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PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Stavele, dagboek van een klein dorp
in de “GROTE OORLOG” (1)
1914: In het vredige Stavele werden de dagen 
afgeteld naar de kermis toe, het vierde week-
end van augustus. Op 30 juli 1914 werd het 
kermisprogramma door de gemeenteraad 
goedgekeurd. De affiche werd gedrukt en be-
loofde heel wat feestelijk vermaak: concerten, 
een grote schieting aan de ‘gaaipers’, snelkoers 
met velo’s, eierkoers, loopkoers, vogelpik per 
velo, vuurvogelschieting en zelfs vuurwerk … 
er werd echter niet gefeest. 
Al lag het stille IJzerdorp dan wel achter de 
frontlijn, toch werd de rust hier vier jaar lang 
zwaar verstoord. Dagen van bezorgdheid, 
vrees, ongeval, ziekte, overrompeling en oor-
logsgeweld waren altijd dreigend dichtbij en 
reëel.  In zijn dagboek noteerde Remi De Carne 
de oorlogsgebeurtenissen. Remi was van 1890 
tot 1914 gemeentesecretaris van Stavele. Hij 
werd opgevolgd door zijn zoon Joseph.

Op zondag 2 augustus stelde de Duitse Keizer 
een ultimatum aan België. Er moest vrije door-
gang verleend worden voor de Duitse troepen 
door de provincies Luik, Luxemburg en Namen 
zodat Frankrijk aangevallen kon worden. België 
ging hier niet op in en op maandag 3 augustus 
werd de oorlog verklaard.
Alle militieklassen werden onder de wapens 
geroepen en er waren opeisingen. Begin au-
gustus 1914 had België 250.000 soldaten on-
der de wapens.

En dan komt de oorlog vrij snel dichtbij. Op 
zondag 13 september kwamen er rond 5 uur 
in de namiddag 125 Duitse Ulanen aan op de 
wijk de ‘Waeyenburg’ te Stavele. De krijgsover-
heid te Duinkerke werd hiervan op de hoogte 
gesteld en nam maatregelen. Tijdens de nacht 
kwamen er 450 ‘Fransche Territorieux’ te Roes-
brugge aan. Het was de bedoeling de aanval 
om 4 uur ’s morgens in te zetten. Doch de aan-
val verliep niet volgens plan. 
De Stavelnaar ‘Cyrille Scherier’, die niet ver 
van de Wayenburg woonde, reed ‘per velo’ 
naar zijn werk. Als stoker van een dorsmachine 

moest hij vroeg uit de veren om de ketel te 
stoken zodat de machine klaar was voor ge-
bruik als het ‘werkvolk’ toekwam. Toen hij op 
de keiweg naar de hofstede reed die niet ver 
gelegen was van de hofsteden waar de Ulanen 
gelegerd waren, begonnen deze te schieten. 
De Fransen dachten dat het gevecht begonnen 
was en gingen ook aan ’t schieten. Na het ge-
vecht vond men het lijk van Scherier met drie 
kogels doorschoten en de schedel ingeslagen 
op een bonenveld. Een eerste Stavelnaar werd 
slachtoffer van de grote oorlog.

Door de oorlogsjaren heen werd van alles 
opgeëist: paarden, velo’s, conserven, tarwe, 
aardappelen, witte bonen -‘huttebonen’ ge-
naamd-, erwten en uiteindelijk zelfs landbouw-
machines.
Uiteindelijk was er van alles te kort. 
Vanaf het begin werden er veiligheidsmaatre-
gelen genomen. De brug over de IJzer werd 
bewaakt, de straten werden gebarricadeerd 
en tijdens de dag werd een schildwacht op de 
kerktoren geplaatst. 
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Zoals bij elk oorlogsgeweld, in alle tijden en 
om het even waar, slaan mensen op de vlucht. 
Tijdens de eerste wereldoorlog was dit niet 
anders. In 1914 telde Stavele 1228 inwoners. 
Begin 1915 werd het getal vluchtelingen rond 
1500 à 2000 geschat. Samen met de plaatselij-
ke bevolking verbleven er ongeveer 3000 men-
sen te Stavele. Heel wat van deze vluchtelingen 
moesten het dorp richting Frankrijk verlaten. 
Om in Stavele te kunnen blijven moest men be-
wijzen dat men bij familie verbleef of dat men 
in het dorp werkzaam was.    

