ik, een artikel over drinkwaterzuivering te velde 
bij de oorlogvoerende strijdmachten tijdens de 
Eerste Wereldoorlog interessant zijn. Daarom 

heb ik, met het NRC-bericht als startpunt, ge-
probeerd een overzicht te geven van de be-
langrijkste waterzuiveringstechnieken die toen 
bij de legers te velde in gebruik waren en welke 
problemen zich daarbij voordeden. Ik hoop dat 
mijn artikel voor de hedendaagse lezer beter te 
begrijpen is dan het NRC-berichtje van 1915 
voor de lezer van toen moet zijn geweest.

2. DRINKWATERVOORZIENING
 TE VELDE
“Wij slaan links af naar de put, en ik bekijk het 
water. Het is wit als melk. Ginds tegen de ach-
terwand van de schuur staan vijf of zes Hon-
gaarse huzaren in hun kleurrijke uniformen. Ze 
zien er allemaal erg bleek uit, alsof ze tegen 
hun zin in een circus moeten optreden, alsof 
ze teveel van dat melkachtige water hadden 
gedronken. Dat was het! Op mijn vraag, of je 
het water kan drinken, knikken ze – en ze knik-
ken ijverig, zodat we niet langer aarzelen. Het 
smaakt naar zeep, maar we stillen onze dorst, 
drinken een halve emmer leeg.” 
Georg von der Vring - Soldat Suhren (1927)

2.1. “In war the microbe kills more
than the bullet.”
Deze waarschuwing schreef Sir William Osler, 
vooraanstaand Brits hoogleraar in de genees-
kunde, in een ingezonden brief in de Times 
van 27 augustus 1914, drie weken nadat de 
grote oorlog was begonnen. Osler drong aan 
op verplichte inenting tegen tyfus voor Britse 

militairen. Hij wees erop dat in de oorlogen te-
gen de Zuid-Afrkaanse Boeren, zo’n tien jaar 
eerder, meer Britse soldaten waren overleden 
aan dysenterie en tyfus dan er waren omgeko-
men tijdens gevechten. 

Hij had er ook nog bij kunnen vermelden dat 
het maar al te vaak door het drinken van be-
smet water is dat soldaten deze ziekten, waar-
bij ook nog cholera kan worden genoemd, 
oplopen. Ernstige aantasting van de gevechts-
kracht van het leger en verlies aan levens zijn 
het gevolg van deze epidemisch optredende 
ziekten.

Majoor Howard McCyost van het Medical 
Corps van het Amerikaanse leger benadrukte 
in de Quartermaster News Service van 1920 
het belang van water voor het moderne leger, 
waarbij hij verwees naar de ervaringen opge-
daan in de grote Europese oorlog:
“Without water of any sort, an Army would 
soon become entirely demoralized and actu-
ally perish. With impure water, an Army must 
straggle along handicapped by various disor-
ders which may be directly traced to the cha-
racter of the water in use. Water is as necessary 
to an Army as food and transportation. It is far 
more necessary than either clothing or shelter.”

Ook op het Europese vasteland waren de mi-
litaire autoriteiten doordrongen van het be-
lang van een goede drinkwatervoorziening. Zo 
schreef de Oostenrijkse militaire arts dr. Moritz 

Duitse mobiele watertanks op manoevre vlak voor de Eerste Wereldoorlog.
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Friedmann al in 1912:
“Im Felde wird nicht selten die Bereitstellung 
einer genügende Menge eines einwandfreien 
Wassers mit sehr grossen Schwierigkeiten ver-
bunden sein, noch mehr aber im Kriege und 
speziell im Feindeslande. Im Kriege, wo die 
grössten Menschenverluste durch Infektions-
krankheiten verursacht werden, muss um so 
mehr der Trinkwasserversorgung eine beson-
dere Aufmerksamkeit zugewendet werden.”

Beschikbaarheid van voldoende drinkwater van 
goede kwaliteit is een primaire vereiste voor elk 
leger te velde. In onze moderne tijd, waarin we 
tijdens warme zomeravonden fris van de lever 
honderden liters puik drinkwater over onze 
kwijnende tuintjes sproeien, is het nauwelijks 
meer in te denken welke problemen de strij-
dende legers in de Eerste Wereldoorlog hadden 
om hun soldaten, paarden en andere trek- en 
lastdieren van goed en vooral veilig drinkwater 
te voorzien. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de legers, 
net als voor hun bewapening en transport-
middelen, ook op het gebied van drinkwater-
zuivering gebruik maakten van de nieuwste 
technisch-wetenschappelijke inzichten en uit-
vindingen.

2.2. Grondwater
Zodra het leger de kazerne verliet, was het, be-
houdens een beperkte voorraad die in tanks, 
vaten, veldflessen e.d. meegenomen kon wor-
den, voor drinkwater aangewezen op wat het 
omliggende terrein kon verschaffen.

Bij langer verblijf in grote, semi-permanente 
kantonnementen kon de genie bronnen of put-
ten slaan en tijdelijke leidingen aanleggen. Ook 
het Oostenrijkse leger ging zo te werk, maar 
zag er tegelijkertijd geen been in ondergrondse 
waterpartijen te laten opsporen en aanwijzen 
door speciaal aangestelde militaire wichelroe-
delopers! De Duitsers waren zo verstandig voor 

deze belangrijke taak universitair geschoolde 
geologen mee te sturen met de troepen.

Ook achter de vastgelopen fronten in Noord-
Frankrijk werden door de strijdende partijen 
tijdelijke waterleidingen aangelegd om het 
drinkwater zo ver mogelijk in de voorste linies 
te brengen. Zo had het Duitse waterleidingnet 
in de Champagne op zeker moment een lengte 
van 100 kilometer en leverde het dagelijks zo’n 
5 miljoen liter drinkwater aan de troepen!

Waar geen leidingen konden worden aange-
legd moest het drinkwater met allerlei trans-
portmiddelen naar voren gebracht worden. 
Watertanks werden vervoerd per trein, met 
wagens, al of niet gemotoriseerd, werden op 
paarden of muilezels geladen en als het niet 
anders kon werden soldaten gerecruteerd die 
het kostbare drinkwater te voet naar voren 
brachten.

Water uit bronnen en putten was niet per defini-
tie veilig om te drinken. Vooral in dichtbevolkte 
gebieden kon opgepompt grondwater uit min-
der diepe lagen wel degelijk ziekteverwekken-
de bacteriën bevatten. Microbiologisch onder-
zoek moest aantonen of zuivering nodig was.

De zorg voor drinkwater bij het Nederlandse 
veldleger behoorde tot de taken van de ver-
plegingsofficier. Zuivering van water kwam 
kort voor de Eerste Wereldoorlog nog niet in 
zijn instructies voor. Oppervlaktewater werd 
ongeschikt geacht als drink- en kookwater, 
maar water uit putten en regenbakken mocht 
daarvoor wel worden gebruikt, indien er geen 
leidingwater kon worden verkregen. 

In het Nederlandse leger zijn er, afgezien mis-
schien van enkele individuele gevallen, tijdens 
de mobilisatie van 1914-1918 geen ernstige 
problemen geweest met via besmet drinkwater 
overgedragen ziektes. Het Nederlandse leger 
bevond zich, behoudens veldoefeningen e.d., 

tijdens de gehele mobilisatie in vaste of semi-
permanente kantonnementen, waar de drink-
watervoorzieningen goed waren. Als er al geen 
waterleiding was, werden bronnen geslagen 
en werd een tijdelijk leidingnet aangelegd. De 
Geneeskundige Dienst controleerde regelmatig 
de kwaliteit van het drinkwater.

2.3. Oppervlaktewater
Een leger in beweging had doorgaans meer 
moeite zich van veilig drinkwater te voorzien. 
Het water moest betrokken worden uit sloten, 
beken, rivieren, kanalen, vijvers, meren etc. 
Soms kon opgevangen hemelwater in de vorm 
van regen, sneeuw of hagel gebruikt worden, 
maar deze hoeveelheden zijn doorgaans gering 
en waren bovendien meestal niet op de juiste 
tijd beschikbaar.

Oppervlaktewater bevat, afhankelijk van de 
herkomst, een veelheid van allerlei bacteriën, 
alsmede zwevende en opgeloste stoffen, waar-
van sommige de gezondheid ernstig kunnen 
schaden, indien het water ongezuiverd wordt 
gedronken.

Vooral in Oost-Europa, in Rusland en op de 
Balkan waren de hygiënische omstandighe-
den slecht. Dysenterie, tyfus en cholera lagen 
overal op de loer. Toen het Oostenrijkse leger in 
augustus 1914 in Galicië haar veldtocht tegen 
Rusland begon, werd het binnen enkele weken 
geconfronteerd met ernstige uitbraken van dy-
senterie en tyfus, waarvan hoogstwaarschijnlijk 
besmet drinkwater de oorzaak was.

Maar ook in sommige gebieden in het noord-
oosten van Frankrijk was tyfus nog endemisch, 
zoals de Duitsers in 1914, en later ook de Ame-
rikanen, tot hun grote schrik bemerkten. Beide 
legers hadden diverse malen te kampen met 
uitbraken van deze gevreesde darminfectie. In 
de meeste gevallen kon worden aangetoond 
dat geïnfecteerd drinkwater de besmettings-
haard was geweest.

Waterbevoorrading per smalspoor bij een Franse eenheid in Woëvre. Duitse soldaten bij Tannenberg drinken ongezuiverd water uit een put.
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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

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag, zaterdag inbegrepen

Publiciteit voor de streek ?
De IJzerbode wordt

in meer dan 3000 huisgezinnen met de post bedeeld.
Ook online op www.drukkerijschoonaert.be

Interessante prijzen

Info: Drukkerij Schoonaert
Bergenstraat 1, 8972 Roesbrugge - 057 30 03 79 - www.drukkerijschoonaert.be

in ’T ROZENHOF

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

Wij zijn blij u te mogen verwelkomen
in ons restaurant
op doordeweekse middagen met verzorgde dagschotel,
een gevarieerde kaart en seizoenssuggesties zoals
Ierse ribeye, gegrilde varkenspluma, gegrilde grietfilet, …

Voor onze openingsuren,
ga naar www.rozenhof-proven.be

Sommige strijdmachten, in ieder geval de Duit-
sers en de Amerikanen, beschikten weliswaar 
over mobiele veldlaboratoria voor bacteriolo-
gisch onderzoek, waar ook wateranalyses kon-
den worden uitgevoerd, maar deze laboratoria 
waren doorgaans gestationeerd bij veldhos-
pitalen verder achter de linies. Uitslagen van 
wateronderzoek waren dan ook meestal niet 
snel bekend, ook al niet omdat gedegen bac-
teriologisch onderzoek volgens de selectieve 
kweekmethodes, die toen gebruikt werden, 
toch enkele dagen in beslag nam.