En dan zijn er de troepenbewegingen. Sta-
vele werd één groot kampement, leger- en 
doorvoerplaats van oorlogsmateriaal. Te Sta-
vele werden soldaten gekantonneerd voor ze 
opnieuw naar het front werden gestuurd. Al-
lerhande soldaten kwamen elkaar afwisselen: 
Belgische, Franse en zelfs Engelse. Men zag er 
regimenten van alle slag: “chasseurs d’Afrique, 
Zouaves, Tunische en Marokkaanse troepen, 
mannen met tulbanden aan hun hoofd, Ara-
bieren, territoriaux, werkers, ‘transport et mu-
nition’, ambulanciers, enz …”
In juli 1915 verbleef het 2de Regiment Fransche 
Zouaven en het 100ste Regiment Fransche ter-
ritoriaux op de Waeyenburghoek en een deel 
op de Westhoek, samen rond de zesduizend 
mannen. 
Velen sliepen in tenten die in de weiden bij de 
hofsteden waren opgezet.
Het volledig verloop van de troepenbewegin-
gen opgeven zou ons in de context van dit ar-
tikel te ver leiden maar het aantal soldaten dat 
te Stavele verbleef zou nog oplopen naar het 
einde van de oorlog toe.
Zo waren er eind juli 1917 twintigduizend Fran-
se soldaten gekantonneerd met dertigduizend 
paarden en rond de zesduizend wagens, muni-
tiewagens en verschillende andere rijtuigen. Zij 
maakten vooral deel uit van de zware artillerie. 
Vele mannen sliepen in tenten en de paarden 
in open lucht. Alle huizen, hofsteden, weiden 
en velden waren door de soldaten, paarden, 
wagens of kanonnen bezet.
Van aan Eversam tot aan den Waeyenburg en 
nog verderop was Stavele één groot kamp.
’t Was een waar mierennest en voor de bur-
gers was het bijna onmogelijk om nog buiten 
te komen op gevaar om overreden of door de 
paarden vertrappeld te worden.

Te Stavele voelde men de oorlog aan lijf en leden.
Men zag het vele nachten branden aan het 
front. Men hoorde er de kanonnen donderen. 
Soms was dit zo zwaar dat ramen en deuren er-
van daverden. Dit getuigt niet alleen De Carne 
in zijn dagboek maar ook wijlen Romain De-
puydt in zijn interview over de grote oorlog. 
“Door den langen tijd,” zo schrijft De Carne, 
“wordt men daaraan gewoon en maakt dit 
geen zulke ontsteltenis meer gelijk in de eerste 
weken.”  

Zelfs het geweldig bombardement en kanon-
gebulder bij het hevig gevecht aan de Kem-
melberg van 28 tot 29 april 1917, toch al een 
flink eind van het dorp afgelegen, voelde men 
te Stavele. Ook nu weer daverden alle deuren 
en ramen. 

Branden  
Met die massa soldaten gelegerd op alle hof-
steden moet het ons niet verbazen dat er nu 
en dan brand uitbrak. Er moest eten gekookt 
worden en gezorgd worden voor verlichting. 
Dit betekende in die tijd vuur en vlammetjes. 
Op 27 december 1915 om 8 uur ’s avonds 
brandde de schuur van Petrus Butaye-Hersele 
gelegen langs ‘den steenweg der dorpsplaats 
naar den Geldput’ (in de Krombekestraat) uit. 
Verscheidene geweren en vele kardoezen ble-
ven in de brand. ‘t Was een gedurig geknal van 
het ontploffen van deze munitie.
En er volgden nog heel wat meer branden door  
onvoorzichtigheid van de gelegerde soldaten.
Een laatste vermelding van brand vinden we 
terug in het dagboek in de maand juni 1917. 
Toen sloeg het vuur toe in de hofstede van 
Edouard Debaenst. Het woonhuis, de schuren 
en de stallingen gingen in de vlammen op door 
de onvoorzichtigheid van de Belgische solda-
ten die daar gelogeerd waren. Drie paarden 
van de soldaten bleven in de brand. Het was 
een aanhoudend geknal van kardoezen die af-
sprongen.

Evacuatie,
een zeer beklijvend gebeuren
Op 5 juli 1917 werd de ontruiming, de evacu-
atie dus, van gans Stavele door de Franse krijgs-
overheid bevolen. Het dorp moest volledig 
ontruimd zijn tegen 20 juli. De uitwijkelingen 
zouden met “automobielen” van Stavele naar 
de statie van klein Leisele of de Waeyenburg 
vervoerd worden en zij mochten maar 25 kilo 
bagage per persoon meenemen. In de gegeven 

bevelbrieven voor de uitwijking was er beschikt 
dat al de uitwijkelingen in het “Département 
de Sarthe” in Frankrijk zouden neergezet wor-
den waar ze samen zouden moeten verblijven. 
Dit bevel werd met veel verslagenheid en bij-
zonder grote onrust ontvangen.
De gemeenteraad kwam in spoedzitting bijeen 
en stelde een smeekschrift op gericht aan de 
koning die toen in De Panne verbleef. Er kwam 
verlossend nieuws. Op 18 juli ontving de bur-
gemeester een telegram waarin te lezen stond 
dat de ontruiming was opgeschort.
De Franse krijgsoverheid nam nadien wel an-
dere maatregelen: niemand van Stavele mocht 
nog de gemeente verlaten en slechts één per-
soon per huisgezin mocht nog op straat ko-
men. Er mocht niet over de velden gelopen of 
gewerkt worden. Dit betekende zoveel als ge-
dwongen werkeloosheid. Gelukkig werd deze 
maatregel niet strikt toegepast. Tien tot twaalf 
dagen later werd de maatregel zelfs ingetrok-
ken.

Willem Lanszweert

bronnen:
- dagboek van Remi De Carne
- informatie en foto’s Leo Bonte
- aanvullende gegevens Roger Lanszweert (†)

Over dit alles - en nog zoveel 
meer - vertelt Willem Lans-
zweert op zondag 16 oktober 
om 15 uur in de gemeentelijke 
feestzaal De Moote te Stavele.
Verder is er nog tot 13 no-
vember 2016 een interessante 
tentoonstelling over WO.I te 
Stavele op de site rond de kerk 
met als titel ‘Vreemde vogels - 
Veilig nest’. 
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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

IF I HAD A HAMMER!

Niet alleen de Amerikaanse zanger Trini Lo-
pez had er destijds, in 1963, nood aan om zijn 
landgenoten een geweten te kloppen.
Ook het bekende “smidje in zijn smisse” kon er 
aardig met een hamer overweg. Bij welke be-
zigheid anders zong hij de hele dag van klop-
pe-kloppe-klop? Of was het zijn hart? Voor dat 
meisje op haar kamer?
Wie te vaak klop “krijgt”, legt tenslotte het 
loodje. Klop geven is leuker, maar niet zo sym-
pathiek. Tenzij je dakwerker bent, dan moet je 
wel eens lood leggen en dat bladlood in de ge-
wenste vorm  kloppen.
Voor het in de gewenste vorm drijven van blad-
lood (bv. over dakpannen) gebruik je een rond 
model, om het bladlood strak tegen een vlakke 
ondergrond te kloppen, een plat model.
En daarvoor hanteer je geen metalen hamerkop, 
maar een van … azijnhout,  het harde hout van 
de steeneik die in het Portugees.”azinheira” 
heet.

Wie de raadspijker op de kop sloeg en de 
onschuldhandige loting overleefde, Ignace 
Verhoye uit Haringe, weze geprezen om zijn 
onvermoede maar succesvolle kennis én deel-
name aan dit retrorubriekje. Dat honoreren we 
graag!

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

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

Drukkerij SCHOONAERT

Sparen en 
beleggen

Sparen en beleggen is 
complex. Onze specialisten 
helpen u om uw portefeuille 
op de juiste manier samen 
te stellen.

Bankieren

Hebt u een zichtrekening 
nodig met alles erop en 
eraan? Of volstaat een  
rekening met alleen een 
bankkaart? U beslist.

Lenen

Als u een huis wilt kopen, 
bouwen of verbouwen,  
denkt u daar goed over na. 
Wij zorgen voor een  
verstandig afbetalingsplan. 

Verzekeren

Bescherm wat u lief is.  
Uw huis, uw gezin en uw 
auto bijvoorbeeld. Ontdek 
onze uitgebreide formules 
op www.argenta.be.
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 Kantoor Haverbeke Kristof BVBA

Veurnestraat 48 n 8970 Poperinge

Tel. 057 33 92 08

Kristof.haverbeke@argenta.be
ON 0863821127 n FSMA 62527 cA-cB

Uw appeltje voor de dorst n www.argenta.be
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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

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

+ binnenkort Allerheiligen: bestel op tijd je chrysanten!