Rob Kammelar
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PRINZIE VERZEKERINGS- & ZAKENKANTOOR

Provenplein 39a - 8972 Proven - Tel. 057 30 09 01 - Fax 057 30 12 82
E-mail: zakenkantoor@prinzie.be - Fsma: 011232 A-CB
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BRANDSTOFFEN  | OLIËN & SMEERMIDDELEN  |  VETTEN  |  ANTIVRIES & KOELVLOEISTOF  |  MAZOUTTANKS

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

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

PMO zorgt voor gezellige warmte dicht bij huis!

Kwaliteit, service & ervaring, onze troef !

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

Wim Indevuyst

dinsdag tot zaterdag open van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 18.30 u. 
zondag open van 9.00 tot 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

Denk nu al aan:
+ grote keuze in violen, winterheide, sierkolen, mini-cyclamen,

… alles om uw winterbloembakken te vullen

+ aanplantingen voor de tuin: vaste planten, sierheesters,
klein fruit, haagplanten, aardbeiplanten, …

+ laatste nieuwe variëteiten van planten afkomstig uit Boskoop (NL)

+ om nu te planten: alle bloembollen van voorjaarsbloeiers

+ groot assortiment siergrassen, geven een speciale toets aan de tuin

+ decoratie herfst, halloween

+ vanaf november: fruitbomen en sierbomen

+ klantenkaart geldig op al uw aankopen 
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ABELE

n Munten- en verzamelbeurs
 + tentoonstelling
 Zondag 14 september van 8 tot 12 uur
Op iedere 2de zondag van de maand gaat de 
verzamelbeurs van Poperingana Numismatica 
Historia terug door in Het Pensionaat te Abele. 
Iedereen die interesse heeft in oude munten, 
postkaarten, boeken, aardewerk, en andere 
verzamelobjecten kan terecht op deze gezellige 
beurs. In de tombola ten voordele van de club 
worden telkens meerdere waardevolle prijzen 
verloot. 
Daarnaast loopt er dezelfde dag ook een een-
malige tentoonstelling “Terug naar School”! 
Van een apart lokaal is er door Luc en Annick 
Deprez een prachtige ‘retroklas’ nagebouwd, 
volledig met allemaal originele attributen! Kom 
dit zien en laat je terug in de tijd flitsen! 
De 2de zondag van september wordt er ook, 
samengaand met de 2 andere evenementen, 
de Antiekmarkt georganiseerd op de binnen-
koer. Voor liefhebbers van antiek is er een mooi 
kwaliteitsvol aanbod van aardewerk, koper en 
brons, porselein, faïence, smeedijzer, enz... 
Ook deze toegang is gratis.

n Ham aan ’t spit
 Zondag 28 september vanaf 12 uur
Traditiegetrouw houdt het feestcomité van 
Abele in september zijn jaarlijks hammetjes-
festijn.
Ook nu kan iedereen weer aanschuiven voor 
een hammetje, diverse sausjes, aardappelen en 
een uitgebreid groentebuffet.
Kaarten in voorverkoop tot 26 september:
€ 13 - aan de deur: € 15 en kinderen -12 jaar:
€ 8,00. Kaarten te verkrijgen bij de leden van 
het feestcomité of via 057 33 62 49.

De opbrengst en steun worden integraal ge-
bruikt voor de kermisattracties, het reuzen-
feest, het Sint-Maartensfeest voor de kinderen 
van Abele en de kerstverlichting van Abele.

n Buren bij Kunstenaars
 Vrij. 17 oktober • 16 - 18 u.
 Zat. 18 oktober • 10 - 12 u. & 13.30 - 18 u.
 Zon. 19 oktober • 10 - 12 u. & 13.30 -18 u.
 Zat. 25 oktober • 10 - 12 u. & 13.30 -18 u.
 Zon. 26 oktober • 10 - 12 u. & 13.30 -18 u.
“Buren bij Kunstenaars” heeft voor de vijfde 
keer plaats in Het Pensionaat. Verdeeld over 
het gebouw, zijn niet alleen hun werken te 
zien, maar zijn de kunstenaars ook zelf aanwe-
zig en/of aan het werk.
Deelnemers dit jaar zijn:
- Monique Berghman,
 schilderen met acryl en olieverf
- Pol Debaene,
 landschappen in pastel
- Norbert Demeester,
 schilderijen in acrylverf
- Patrick Denys,
 schilderijen in diverse technieken
- Gilbert Hauspie,
 schilderijen en tekeningen,
 van figuratief tot abstract
- Chris Masson,
 kleurrijke bloemen en kevers in keramiek
- Charles Meuleman,
 beelden, ijzerassemblage
- Gaston Pauwels,
 boetseerwerk, beeldjes, e.a.
- Jacqueline Pittillioen,
 olieverf en acrylverf
- Jenny Pittillioen,
 schilderijen in olie- en acrylverf
- Robert Pittillioen,
 modeltekenen, olieverf- en acrylverf

- Josiane Platteeuw,
 pergamanokunst
- Roger Pover,
 schilderijen in olieverf, aquarel en pastel
- Raymond Renders,
 collages, oliverf op doek, boetseren
- Romine,
 schilderijen in acryl en olieverf op doek.
- Carine Vanmeenen,
 acrylverfschilderijen
- Collectief taille directe@pensionaat met beel-

houwwerk van Pierre Delputte, Ivan Detrez, 
Luc Famaey, Mia Goeman, Mieke Latré, Leen 
Lermytte, Chantal Noppe, Bart Schotte en 
Barbara Vandewynckel

- Collectief creabel@pensionaat met werk van 
Marc Blancquart, Nicole Broeckx, Anny Ges-
quière, Nicole Quaghebeur en Francine Van-
devoorde.

Iedereen is hartelijk welkom tijdens deze twee 
weekends, de toegang is, zoals steeds, gratis.

n Tweedehands boekenbeurs
 “Volgens het boekje!”
 Zondag 2 november 2014  
Voor de 3de keer organsieert vzw ’t Pensionaat 
een tweedehands boekenbeurs. De vorige edi-
ties waren succesvol. Wil je graag je boeken-
kast opruimen? Wil je die boeken die je niet 
meer leest graag aan anderen kwijt? Neem 
contact met ons op en reserveer een stand op 
deze kleine maar gezellige boekenbeurs.
Deelname is gratis.
Standhouders kunnen nog inschrijven bij vzw 
’t Pensionaat op 057 33 22 08 of via mail vzw.
pensionaat@skynet.be.

DAKWERKEN

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN

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

Coiffure

dames • heren
kinderen

zonnebank

10 + 1 GRATIS

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

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

nanCy



ALVERINGEM

n Veldloop
 zaterdag 27 september vanaf 14 uur
Op zaterdag 27 september is het sporten ge-
blazen van 14 tot ongeveer 16.30 uur op het 
domein van Wyckhuize, St. Rijkersstraat 19 te 
Alveringem.
De namiddag start om 14 uur met een loop-
fietscross voor kleuters. Zij leggen met de loop-
fiets een klein parcours af.
Daarna een veldloop voor de jongens en meis-
jes van de lagere school.
- 1ste & 2de leerjaar: 600 m
- 3de & 4de leerjaar: 800 m
- 5de & 6de leerjaar: 1000 m
Na de veldloop is er massaloop voor jongeren, 
volwassenen en verenigingen. Zij lopen 1 km. 
Verenigingen dingen naar de trofee “snelst lo-
pende vereniging”.
En tot slot is er de fietscross voor jongens en 
meisjes van 10 tot 16 jaar (verschillende leef-
tijdscategorieën).
Wie niet sport is hartelijk welkom om te sup-
porteren!

HARINGE

n Blauwersweekend
 zaterdag 27 en zondag 28 september
Tijdens het weekend van 27 en 28 september 
wordt Haringe opnieuw het blauwersdorp van 
vroeger. Met op zaterdagavond de 33ste edi-
tie van de avontuurlijke Karel de Blauwerver-
kiezing en op blauwerszondag de traditionele 
grote antiek- en brocantemarkt.  
Wie eens wil proeven van het echte blauwers-
avontuur kan bij Eddy Bau (057 30 00 80) in-
schrijven voor het nachtelijk blauwersspel op 

zaterdagavond. Maar ook wie zo’n nachtelijke 
zoektocht niet ziet zitten, kan meedoen. De 
organisatoren blijven op zoek naar een aantal 
gelegenheidskommiezen, die het de deelne-
mende blauwers moeilijk moeten maken. Die 
kommiezen worden tijdens de blauwersnacht 
op een aantal vaste plaatsen geposteerd en 
moeten van daaruit proberen de blauwers te 
klissen. Wie eens een nachtje avontuurlijke 
douanier wil spelen, neemt best zo snel moge-
lijk contact op met Emily Denuwelaere op 0477 
57 84 36. Spanning en sfeer verzekerd. 
Voor de winnaar van de blauwersnacht ligt niet 
alleen een mooie geldprijs klaar, maar boven-
dien komt zijn naam op de al lange en pres-
tigieuze erelijst. Bovendien wordt de kersverse 
Karel de Blauwer op zondag tijdens de grote 
antiek- en brocantemarkt officieel geïntroni-
seerd met erelint, blauwersstok en een ereron-
de door het dorp. 
En wie na de vakantie met een nieuwe lei, 
garderobe en interieur wil starten kan op zon-
dag 28 september in de dorpskom gratis zijn 
standje opzetten of tegen heel democratische 
prijzen koopjes doen. De markt start al vroeg in 
de morgen en loopt tot ‘s avonds. Info bij René 
Boone (057 30 00 90). 
 

KROMBEKE

n Tuinhier Krombeke
 Vrijdag 10 oktober om 10 uur
“Planten en onderhoud van diverse soorten 
rhodondendrons” door Koenraad Vandamme 
in de kantine van de Hondenschool “Te Lan-
de”, Bankelindeweg 39 te Krombeke.
Info: Rudi (0477 59 50 16) - Willem (0477 36 
22 38) - www.volkstuin-krombeke.be. 

n Gezinsbond Krombeke
 stelt voor: “Robin Hood”
 maandag 27 oktober om 14 uur
Bereid je voor op stoere avonturen, onverge-
telijke figuren, memorabele muziek en veel 
pret in Disney’s Robin Hood, een van de meest 
geliefde animatiefilms aller tijden. Robin Hood 
verzint samen met zijn grote vriend Kleine Jan 
keer op keer weer iets fantastisch grappigs en 
moedigs om de gierige Prins Jan te slim af te 
zijn, en om vreugde te brengen bij de bewo-
ners van het Sherwood bos.
Op maandag 27 oktober om 14 uur, einde 
voorzien rond 16 uur in OC De Bampoele.
Prijs: leden € 2 / niet-leden € 4, inclusief drank-
je en verrassing.
Info: Marjan Nouwynck (057 40 16 82).

POPERINGE

n Eerste hulp? Poepsimpel!
 Vanaf vrijdag 5 september
Je kleinkind schaaft zijn elleboog, je zus ver-
zwikt haar voet tijdens een wandeling, je 
grootvader grijpt naar zijn borstkas wanneer hij 
de trap afkomt ... situaties waarbij eerste hulp 
goed van pas komt. Wilde je al lang weten hoe 
je het doet? Het kan nu in slechts 12 uur!
Je verzorgt zelf allerhande wonden, reanimeert 
en ziet wat je in andere noodsituaties kunt 
doen. Deze opleiding is gratis, zowel voor +16 
als jonger dan 16.
Info en inschrijvingen:
• Helper (vanaf 16 jaar) reeds gestart 
 Info: Martial Blouwe (0496 03 92 92 of     

martial.blouwe@skynet.be).
• Helpertje (van 10 tot 12 jaar) start op zondag 

21 september.
• Junior Helper (van 13 tot 15 jaar) start op 

zondag 21 september.
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Prof. O. Rubbrechtstraat 32 - ROESBRUGGE
Tel. 057 30 03 59 - www.garagecappoen.be

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Alle carrosseriewerken • schilderen

Depannagediensten
VANAF NU: Aircoservice

Laat uw airco tijdig controleren !

FORD Fiesta 1.4 diesel 37.000 km 2011

BMW 311 diesel 116.000 km 2010

PEUGEOT 206 1.4 diesel 77.200 km 2010

VW Golf 1.6 diesel 73.000 km 2010

SEAT Ibiza 1.4 diesel 93.000 km 2009

VOLVO V50 1.3 diesel 90.000 km 2007

Aankoop en verwerken
oud goud

Korte Torhoutstraat 3
8900 IEPER

Tel. 057 20 61 39
guido.deschuytter@telenet.be

open: dinsdag t.e.m. zaterdag
9 tot 12 u. en 14 tot 18.30 u.
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 Info: Tineke Spenninck (0475 33 68 60 -           

tineke_spenninck@hotmail.com).

n Tentoonstelling “Ut de streke”
 Vrijdag 19 t.e.m. zondag 28 september  
Tentoonstelling van aquarellen en pentekenin-
gen van de gekende Poperingse kunstenaar 
Luc Ameel in de tentoonstellingsruimte van Fir-
ma  Simoen & Vermeulen, Gasthuisstraat 15 te 
Poperinge. Alle dagen open van 10 tot 12 uur 
en van 13.30 tot 18 uur. Uitzonderlijk gesloten 
op maandag 22 september.
Te bezichtigen zijn onder meer de typische 
Poperingse hommelhoven, hommelketen, 
kerken, kapelletjes, molens, zichten van Frans- 
Vlaanderen en andere pittoreske locaties uit 
onze regio. In zijn nieuwe werken toont Luc 
onder meer tekeningen met de oorlogsresten 
van het vliegveld in de omgeving van de Pe-
zelhoekstraat, het binnenkort te slopen heren-
huis en vroegere herberg “De Postillion” op de 
Grote Markt. Verder nog vele reisimpressies, 
impressies van de archeologische opgravingen 
op de Grote Markt in 2011.
Het wordt dus weer de moeite om een gratis 
bezoek te brengen aan deze tentoonstelling. Er 
is gratis parkeerruimte in de omgeving van de 
Gasthuiskapel.
Later dit jaar, op 18 en 19 oktober neemt Luc 
deel aan Buren bij Kunstenaars, dit in de Val-
kestraat 27.
Iedereen van harte welkom!

n Tentoonstelling
 “La ruta nos aporto otro paso natural”
 Vrijdag 26 t.e.m. zondag 28 september  
Dit palindroom kenmerkt de groep “Taille Di-
recte”. het samen beeldhouwen ontwikkelt 
een creatieve passie verweven in vriendschap 
en verbondenheid. De steen is het medium tot 
ultieme expressie. Taille Directe neemt de vol-
gende stap en toont haar ziel, de confrontatie 
met de steen en zichzelf. Ondersteund door 
Els Vanthournhout en Robert Declercq stelt ze 
haar werk tentoon in de Galerij Groep Barroo, 
Europalaan 7 te Poperinge telkens van 10 tot 
18 uur.

PROVEN

n Hopperun
 Couthoflaan 13 te Proven
 Zondag 21 september vanaf 8.30 uur
De Hopperun is een wandeltocht en een loop-
wedstrijd door en rond de hoppevelden, geor-
ganiseerd door de mama van Marthe en vrien-
den ten voordele van het kinderkankerfonds in 
Leuven, waar Marthe liefdevol werd verzorgd 
tot ze de strijd tegen leukemie verloor. 
Zowel recreatievelingen als getrainde lopers 
kunnen deelnemen. Voor de allerkleinsten is er 
opnieuw de snoeprun. De Hopperun is dit jaar 
reeds aan haar derde editie toe. 

Tijdstippen en loopafstanden:
- 9.45 uur: 7 tem 9 jaar: 700 meter
- 10.00 uur: 10 tem 13 jaar: 2 km
- 10.30 uur: vanaf 14 jaar en volwassenen: 5 

km of 10 km
- Tussen 8.30 uur en 10.00 uur: vertrek wan-

deling 5 of 10 km
- 12 uur: snoeprun voor peuters en kleuters (6 

jaar en jonger)
Deelname: vanaf 14 jaar: € 10 - kinderen < 14 
jaar: € 2 - kinderen < 6 jaar: gratis. (de dag 
zelf: + € 2)
In samenwerking met FLAC Hoppeland.
Info: www.hopperun.be of Tine Top
(0479 03 81 88).

n Sint-Michielszomerfeest
 Zondag 28 september vanaf 14.30 uur  
VBS De Kastanje Proven vliegt er meteen stevig 
in met een schoolfeest op de laatste zondag 
van september. Deze leuke traditie staat be-
kend onder de naam Sint-Michielszomerfeest. 
Dit nazomers evenement verwijst nog naar het 
naamfeest van de vroegere parochiepriester.
Dit jaar koos het Kastanjeteam voor het thema 
film. De titel van het feest is ontleend aan de 
Nederpophit van Toontje Lager. De hele school 
dompelt zich onder in de sfeer van opnames, 
actie, de clap, premières, bioscopen, dansfilms, 
iconische scènes, rode lopertoestanden en os-
caruitreikingen.
Alle kinderen figureren in creatieve uitwerkin-
gen van filmfragmenten met veel muziek en 
dans. Na de fel bewonderde optredens gaan 
diverse kraampjes open voor de speelgrage kin-
deren. Dit jaar staan ook enkele volksspelletjes 
op de speelplaats opgesteld.
Geen feest zonder een natje en droogje: de bar 
wordt goed gevuld, er zijn braadworsten en er 
worden pannenkoeken gebakken. Alle ingredi-
enten voor een gezellig feest voor jong en oud 
zijn aanwezig. Ook de zon ontbrak in de voor-
bije 30 jaar zelden...
Het Sint-Michielszomertje heeft plaats op zon-
dagnamiddag 28 september vanaf 14.30 uur 
op de speelplaatsen van VBS De Kastanje op 
het Alexisplein te Proven. Iedereen is welkom: 
kinderen feesten gratis en +12-jarigen betalen 
een symbolische euro toegang.

ROESBRUGGE
 
n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Vrijdag 19 september om 14.00 u.: Kaarting 

& gezelschapsspelen in Karel de Blauwer
- Dinsdag 23 september om 14.00 u.: Kaarting 

& gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Vrijdag 26 september: Petanque in OC Karel 

de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Donderdag 2 oktober: Crea vanaf 14 u.
- Zondag 5 oktober vanaf 11 uur: Jaarlijkse 

conservenkaarting in het Kristen Volkshuis bij 

Patrick Gunst. Kaarten bij de bestuursleden. 
Prijs per kaart € 1,30 of 4 kaarten voor € 5.

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

- Vrijdag 17 oktober om 14.00 u.: Kaarting & 
gezelschapsspelen in Karel de Blauwer

- Vrijdag 24 oktober: Petanque in OC Karel de 
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.

- Dinsdag 28 oktober om 14.00 u.: Kaarting & 
gezelschapsspelen bij P. Gunst

n Femma Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Country Line dans op dinsdag 23 september 

om 19.30 uur in Christen Volkshuis.
 “The nobody linedancers” uit Proven komen 

ons countrypasjes en -dansen aanleren.
 Prijs: leden € 5 / niet-leden € 10.
 Inschrijven bij monique.neut@telenet.be - 057 

30 15 13 - 0486 10 25 79 of noellagruwez@
hotmail.com - 057 30 10 54 - 0477 25 83 02.

- Mutsen breien op dinsdag 7, 14 en 21 oktober 
om 19.30 uur in OC Karel de Blauwer.

 Wat breng je mee? Voor diegenen die al 
weten welke muts ze willen breien: vb. wol 
(100 gr) niet te fijn (4-4,5 of nog iets dikker) 
en passende naalden. Wat resten (niet te 
fijn) of een goedkope bol wol, ook met 
bijpassende naalden. Voor wie nog niet weet 
welke muts, zal er heel wat keuze zijn de 
avond zelf want onze lesgeefster zal heel wat 
modellen meebrengen.

 Prijs voor de breireeks: leden € 18 / niet-leden 
€ 30, in iedere les 1 drankje inbegrepen.

 Inschrijven bij monique.neut@telenet.be -
 057 30 15 13 - 0486 10 25 79 of 

noellagruwez@hotmail.com - 057 30 10 54 
- 0477 25 83 02.

n KVLV Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Maandag 13 oktober: Kookdemonstratie 

“Pompoenen en courgettes” door Ria Colaert. 
Om 19.30 uur in OC Karel de Blauwer.

- Donderdag 23 oktober: Demonstratieles 
“Meer met blad” door Bernadette Bertier. 
Om 19.30 uur in OC Karel de Blauwer.

n VBS De Krekel - Welkomstfeest
 Vrijdag 26 september van 15 tot 18 uur
Wij willen je van harte welkom heten op ons 
welkomstfeest op vrijdag 26 september van 15 
tot 18 uur. Je kan op dit feest een kijkje nemen 
in de verschillende klassen die voor je open-
staan. Alle leerkrachten zullen ook aanwezig 
zijn voor een gezellige babbel en een drankje. 
Zo kan je zien wat de kinderen van VBS De Kre-
kel al gedaan hebben in de voorbije maand. 
Wij verwachten je !!!

n Theaterbende Prot
 brengt Alaska
Alaska (oorspronkelijk Vergiet) van Freek Ma-
riën is een ontroerende voorstelling over de-
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Wèt je gy oe da
wyder dat zegn?

Wiene dan me zochten in juli-augustus 2014 
1. Is de buurvrouw weer zwanger?                                                                                     
2. Hé, maak je niet dik.
3. Ze was diep onder de indruk.
4. Bij mij lukt dat niet!
5. Hij zou snel kunnen buitenvliegen.
6. Het is niet de eerste maal dat hij liegt.
7. We hadden grote honger en dorst.
8. Niet dubbel aanrekenen.
9. Ga vlug, ’t is nie ver.
10. Je liegt.
11. Hij is rap gestorven na zijn opname.
12. Stop met niet te spreken tegen mij.
13. Hallo wat een vaart.
14. Dat kun je niet evenaren.
15. Kunnen jullie het ooit afmaken?
16. Hij heeft de bof en een gezwollen kaak.
17. Ja ze lijkt ietwat op haar/hem.
18. Ga je het betwisten, ja?
19. Jantje mag het vergeten.
20. Peetje werd jarig, veranderde van tiental in zijn 

leeftijd. 

Ezo hen ze ’t er de laste ki van ofebrocht!
20 p.: Denecker St., Igodt L., Keirsebilck H. en

Steverlynck M.    
19 p.: Dewaele A.
18 p.: Becuwe C., Becuwe M., Devaere O. en

Vandenbosch R.

Wuk dan me van deze keeë uut
nuze mouwe schudn: 
A. Vervangt dien Hollandschen klap e ki
 deur schooën Westhoeks

1. afkloppen 2. poepen
3. sodemieter op 4. jeetje   
5. toe nou 6. toch wel!
7. een bikkel  8. hagelslag
9. oorontsteking  10. Magere Hein

B. Wiene  is joen antwooërd op déze vroagen?
1. Wuk joag je deur de beeëten o j’ in je goeën 

ziet?
2. Wit je gie woa da neur ekster wunt?             
3. Woaran zoe je ’t geven o je etwot beu ziet?      
4. Wuk is ’t schoap otmets of?
5. Wiene doen z’ in de kerke en steken z’ op 

d’heiligen?         
6. Wuk moet ie scheuren oj etwieën moeë ziet?
7. Wuk rin het, o ’t rint da ’t zikt?
8. Woa zit de katte ot de vint loate en droenke 

thuuskomt?
9. Wiene hed ’n nie voer an ze gat te scharten? 
10. Wuk zit er bie vromenschen otmets deur ’n 

droad?  
  
Vergit osjeblieëf nie antiedn
j’n oplossieng in te zenden!
    
De wuven, de duven en ’n drank
zien de vinten nulderen oendergank!
    
Wim Sohier

mentie. Het hoofd van een oude schoenmaker 
zwalpt tussen heden en verleden, tot wanhoop 
van zijn kleindochter. Hij wil in Alaska op zoek 
naar zijn overleden vrouw, zij wil hem veilig in 
een rusthuis. Op de koop toe komt een filo-
soferende verhuizer met zijn spullen meteen 
ook zijn verleden halen. Freek Mariën won er 
de Kaas en Kappesprijs mee voor beste theater-
tekst in het Nederlands-Duits taalgebied.
Theaterbende PROT wil met mensen in de 
zuidelijke Westhoek kleinschalig maar sfeer-
vol theater maken. Een vaste ploeg geeft de 
producties vorm en gaat daarvoor in de regio 
op zoek naar de meest geschikte acteurs. We 
spelen op verplaatsing en houden van bijzon-
dere speellocaties die de voorstelling een meer-
waarde kunnen geven.
Alaska wordt gebracht in voormalige brouwerij 
Feys te Roesbrugge (inkom en parking via weg 
naar kapel) op zaterdag 18, dinsdag 21, vrijdag 
24 en zaterdag 25 oktober vanaf 20 uur en op 
zondag 19 oktober om 16 uur.
Kaarten: € 8 bij kaarten@prot of
op 0468 10 97 07.

WESTVLETEREN

n Walhoevefeesten
 Vrijdag 19 en zondag 21 september
Vzw De Walhoeve is een organisatie voor 
Jeugdzorg.  We begeleiden een dertigtal kinde-

ren, jongeren en hun gezin. Dit gebeurt ofwel 
via verblijf in Vleteren ofwel via dagbegeleiding 
in Veurne of Ieper. Samen met alle betrokke-
nen streven we er naar om te groeien in onze 
opvoedingsopdracht. Om deze initiatieven te 
steunen, organiseren de vzw zelf en de Wal-
hoevestappers in het weekend van 19 en 21 
september de Walhoevefeesten.
• vrijdag 19 september: seniorennamiddag met 

muziek en dans van 14 tot 18 uur in de ge-
kende Okra-ambiance met Johnny Clarysse 
live! Toegang: € 3 (stuk taart inbegrepen).

• zondag 21 september: wandeltochten. Ver-
trekpunt voor de wandeltocht is het domein 
van De Walhoeve. Er zijn vijf tochten, name-
lijk van 6, 12, 18, 25 en 30 km. Ook dit jaar 
is het parcours vernieuwd.Elk parcours blijft 
passeren langs de Sint-Sixtus-abdij van West-
vleteren.

• Op 21 september kan men vanaf 12 uur à 
volonté smullen van een hesp aan ’t spit met 
een rijk en gevarieerd groentebuffet (€ 14 
voorverkoop en € 16 aan de ingang, € 8 voor 
de kinderen).

In de namiddag is er extra animatie, een spring-
kasteel voor de kinderen, een ludieke act, een 
verrassingsoptreden, ...
Info: Bernard Velghe (057 40 07 47 -
0475 85 17 40 - www.dewalhoeve.be). 

IN VAN DER HALLEN-GEMEENSCHAP
& EUROPA-BROEDERSCHAP

Europa-centrum
Bergenstraat 2 - 8691 Beveren a.d. IJzer
op overoever van Bertennest
te Roesbrugge

MANIFESTATIE TEGEN CHRISTENVERVOLGING
Uiteraard blijft de Europa-Broederschap solidair 
met de actuele en massale vervolging van christe-
nen. Vanuit de huidige noodtoestand wordt opge-
roepen tot gebed en vasten voor hun bescherming 
en tot deelname aan de manisfestatie tegen hun 
vervolging op zaterdag 27 september 2014 in Me-
chelen, met trefpunt om 15 uur op de Veemarkt.
Ter voorbereiding zijn er afspraken voor deelname 
en kan men gedocumenteerde folders of affiches 
verspreiden. Zelfs is het mogelijk het manifest te 
ondertekenen op www.stopchristenvervolging.be.

GRENSOVERSCHRIJDENDE EIGENHEID
Op zaterdag 11 oktober heeft vanaf 14 uur onder 
dit motto een symposium plaats in zaal Le Nordet, 
Alphonse Brayplein in Brayduinen, Fr.-Vlaanderen 
net voorbij De Panne.
De bedoeling is het volksbewustzijn te verstevigen 
i.s.m. de plaatselijke verenigingen en de verschil-

lende minderheden in Frankrijk. Sprekers zijn do-
cent Henri Vaassen uit Duinkerke, Philippe Ducou-
rant van het Peene-museum, Olivier Mioque van de 
Baskische Beweging, Edwin Truyens van het Wies 
Moensinstituut en voorgesteld door Jan Verleysen 
van de Marnixring.
Organisatie: Michiel de Swaenkring. Vooraf in-
schrijven via bertennest@skynet.be of tel. 057 30 
02 08. Info: www.michieldeswaen.eu.

ANDERE ONTMOETINGEN
In het Europa-Centrum is er thans geen expo, maar 
wel herschikkingen als aflossing van de wacht: 
spiritualiteit “Eenzame Wachters”, boekenbeurs, 
nieuwe verantwoordelijkheden in pelgrim- en stu-
dentenbeweging. Ook verjonging in de Sobriëtas-
matigheidsbeweging en promotie van de “Brie-
ven” en boeken van of over Ernest van der Hallen.
Info: 057 30 02 08.
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!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 
op woensdag 15 oktober 2014.

Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op

woensdag 8 oktober 2014.

Hotstonemassage 
Chinese relaxatie 

Permanente make-up 
Parfumerie 

Make-up 
Kleurconsulente 

Definitieve ontharing 
Infraroodcabine

Beauty & wellness

Provenplein 53 - 8972 Proven - www.valerieviane.be - Tel. 057 30 08 51 - Gsm 0494 06 96 73

Rimpels gladgestreken - Meer stevigheid
Geregenereerde en stralende huid

Vermoeidheidstekenen afgenomen

Wie was
Willy Lapouter ?
Overbekend zijn z’n “Zie je van Brugge? 
Zet je vanachter”,”De kus-kus polka” en 
de hilarische sketch “’k Zien me vrouwe 
kwiet”. Hé, die zijn toch niet van Lepou-
ter? Jawel, Willy Lapouter was alias Willy 
Lustenhouwer.

Toen hij 17 was, behaalde Willy Lepouter 
zijn diploma van schoenmaker maar toen 
was hij al 2 jaar in de leer bij muzikant 
Xavier Geerolf, leerde er notenleer, banjo 
en xylofoon en werd zelf muzikant. In het 
orkest van Geerolf werd hij na een tijdje 
conferencier tussen de muzikale nummers 
door. Hij ging ook zelf liedjesteksten, sket-
ches en monologen schrijven.

Begin jaren 1950 ging hij werken bij Radio 
Kortrijk en bracht hij zijn eerste grammo-
foonplaten uit. Zijn eerste grote successen 
als zanger waren Ziejje van Brugge (1955), 
gezongen in het Brugse dialect, en de Kus-
Kus Polka. Van dan af zou hij bijna al zijn 
liedjes in het Brugs zingen. Hij schreef zelf 
meer dan 600 liedjes, die steevast op mu-
ziek werden gezet door zijn vriend, de ac-
cordeonist Roger Danneels.

Hij legde ook een kaartenbestand aan 
van duizenden Brugse dialectwoorden en 
-uitdrukkingen, met de bedoeling er een 
woordenboek van het Brugs mee te ma-
ken, maar door gezondheidsproblemen 
kon hij dit project niet meer voltooien. Hij 
overleed op 13 juni 1994.
 
Wim Sohier

HANDELSBEURS

GRATIS

INKOM

3 - 4 - 5 OKTOBER
Maeke-Blyde
Doornstraat 44 - Poperinge
Na de eerste editie in 2013 waren de meningen van organisators en standhouders 
unaniem. ‘Dit smaakt naar meer.’ Vandaar dat er onmiddellijk, na de eerste suc-
cesvolle beurs, plannen werden gemaakt om ook in 2014 een dergelijke beurs te 
organiseren.

‘Ja, we gaan ervoor. Na een aantal kleine aanpassingen kunnen we zeggen dat het 
succes van 2013 minstens zal geëvenaard worden. Maar we denken, eigenlijk zijn 
we ervan overtuigd dat de 2e editie nog beter wordt dan de eerste. Met meer bezoe-
kers en nog meer standhouders. Om te beginnen wordt de beurs nu georganiseerd 
op een datum die commercieel beter is. De oktobermaand is traditioneel voor veel 
mensen de maand waar er uit wordt gekeken om een en ander te vernieuwen in 
of rond het huis. De zomer is voorbij, de eerste schoolmaand zit er op. Tijd dus om 
plannen te beginnen maken voor het einde jaar, voor opfrissingswerken binnenshuis, 
om te beginnen kijken voor een andere wagen, om rekeningen te maken en eventu-
eel uit te kijken naar besparende maatregelen, of om wat opzij te zetten en te zoeken 
naar de beste beleggingsformule, noem maar op... En laat die verscheidenheid nu 
net de sterkte zijn van onze beurs’, zeggen drijvende krachten achter het gebeuren 
Jan Van Bruwaene, Jochen Debaenst, Sylvie Quaghebeur en Nadine Denys.

‘Een breed aanbod in zo goed als alle sectoren en bovenal met de nadruk op het 
lokale. Het ‘lokale’ zien we uiteraard groter dan Poperinge alleen. Ook handelaars 
uit omliggende gemeenten en steden, zoals Ieper, Vleteren, Alveringem, Heuvelland, 
en zelfs Boeschepe, Steenvoorde, Houtkerque en Winnezele en (iets) verder worden 

hierbij betrokken. Bezoekers verwachten we dan ook uit die regio. Maar ook van 
daarbuiten. Vermits de publicitaire campagne (met o.a. baanaffiches, flyers en pu-
blicatie in dit magazines) naar bezoekers toe ook buiten die regio gevoerd wordt.’

Wie deze beurs bezoekt zal verrast zijn door het grote aanbod dat in onze regio te 
vinden is aan handelaars, vakmensen en zelfs ambachtslui die een grote verschei-
denheid aan producten en/of diensten aanbieden. Daardoor en dankzij de gratis 
toegang voor het publiek is er dus opnieuw een ruime opkomst verwacht. Door effi-
ciënt met de ruimte om te gaan, kan er meer expositieruimte worden gecreëerd. Dat 
is goed nieuws vinden de organisatoren, want dat betekent meer standhouders. En 
hoe groter het aanbod, hoe meer bezoekers. Het recept voor een succesvolle beurs. 

Een receptie op vrijdagavond voor deelnemers, sponsors en een belangrijke delega-
tie notabelen biedt tevens de mogelijkheid om wat (grensoverschrijdend) te netwer-
ken. Wenst u dus als ondernemer uw producten of diensten op deze unieke beurs te 
promoten? Dan neemt u best contact op met Jan, (jan@janox.be) 
Inschrijven kan nog tot 15/9/2014, op voorwaarde natuurlijk dat er tegen die tijd nog 
standplaatsen over zijn. Wees er dus snel bij.

Organisatie, info & contact:
Poperinge Handelt, Voorzitter: Jan Van Bruwaene
Gasthuisstraat 55, 8970 POPERINGE, info@expoperinge.be
www.expoperinge.be

BOKADO
De geschenkenzaak

OPTIMUS
DOMUS

parketvloeren Een magazine vol voordelen en verrassingen

entrereno.eu
JAN VAN BRUWAENE

Vrijdag: 18u-22u • Zaterdag: 14u-22u • Zondag: 10u-18u



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 19 september
 puntenkaarting “OKRA”
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 17 oktober
 puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 23 september
 puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 28 oktober
 puntenkaarting “OKRA”

Vogelpik
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 zaterdag 13 september
 smijting voor de leden
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 zaterdag 11 oktober
 smijting voor de leden

Crea
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 donderdag 2 oktober

BEVEREN-IJZER
• Vrije kaartavond
 Praatcafé ’t Geheim Spoor
 donderdag 18 september
 donderdag 16 oktober

HARINGE
• Vogelpikclub Smokkelsmijters
 Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
 zaterdag 27 september
 zaterdag 25 oktober

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
Krombeke
• Ties Parmentier, geb. 23 juli, z.v. Bart en Kim 

Overbergh

Proven
• Kamiel Pety, geb. 20 juli, z.v. Wout en Marlies 

Taillieu

Watou
• Rosalie Denys, geb. 21 juli, d.v. Nicolas en 

Manon Caudron
• Astrid Lemahieu-Ameloot, geb. 3 aug., d.v. 

Chiel en Eline Pety
• Sverre Pittellioen, geb. 18 aug., z.v. Gregory 

en Jessie Lams
Rechtzetting:  Lou Alleweireldt, geb. 26 juni, 
zoon van Rik en Elsje Cardinael

HUWELIJKEN
Proven
• Klaas Verhille en Wendy Boone

OVERLIJDENS
Proven
• Norbert Debeer, overl. 11 juli, 90 j., wedn. v. 

Anna Vanbeveren
• Jeanne Verbeke, overl. 15 juli, 89 j.
• Ines Indevuyst, overl. 2 sept., 77 j., echtg. v. 

Gilbert Verbeke
• Germaine Decroo, overl. 6 sept., 97 j., wed. v. 

Joseph Derycke

Roesbrugge-Haringe
• Willy Mares, overl. 25 juli, 84 j.
• Erik Vansevenant, overl. 9 sept., 58 j.

Watou
• Maria Gruwier, overl. 23 juli, 100 j., wed. v. 

Achille Lermytte
• Charles Van Belle, overl. 13 aug., 75 j.
• Albert Geldhof, overl. 15 aug., 87 j., wedn. v. 

Suzanne Porreye
• Lucien Vancaeyzeele, overl. 6 sept., 78 j., 

wedn. v. Anny Vanhoutte
• Paula De Byser, overl. 12 sept, 89 j., wed. v. 

Roger Pinceel

MENSEN VAN BIJ ONS
• Op 14 mei 2014 is zuster Margriet Gesquière 

overleden te Ieper. Ze werd geboren te Roes-
brugge op 3 november 1914 als dochter van 
Henri en Lucie Devloo. Zij was zuster van de 
H. Familie te Ieper.

• Op 11 augustus 2014 is Raoul Leenhouder 
te Poperinge overleden. Geboren te Roes-
brugge op 2 maart 1937, zoon van Roger en 
Denise Bossaert. Hij was kinesist.

• Op 26 augustus 2014 is te Ekeren Gerard 
Pittillioen overleden. Gerard was geboren te 
Beveren-IJzer op 4 april 1928. Hij huwde met 
Denise Dermaut en was hoofdcontroleur van 
douane en accijnzen.
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Bloemen kunnen niet praten. En toch… zeggen ze 
zoveel! Waarom anders op Valentijnsdag, al onze rode 
rozen?  Omdat die de liefde symboliseren. Maar ook 
andere bloemen en boeketten vertolken onze intenties.
Gele rozen worden niet door iedereen gewaardeerd, 
omdat ze symbool staan voor  ‘haat’, ‘ontrouw’ of ‘ja-
loezie’. Gele tulpen,  staan volgens sommigen voor ‘on-
mogelijke liefde’. En met kersenbloesems deel je mee 
dat je je misleid voelt. 
Maar weinig mensen hebben nog weet van die bijbete-
kenissen. De 21 eeuwse mens weet hoogstens dat le-
lies grafbloemen zijn, dat anjers iets koninklijks hebben 
vanwege de Nederlandse prins Bernhard met eeuwig 
een anjer in zijn knoopsgat, en dat je onder een ma-
retak (mistletoe) mag zoenen. Maar geen kat die weet 
wat de boodschap is van een bosje narcissen (‘achting’) 
of hyacinten (‘onopvallende lieflijkheid’).
Vroeger was men zich veel meer bewust van dat soort 
zaken. Die bloemensymboliek ging op een gegeven mo-
ment zo ver dat iedere bloem een betekenis had, en die 
bloembetekenissen werden gebruikt in de floriography, 
zoals de Engelsen het noemden, ‘het communiceren 
via de verborgen boodschappen van bloemen’. Er be-
stonden complete woordenboeken waarin voor iedere 
bloem en elk plantje de vertaling in mensentaal te vin-
den was.
Het mag duidelijk zijn dat die bloemenboodschappen 
vooral gebruikt werden om er wat intiemere gevoelens 
mee door te geven. En als je gevoelens voor de ander 
zich niet in één woord lieten vangen, kon je zelfs een 
‘briefje’ sturen door een boeket samen te stellen - in En-
geland tussie-mussies genaamd. Naar het schijnt was 
de floriografie een uitstekend hulpmiddel in tijden dat 
de mores (in ieder geval in de betere kringen) openlijk 
flirten niet toestonden; de grote bloeitijd ervan ligt dan 
ook in de victoriaanse negentiende eeuw.
Nu communiceren we zonder al die omhaal. Als we ie-
mand leuk vinden, of juist niet, zeggen we dat wel in 
woorden. Maar wie op Valentijnsdag toch de behoefte 
heeft het wat subtieler, wat minder direct te zeggen, 
heeft misschien wat aan het volgende lijstje. Succes.
- Rode roos: liefde
- Roze roos: waardering, blijdschap, vriendschap en 

eerste liefde
- Witte roos: zuiverheid, onschuld
- Oranje roos: passionele liefde                                                                                                          
- Tulp: roem, succes
- Rode tulp: ‘Ik zie je graag’
- Gele tulp : ‘Onze liefde is onmogelijk’                                                                                             
- Witte en rode roos samen: eenheid, verbondenheid
- Witte rozen in de knop: ‘Je bent te jong voor de lief-

de’
- Gedroogde witte roos: ‘Ik ga liever dood dan dat ik 

mijn onschuld verlies’                                                    
Zo, lovers, don juans en casanova’s, wil je niet met een 
gele tulp afgescheept te worden, beweer dan voortaan 
niet langer dat je niet weet hoe het haar bloemrijk ge-
zegd te krijgen!

Wim Sohier

OKRA BEVEREN AAN DE IJZER
UITSLAG JULI 2014

Maria Butaye 3 partijen / 382 pt.
Madeleine Butaye 325 pt. 
Georges Rosseel 307 pt. 
Jozef Wyckaert        277 pt.
Gerard Kinget 275 pt.

Klassement: 
André Wyckaert  16 partijen / 1633 pt.
Henriette Pattou 15 partijen / 1844 pt.
M.Ghislaine Vandeputte 15 partijen / 1836 pt.
Jozef Wyckaert 15 partijen / 1628 pt.

!!! ONLINE !!!
Lees voortaan

De IJzerbode ook online
op onze vernieuwde website!

www.drukkerijschoonaert.be

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT



AL WEERSKANTEN
VAN DE
SCHREVE
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Stella Stekelorum wunde in Woatoe-Abele. In de Ge-
menestroate voe precies te zien, à peu près mi neur 
achterwerk tegen de frontiere en tegen café “Au Nou-
veau Saint Eloi”. Z’ huzenierde doa moederziele ollene, 
zoender kiend of kroaie lik dan ze zeggen. Enfin, ‘n lat-
sten tied toch, want heel neur leven hadde ze thope mi 
neur vint Hubert Uyttenhove knie over elleboge ekruwd 
en eklawierd op een nestje in de Winnezelestroate, op 
een schietdoenienksje, meug je zeggen, van schoas 
zes hectoaren. Je foefen mak je doarop nie vaneigens, 
moar ogliek, ol schartelen, schrepen, tellen en hertellen 
hadden z’ in de goe boerejoaren etwot kunnen aan de 
kant leggen voer een kasbongsje van de Rafeizenkasse 
woamei dan ze loater gespoarig en profietig nulder pen-
sioentje kosten anvullen.
Dat spoaren en cieferen woaren ze gewend, dat hadden 
ze heel nulder leven ol edoan. In ólles! Oek in ’t kopen 
van joeëns. Surtoe dóarin! Achter da ze Roza mit d’ ie-
zers hadde moeten ter weireld briengen, miek Stella een 
kruus over nog méér kienderzegen. “Gin goeste voer 
een tirette in me buuk!” zei ze. “Doabie, hoe hadden 
me wieder een bende joeëns moeten opkweken? Ol nog 
méér spoaren en spiekeren??” Op slag muchte Hubert 
Stella’s hovige nie meer in en belandde in ‘n ossebilk. 
“Tegen me goeste! Moa ja, wuk doe je, o dat God, en 
surtoe mère supérieure Stella nie ánders belieft!! En da 
‘k nog chanse hen: ‘k kregen gin apart sliet, en gin rienk 
in me neuze!”
Buten dit oenverschil kwamen ze goed overeen, Stella 
en Hubert. Duusd keers beter of mi Roza loater, nulder
stroatevendel van een dochter! De die sloeg stief joenk 
an ’t vrieën, droenk een piente vor de vespers en hoeng 
doadeure an schoas achttiene ol an ‘n hoak. Eerst 
wunde ze thuus mei moar achter korten tied poefte
z’ in een vroede koleire en een zoveelste sloande ruze 
de deure toe en gienk in Poperieng op ‘n Zwynlandwiek 
goan weunen, nie te verre van ‘n Aldi. En - een oenge-
luk komt nooit ollene - enigte joaren loater gienk oek 
Hubert vrads d’ ervandeure. Noa Zerkegem! En mit da 
neur nete van een dochter nooit nie mi scheef keek, lat 
stoan benoar kwam, zat Stella ollene sichtendien. Lik 
een slotnunne in een celle. Da ze nie ollene van neur 
dochter, moar oek van neur twee kleendochtertjes gin 
bezoek kreeg - en da ze de die dus nooit koste kalienen 
en paluffen - wos méér of een steke in Stella’s herte. De 
doodsteke biekan! 
“Moa… z’ is me nog nie kwiet, de vule rosse! Willen of 
nie Roza goa me nog tegenkommen!”
Moanden liep Stella d’ erover te patrieken vor da z’ of-
voenk hoe da Roza neur nie mi gieng kunnen oentlopen. 
En op een schonen dag kreeg ze de zjuusten invol. Stap 
en holf, en mi neur pasport en trouwboeksje in neur si-
mililerensacoche, trok ze ‘s anderdags ol noa Douvieweg 
nr 46, noa notoaris Vandenameele. 
“Wuk zoe je zjuuste willen, Stella?” vroeg ’n notoaris.
“Me testament moaken en me goeste doen!” 
“Joamoa ja, en joen goeste, wuk is dat?”
“Twi diengen. T’n eersten ‘k willen dan ze mien creme-
ren an ke me pekkels ekeerd hen.”
“Gin probleem. Me goan dat op papier zetten. En wiene 
had je nóg ewild?”
“Dan ze mien uutstrievelen!”
“Oek gin probleem! Woa zoedt dat moeten gebeuren?”
“Op de parking van ‘n Aldi in Poprieng!”
“Woa dat…?? Da ’s wel een stiéve roare plekke, Stella! 
Hoe kom je dóabie?”
“Ort, notoaris, toen kriegen ke temiensten twi keers te 
weke me dochter over de vloer! In ’t toekommen en in 
‘t vorsgoan!” 

SCHREVELYNCK Nadruk verboden
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geloof onder vuur
SINT-SIXTUS, EEN ABDIJ EN HAAR BEWONERS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

Hermien Vanbeveren

2.2 ‘Ons herbergzaam Sint-Sixtusklooster’
Na een wat sec deel doorspekt met data en cijfers, volgt nu een uit-
eenzetting over hoe het herbergen van al deze personen georganiseerd 
werd. Allereerst was er het probleem van het voeden van al deze ex-
tra monden. Hierbij dient te worden aangestipt dat - zeker in de eerste 
maanden - het aantal personen dat in de abdij een maaltijd genoot, vaak 
een stuk hoger lag dan het aantal dat er te slapen werd gelegd: ‘degenen 
die in den omtrek nachtverblijf vonden kwamen toch naar het klooster 
om te eten en zoo spijsde men er dikwijls van 3oo tot 4oo op een dag. 
Gelukkiglijk had men dat jaar een gezegenden oogst opgedaan’ (51).
Een voorbeeld van hoe bijvoorbeeld een “noenmaal” er voor de vluchte-
lingen uitzag, krijgen we van pater Ludovicus: ‘soep, brood, bier, patat-
ten met wortels, peren’ (bemerk: geen vlees). Het kan niet anders of de 
monniken kregen bij de opvang van de vluchtelingen hulp ‘van buitenaf’. 
Zelf zijn de schrijvers echter karig met informatie over de precieze orga-
nisatie, enkel broeder Victor geeft ons een aanwijzing: ‘Wij zijn overlast. 
Men komt voor al dat volk soep koken op de kaasmakerij in eene ketel 
van 28o liter inhoud’ (52). In elk geval waren er in onbezet België ver-
schillende organisaties begaan met het lot van de vele duizenden ont-
heemden. Onder bescherming van de koning en de koningin opereerde 
het Officieel Comité voor hulp aan de vluchtelingen in onbezet België. 
Het Officieel Vluchtelingencomiteit was provinciaal georganiseerd, met 
zetel eerst te Poperinge en later te Roesbrugge. Lokaal waren er dan 
nog de plaatselijke onderstandscommisies, die onder andere het vluchte-
lingengeld beheerden (53). De werking van deze officiële instanties werd 
aangevuld met allerlei particuliere initiatieven, waarvan de hulp van de 
Sint-Sixtusabdij bij de opvang van wezen een voorbeeld is (cf. infra).
Toen eind oktober de toevloed aan vluchtelingen het grootst was, kon 
lang niet iedereen een plaats in de abdij vinden. Er werd echter wel 
naar een oplossing gezocht voor diegenen die met de mededeling ‘vol’ 
werden geconfronteerd; meestal probeerde de monnik-gastenmeester 
ze dan te plaatsen in een van de omliggende hoeven. In de abdij zelf 
werden de vluchtelingen zowat overal te slapen gelegd, vele gebouwen 
moesten dan ook hun normale functie inleveren en kregen het etiket 
slaapzaal opgeplakt (zo werd bijvoorbeeld het poortgebouw tot (slaap)
zaal voor vrouwen omgedoopt). Enkel de slaapzaal der kloosterlingen 

- naast vanzelfsprekend ook de kerkgebouwen - bleef gespaard van 
vreemde bezoekers, hoewel ook dit relatief is.
Pater Bavo: ‘men herbergde ze overal waar men kon buiten de reguliere 
plaatsen uitgenomen de priesters en sommige anderen voor dewelke 
men een slaapzaal der kloosterlingen afstond’ (54). Na de bijna volledige 
inpalming van de gebouwen door de militairen, worden vooral tijdens de 
laatste oorlogsjaren rond de abdij ook verschillende barakken opgetrok-
ken voor (en door) zij die van plan zijn langer te Sint-Sixtus te blijven.
Een meer exhaustieve beschrijving van de activiteit in de abdij, geeft het 
Rapport Documentaire: ‘Comme oeuvre d’assistance ne peut on pas 
compter le logement et la nourriture donnés gratuitement à ces foules? 
Quel spectacle de voir comment les femmes hospitalisées à l’hótellerie 
des dames et à la porterie, pelaient les pommes de terre; comment on 
préparait de la soupe aux haricots dans les fourneaux de la fromagerie 
et de la vacherie; comment presque continuellement on préparait du 
café en lait, qu’on cuisait du pain, et que même le Père préposé au jar-
din avait la bonté d’apporter journellement les paniers remplis de poires 
et de pommes! - Quant aux lits : beaucoup de Pères et Frères cédaient 
joyeusement leur pauvre paillasse aux vieillards et prenaient eux-mêmes 
leur repos ou ils pouvaient, parfois sur du copeaux!’ (55). In hoeverre 
deze idyllische beschrijving - de oorlog lijkt toch wel zeer ver weg - de 
werkelijkheid benadert, zal deels duidelijk worden na het ook aan het 
woord laten van de gasten zelf (zij dienen echter nog een aantal blad-
zijden te wachten). Let wel: bovenstaande beschrijving is een uittreksel 
uit het hoofdstuk ‘Oeuvres de charité et d’assistance’. Het was dus niet 
de plaats, noch de intentie van de auteur om dieper in te gaan op het 
samenleven met de vele vluchtelingen en in het bijzonder de ongemak-
ken die dit ongetwijfeld ook met zich meebracht. Volgend voorval dat 
plaatsvond op 14 april 1915 biedt al een sterke nuancering van boven-
staande beschrijving: ‘Een der vluchtelingen die nog bij ons verblijven, 
werd gisteren verdronken gevonden in de waterpoel in de groote wei. 
Hij heeft nochtans eene kerkelijke begraving ontvangen’ (56). Broeder
Victor vermeldt hier niet expliciet dat het om zelfmoord ging - let echter 
op het woord nochtans! - iets wat pater Edmundus wel doet, maar dan 
wel onmiddellijk gevolgd door een ‘nuancering’ van deze wanhoopsdaad: 
‘Het schijnt vrijwillig gedaan doch was hij goed bij zijn verstand?’ (57).

3
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Misschien dient nog te worden opgemerkt dat pater Ludovicus dit in zijn 
‘Oorlogsfeiten’ niet vermeldt. Het is niet de eerste keer dat ik de indruk 
heb dat hij - tevens auteur van het rapport - de gebeurtenissen zakelijker 
en soms ook wat meer verbloemd voorstelt.

2.3 Personnes religieuses et personnes laïques
Om de vluchtelingen zelf ook wat meer een gezicht te geven, zou het 
guldenboek als bron aangewend kunnen worden. Zoals vermeld geeft 
dit gastenboek een doorsnede van wie allemaal de abdij betreden heeft 
tijdens de oorlogsjaren.
Probleem is echter dat de eerste handtekening pas op 12 november 
1914 geplaatst wordt, dus net wanneer men de grootste toevloed aan 
vluchtelingen achter de rug heeft. Veel conclusies wat betreft de niet-
militaire gasten kunnen uit deze bron dan ook niet getrokken worden. 
Wel zijn de personen die er niet als soldaat in te boek staan, praktisch al-
lemaal afkomstig uit West-Vlaanderen - logisch, want velen die uit bezet 
België kwamen, waren toen reeds (gedwongen) verder gevlucht of naar 
hun gemeente teruggekeerd. En sporadisch kan uit het guldenboek wel 
worden afgeleid dat het om vluchtelingen gaat, wanneer bijvoorbeeld 
een aantal dorpelingen gegroepeerd rond dezelfde datum voorkomen. 
Zo komen in november 1914 een ‘bakker-handelaar’, de burgemeester 
en zijn vrouw, een landbouwer, de pastoor en ‘een schepen met zijn 
vrouw en dochter’ aan in de abdij, allen afkomstig uit Bikschote (dat pal 
in de vuurlinie was komen te liggen). Maar op de bijna 4000 personen 
in het guldenboek, zijn er slechts een vijftal die expliciet vermelden dat 
ze vluchteling zijn (58) - het was dan ook niet iets waar men trots op was, 
daarom waarschijnlijk dat de meesten zichzelf ook niet zo benoemden 
hoewel deze status van toepassing was op hun situatie. Meer dan de 
helft van de signaturen geeft trouwens enkel de naam en datum van 
tekenen prijs. Deze hiaten hebben jammer genoeg tot gevolg dat, wat 
betreft de identificatie en classificatie van vluchtelingen, uit het gulden-
boek geen conclusies getrokken kunnen worden.
Het rapport documentaire bevat wel wat meer concrete informatie (59). 
Zo vermeldde ik reeds de ‘14317 logements de réfugiés laïcs’ tussen 3 
september 1914 en 7 juni 1915. Hiernaast geeft pater Ludovicus een 
beknopte opsomming van ‘personnes religieuses’ die - vaak voor lan-
gere tijd - in de abdij verbleven. Hij noemt onder andere ‘4 soeurs de 
Reninghe avec 54 vieilles personnes du 21 Oct. 1914 au 29 Juillet 1915; 
12 soeurs de Langemarck, des soeurs apostolines de Bruges, depuis Nov. 
1914 jusqu’en Mai 1915; plusieurs curés des villages détruits ; des vicai-
res, des bourgmestres, des professeurs, des religieux, des directeurs de 
collège, de couvent, etc. etc. Plusieurs d’entre eux résidèrent pendant 
plusieurs mois à l’abbaye de S. Sixte’. Uit beide bronnen kan althans 
één - weliswaar weinig verrassende - conclusie getrokken worden, na-
melijk dat een aanzienlijk deel van de gasten religieuzen in een of andere 
vorm waren: aalmoezeniers, priesters, missionarissen, minderbroeders, 
enz. (wel kan niet altijd achterhaald worden of deze vluchteling dan wel 
gewoon ‘bezoeker’ waren). Een eerste verklaring is dat deze soortgeno-
ten zeker de toegang tot de abdijgebouwen hadden, voorwaarde om 
het guldenboek te kunnen tekenen. Daarnaast is er het simpele maar 
onontbeerlijke feit dat de meeste geestelijken, via hun religieuze achter-
grond of door contacten met andere religieuzen, van het bestaan en de 
ligging van de abdij afwisten en er dus doelbewust naartoe trokken (60),
in tegenstelling tot vele seculiere vluchtelingen die er eerder toevallig 
belandden of ernaartoe werden gestuurd zoals de eerste groep uit Me-
chelen. Vergeet niet dat deze abdij de enige was in onbezet België, wat 
haar aantrekkingskracht op religieuzen nog vergroot moet hebben, zo-
als bijvoorbeeld ook de pastorie van Alveringem, bewoond door Cyriel 
Verschaeve, als effect had op de meer religieus ingestelde soldaten (en 

jongemannen in het algemeen). Ondanks de omstandigheden bleef de 
abdij omgeven met een waas van monastieke rust, en kon men er dage-
lijks - soms zelfs meerdere - misvieringen bijwonen. Zelfs retraites bleven 
er, weliswaar minder frequent, georganiseerd worden. Kon men in deze 
barre tijden als gelovige ergens beter zijn om naast het lichamelijke ook 
het geestelijke te voeden?
Zoals ook uit de dagboeken blijkt, werden de religieuzen over het alge-
meen goed tot zeer goed ontvangen, en hadden ze een voetje voor op 
de seculiere gasten. Zo werd hen bijvoorbeeld de toegang gegund tot de 
slaapzaal der kloosterlingen (cf. supra), en werden zij al eens eerder bij 
hun vertrek op weg gestuurd met enkele ‘extra’s: ‘In den namiddag ont-
vangen wij het bezoek van E. Pater Etienne, priester-trappist te St.-Remy 
van Rochefort, nu ambulancier van het Belgisch leger. De Eerw. Pater 
vraagt een reiszak, een hemd, een paar kousen, eenige zakdoeken en … 
snuif. Met veel plezier schenken wij hem de gewenschte benoodigdhe-
den. Hij vertrekt wederom ten oorlog om 4.30 beladen op den koop toe 
met eenen goeden Trappistenkaas’ (61). Deze solidariteit hoeft natuur-
lijk niet te verwonderen: vaak ging het om personen die de monniken 
van Sint-Sixtus eerder in hun religieuze loopbaan hadden ontmoet (cf. 
hoofdstuk 5). En hoe dan ook dwongen de meesten al door hun ‘functie’ 
gezag en respect af, zeker bij andere gelovigen. Zoals uit voorgaande 
mag blijken is het niet zo dat de seculiere vluchtelingen het slachtoffer 
waren van deze vanzelfsprekende solidariteit, zij konden evengoed een 
onderkomen vinden in de abdij. Wel was er bijna overal een verschil in 
de behandeling van vluchtelingen uit de hogere en uit de lagere klassen; 
een ongelijkheid die men trouwens logisch vond en over het algemeen 
aanvaard was (62). Deze differentiatie kan naar mijn mening ook betrok-
ken worden op de abdij, met dien verstande dat het verschil hier lag 
tussen religieuzen en seculiere personen; en ook hier werd dit aanvaard 
en zelfs niet meer dan logisch gevonden - zeker door de monniken zelf.

2.4 Onderdak voor wezen en andere ‘Kinderen van den IJzer’
Gedurende de vier oorlogsjaren was het beschermen van de jeugd een 
voortdurende bekommernis voor de overheid en bezorgde burgers. De 
meeste schoolgebouwen in onbezet België werden al gauw omgevormd 
tot kazernes, waardoor naar school gaan voor het jonge volkje geen 
optie meer was. Bezorgd om de opvoeding van de kinderen, die vaak 
niet liever deden dan rondhangen bij de soldaten, ging het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken vanaf mei 1915 over tot evacuatie van 6000 
kinderen tussen 3 en 16 jaar uit de frontstreek (63). Ze werden onder-
gebracht in zogenaamde schoolkolonies in Parijs en Normandië; later 
werden dergelijke kolonies ook in Zwitserland opgericht - een veertigtal 
kinderen uit Vleteren zouden vanaf juni 1916 naar daar overgebracht 
worden (64). Maar ook in onbezet België zelf werden dergelijke initiatie-
ven genomen, waarvan de uit barakken opgetrokken schoolkolonie te 
Vinkem waarschijnlijk de grootste en meest gekende is. Naar het einde 
van de oorlog toe zouden 600 Nederlandstalige kinderen uit de front-
streek er een onderkomen vinden. Bij dit en andere gelijkaardige initia-
tieven duiken telkens weer de namen van drie personen op: de Engelse 
miss Fyfe, koningin Elisabeth en gravin Van den Steen uit Poperinge. 
Deze laatste twee waren ook betrokken bij de opvang van weeskinderen 
te Sint-Sixtus.
De oorlog maakte naast duizenden slachtoffers ook vele kinderen tot 
wees.
Bovendien werden enkele bestaande weeshuizen door voortdurende 
beschietingen tot puin herleid, waardoor ook voor deze populaties on-
derdak gezocht moest worden. In deze zoektocht werd ook meermaals 
bij de Sint-Sixtusabdij aangeklopt. En niet tevergeefs: op 17 maart 1915 
namen een twintigtal wezen hun intrek in een van de abdijgebouwen. 
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Broeder Victor neemt zijn dagboek ter hand en schrijft: ‘De Engelschen 
voeren een groot aantal weezen naar de abdij. Zij worden verzorgd  
door de Eerw. zusters van de jongensweezenschool van Ypren. Zij zijn 
26 wezen in getal. Zij waren door de zorgen van een comiteit onder 
het patroonschap van Hare Majesteit Koningin Elisabeth van België, en 
door het toedoen van onzen zeer Eerwaarden Vader Abt, zeer wel ge-
installeerd in de oude school en op de nieuwe zolders boven den kal-
verstal’ (65). Hun getal zal opklimmen tot maximaal 42, maar een kleine 
twee maand later, op 7 mei, wordt heel de groep overgebracht naar het 
Franse Wizernes (nabij St. Omer); dit omdat de Engelsen de toestand 
ook in Sint-Sixtus te gevaarlijk achten voor hun beschermelingen. In zijn 
dagboek last broeder Victor op 7 mei een uittreksel in uit een rapport 
opgemaakt door de Engelsen, wat een klaarder licht werpt op de orga-
nisatie achter en van dit verblijf: ‘Uit het “Eerste Verslag over de werken 
van hulp aan de slachtoffers van den oorlog” verleende, ingericht door 
de gravin van den Steen de Jehay, de gravin Louise d’Ursel, eredame van 
H.M. de Koningin der Belgen en de F.A.U. (Friends Ambulance Unit) (66): 
Te Ypren hadden beschieting en typhus talrijke wezen, beneden de 13 
jaar, gemaakt. Mr. Delaere, pastor van St.-Pieter, in overeenstemming 
met de F.A.U., gevraagd hebbende aan  de gravinnen van den Steen de 
d’Ursel die kinderen op te nemen, werden twee weeshuizen gesticht, 
het eene voor jongens in het klooster van Sint Sixtus te Westvleteren, 
het ander voor meisjes, te Wisques bij St.-Omer’ (67). Ook zuster Margriet 
Bouquet, die samen met pastoor Delaere en de quakers van Geoffrey 
Winthrop Young het triumviraat vormde waaraan vele Ieperlingen hun 
redding te danken hadden, was vrij nauw betrokken bij de opvang van 
deze wezen (68).
In juli van datzelfde jaar wordt de gemiddelde leeftijd van de abdijbe-
woners opnieuw omlaag gehaald. Op het einde van die maand ‘kwa-
men twintig weesjongens der beroepsschool van Wijtschaete met zeven 
zusters en een meester-schrijnwerker, te Sint-Six de herbergzaamheid 
verzoeken. Zij bewoonden de oude school en de weezen sliepen op een 
zolder der brouwerij tot dat zij tegenover het klooster een groote barak 
getimmerd hadden die kon dienen tot slaapzaal voor hen en voor de 
zusters en tot woning voor den meester en zijn gezin’ (69). Een tweetal 
weken lang - van 30 mei tot 12 juni 1917 - zullen ook 38 kinderen en 
vier zusters uit Loker de barak bewonen. Opvallend is dat in de dagboe-
ken, behalve het puur informatieve, weinig geschreven staat over deze 
weeskinderen. Het is opnieuw pater Bavo die toch een, weliswaar zeer 
beknopt, beeld geeft van waarmee de kinderen zich zoal bezighielden: 
‘De kleinste gingen ter school en zongen soms in de kerk en de groote 

hielpen aan een of ander werk tot dat zij naar het leger gingen’ (70). Maar 
al bij al lijkt er weinig tot geen contact te zijn geweest tussen de monni-
ken en de kinderen. Ze hadden nochtans de tijd ervoor: de gemeenschap 
van Wijtschate zou de barak blijven bewonen tot september 1919 - ze 
dienden na de oorlog immers op zoek te gaan naar een nieuw onderko-
men aangezien van het eigenlijke weeshuis enkel puin overbleef.
De hulp en het onderdak dat aan deze weeskinderen verleend werd, is 
misschien wel het meest opvallende ‘oeuvre de charité et d’assistance’ 
van de abdij. Het krijgt dan ook een prominente plaats in het gelijkna-
mige hoofdstuk van het rapport documentaire. Naast het gratis onder-
dak en voedsel worden daarin als ‘werken van liefdadigheid en bijstand’ 
ook nog vermeld: ‘donner des vêtements aux orphelins, des meubles ou 
ustensiles de ménage aux soeurs, des livres de lecture  pour les soldats 
par l’intermédiaire des aumóniers, des soutiens pécuniaires généreux 
et répétés p.ex. à la société S.K.V.H. (= Secretariaat Kathol. Vlaamsche 
Hoogeschool) etc.’ (71). Onder deze etcetera valt bijvoorbeeld de bijstand 
die door Sint-Sixtus verleend werd aan het klooster van de arme kla-
ren te Ieper, waarvan volgende, wat vage omschrijving getuigt: “Tous, 
d’ailleurs, les Delie, comme l’armée d’occupation, comme les Pères Trap-
pistes de Westvleteren, vinrent en aide aux Clarisses dans toute la mesure 
de leurs moyens” (72). Ook ondersteunde de abdij - financieel en materi-
eel - ‘De Kinderen aan den IJzer’, waarmee de schoolkolonies zoals deze 
te Wisques en Wizernes bedoeld worden (cf. supra). Zo blijkt althans uit 
een brief van Charles Delaere aan abt Bonaventura: “… en ik bedank u 
hertelijk om uwe ryke gonsten aan onze arme kinderen. Dagelijks wordt 
hier goed gebeden voor de weldoeners, dus ook voor u en voor uwe 
paters …” (73).

2.5 Ongenode gasten: vrouwen in de kloostergebouwen
“Verboden toegang voor honden en vrouwen”. Een plakkaat met deze 
tekst erop sierde tot in de jaren 1960 de kloosterpoort van de Sint-Six-
tusabdij. Op dit verbod werd strikt toegezien; een intrede in de abdij 
betekende dan ook dat men zo goed als geen contact meer zou hebben 
met het andere geslacht. Tijdens de oorlogsjaren werd deze strikte schei-
ding der seksen echter enigszins bemoeilijkt.
Onder de vluchtelingen die aan de kloosterpoort voor onderdak aan-
klopten, bevonden zich vanzelfsprekend ook vrouwen. Schoorvoetend 
werd een uitzondering op de regel toegestaan: de eerste vluchtelingen 
werden ‘daar er vrouwen bij waren geherbergd in een oude school wel is 
waar binnen de omheining, maar toch buiten het slot des kloosters’ - een 
voor pater Bavo nog net aanvaardbaar compromis (cf. ook supra). Wat 
later, genoodzaakt door de grote toevloed aan vluchtelingen, werden 
vrouwen toch in de abdij zelf toegelaten, weliswaar niet verder dan het 
poortgebouw.
Deze ‘grens’ werd - onbewust - echter wel eens overschreden, wat tot 
verontwaardiging en kordaat optreden (in die volgorde) van de mon-
niken leidde. Hun ongenoegen konden sommigen daarna nog eens van 
zich afschrijven in hun dagboek: ‘Alweer iets anders. Gisteren avond lie-
pen twee vrouwen in de panden van ons klooster te zoeken naar de man 
van een hunner die gepakt was en door de Engelsche gendarmen hier 
vastgehouden werd omdat zijne papieren niet in orde waren. Het was 
maar met groote moeite dat men er in gelukken kon die vrouwen te 
verwijderen’ (74). Ook pater Edmundus drukt in sommige passages zijn 
ongenoegen uit: ‘Dezen nuchtend is een vrouwmensch al de panden 
binnengekomen in het koor der Broeders; zij was vluchtelinge en kende 
de weg niet, was binnengekomen al de  poort van het boerenhuis; Ik ge-
leide haar buiten weg’ (75). Iets gelijkaardigs vond plaats op 19 augustus 
1918, toen was ‘er militaire begrafenis, familie van eenen overledenen 
waren gekomen, onder andere 4 vrouwen en zij hadden onbedacht de 

Foto van enkele ‘Kinderen van den IJzer -
Colonie Scolaire, Orphelinat Belge de Wisques (Pas-de-Calais)’

(Foto aanwezig in het abdijarchief)
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stoutheid in den broederkoor binnen te komen. Zij kwamen het mij zeg-
gen in de sacrystie, aangezien ik koster was. Het was Jean die het kwam 
zeggen. Ik deed mijn stoute schoenen aan, en zond ze in de kerk der we-
reldlingen. Eenen werkend van het leger kwam er zich tegen verzetten, 
doch ik gaf niet toe en de eene na de andere vertrokken. Nooit heb ik 
geen moeite meer gehad’ (76). Of alle monniken zoveel belang aan deze 
scheiding hechtten, kan niet meer achterhaald worden. Maar feit is dat 
bij drie van de vier verschillende auteurs (pater Bavo, pater Edmundus en 
broeder Victor) meerdere dergelijke passages terug te vinden zijn. Teke-
nend is ook de volgende passage: op 10 juni 1916 ‘was de pap nog weer 
eens aangebrand bij hun (de Engelse militaire oversten gekantonneerd 
in de abdij) omdat twee vrouwen die op  het kantoor der gendarmen 
moesten zijn, de toegang binnen het klooster geweigerd werd’ (77). De 
Engelse legerleiding kreeg bijvoorbeeld wel gedaan dat protestantse mis-
sen in de abdijgebouwen plaatsvonden; maar in deze principiële kwestie 
hielden de monniken hardnekkig voet bij stuk.

2.6 Het her- en verbergen van waardevolle voorwerpen
Sommige pastoors en burgers zochten in de abdij niet alleen onderdak 
voor zichzelf, maar ook voor hun kerkinboedel en / of huisraad - althans 
het meest waardevolle deel ervan: ‘Nonobstant que l’abbaye fut tou-
jours à la portée du canon, elle a accumulé sur ses greniers, dans les 
cellules et dans différentes salles les meubles et les ornements de plu-
sieurs couvents, de plusieurs curés et civils. Citons: Reninghe, Woesten, 
Ypres (et orphelinat), Zillebeke’ (78). Dit in veiligheid brengen berustte in 
de eerste oorlogsmaanden volledig op eigen initiatief. Een eerste reactie 
van hogerhand kwam er pas op 28 november ‘14, uitgelokt door de 
verwoestingen te Ieper en Diksmuide. “In een omzendbrief aan de ge-
meentebesturen verzocht toen de gouverneur van de provincie (Janssens 
de Bisthoven) archief en kunstvoorwerpen in veiligheid te brengen en in 
die zin tevens aan te dringen bij de kerkfabrieken en de weldadigheids-
besturen” (79). Zo komt het dat de kostbare schilderijen uit de kerken van 
Reninge en Vlamertinge op de kloosterzolders verborgen werden, naast 
de inboedel van bijvoorbeeld ook de kastelein van herberg ‘De Hemel’ te 
Reninge. En sommige burgers hadden blijkbaar nogal wat kostbaarhe-
den te verbergen: ‘Vandaag weer ladingen wijn, glas- en porceleinwerk 
aangekomen van de Eerw. Heer Dilger, hetgeen deze in zijne kelders 
te Ypren had opgeborgen. Er waren ongeveer 2500 flesschen wijn en 
dit alles is in de kelder der kaasmakerij geborgen’ (80). Ook soldaten die 
opnieuw naar het front moesten vertrekken, konden in de abdij overtol-
lige bagage in bewaring achterlaten. Meerdere onder hen sturen vader 
abt een bedankbriefje hiervoor, zo bijvoorbeeld soldaat J. L. Verstraeten 
uit Sterrebeek: ‘En reconnaissance de votre extrême obligeance d’avoir 
daigné accepter en dépôt chez vous, nos bagages, pour la durée de 
l’offensive, nous prenons la respectueux liberté de vous exprimer toute 
notre gratitude’ (81).
Men bleef echter ongerust over de veiligheid van de abdij, en het naken-
de eindoffensief vrezend, werd op 15 juli 1918 het kerkgoed van Rening-
he, Noordschote, Zonnebeke en Woesten ingepakt om naar Frankrijk 
verzonden te worden. Met de kostbaarheden van de abdij zelf had men 
enkele maanden eerder al hetzelfde gedaan: ‘La situation devenant ce-
pendant trop critique, le Rme. (Royaume) Abbé envoya ses propres orne-
ments pontificaux, les calices de l’abbaye, etc. à Wizernes, chez St.
Omer, chez les soeurs réfugiées de l’orphelinat d’Ypres. Au temps ou à 
St. Omer la situation devenait indenable, on a expédié nos effets à Tours, 
d’où ils vont nous revenir bientót’ (82). Ook dit - nogmaals - in veiligheid 
brengen, lijkt op eigen initiatief te zijn gebeurd. De regering was op 8 
augustus 1915 (83) uiteindelijk wel overgegaan tot de oprichting van de 
permanente commissie ‘Mission du Ministère des Sciences et des Arts’; 

beter bekend als de ‘Mission Dhuicque’, naar de architect E. Dhuicque 
die aan het hoofd ervan stond. Deze moest in de eerste plaats de kunst-
werken in de (kerken van de) frontstreek in kaart brengen, en indien 
nodig geacht, de evacuatie ervan bevelen. Hoewel de ‘Mission’ zeker 
in Westvleteren is geweest (84), lijkt ze vreemd genoeg de abdij over het 
hoofd te hebben gezien - sporen van een passage in Sint-Sixtus zijn al-
vast niet terug te vinden.

Wordt vervolgd.
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