+ grote keuze aan violen, winterheide, sierkolen, minicyclamen
… alles om uw najaars- of winterbloembakken te vullen

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

+ alle bloembollen van de voorjaarsbloeiers

+  groot assortiment siergrassen, geven een speciale toets aan de tuin
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Tabel 3: Aantal inwoners
in de Kasselrij Veurne 1550-1645.

Tabel 5: De bevolkingsevolutie in de Kasselrij Veurne 
volgens de gegevens van de domeinen 1688-1794.

Boter en kaas
in de Kasselrij Veurne (19)
16de - begin 19de eeuw

b) Prijs van kaas 
in de Kasselrij 

Veurne: presenta-
tie van de gegevens

Het zuivelproduct kaas laat 
zich niet gemakkelijk interregionaal vergelij-
ken. Zoals we al uitvoerig hebben toegelicht, 
bestonden er grote verschillen tussen de ver-
schillende types kaas. We zullen zodoende 
nogmaals beklemtonen dat men niet zomaar 
ongestraft ‘kaas’ met ‘kaas’ mag vergelijken 
want zoals heden ten dage bestonden er even-
zeer in vroegere tijden grote verschillen in prijs. 
Denk in dat opzicht maar aan het hedendaagse 
contrast tussen de prijs van 1 kg jonge Gouda 
en 1 kg van de betere Roquefortkaas die ge-
makkelijk 400 % bedraagt!
Met deze opmerking in het achterhoofd gaan 
we ten eerste de prijsvorming van de zoge-
naamde nieumolcken caes weergeven. Over 
dit type kaas zijn we het eens dat het hier een 
luxekaas betrof, aangezien hij als relatiege-
schenk aan veel ‘belangrijke’ personen werd 
gegeven. Daarom vinden we prijsgegevens 
van dit type kaas in de rubriek extra ordinaire 
uitgaven van de vroegere Veurnse Kasselrij-
rekeningen. Naar analogie met de boterprijs 
verwerken we eveneens de resultaten tot vijf-
jaarlijkse gemiddelden om de trend te kunnen 
achterhalen. Grafiek 16 toont duidelijk aan dat 
de nieumolcken kaas in vergelijking met de bo-
terprijs gemakkelijk tot 100 % en meer duur-
der was. Dit bevestigt onze veronderstelling en 
vermoeden dat dit type kaas waarschijnlijk een 
luxeartikel was.

Vervolgens vonden we in de disrekeningen van 
Oostkerke bij Diksmuide - in tegenstelling tot 
P. Vandewalle - gegevens die ons toelieten een 
blik te werpen op het prijsverloop van de zoge-
naamde coeye kaas. In grafiek 17 hebben we 
ook die gegevens tot vijfjaarlijkse gemiddelde 
prijzen verwerkt.

Wat opvalt is dat ‘koeienkaas’ vanaf 1560 tot 
1575 wel met 60 % in prijs toenam maar sinds 
dan op hetzelfde niveau van 2 gr Vlaams per 
pond bleef tot zijn laatste prijsniveau in de pe-
riode 1655-59. Daarenboven is het verwonder-
lijk dat dit type kaas relatief goedkoop was. In 
vergelijking met de nieumolcken kaas kostte 
koeienkaas maar 10 %! Hierdoor lijkt het meer 
dan aannemelijk dat dit type kaas waarschijn-
lijk door de gewone man gegeten werd. De 

zogenaamde ‘prijshausse’ in de eerste helft 
van de 17de eeuw zoals die voorkwam voor 
boter, bleek geen enkele invloed te hebben op 
de prijs van koeienkaas die zich liet kenmerken 
door stabiliteit. 
 
Als derde type kaas bespreken we hier de Hol-
landse kaas. Dit type vonden we maar een paar 
keer vermeld in de Kasselrijrekeningen van 
Veurne. Omdat dit zo weinig was, vonden we 
het opportuun om onmiddellijk te vergelijken 
met de prijs van Hollandse kaas te Brugge die 
we kennen vanaf 1580 tot 1700.
 
Grafiek 18 (p. 936) geeft het prijsverloop te 
Brugge weer met één enkele prijsindicatie voor 

Veurne tijdens de periode 1590-94. Wat opvalt 
zijn de schommelingen van zo’n 20 à 25 % 
omtrent de gemiddelde prijs van 7,5 gr Vlaams 
per pond gedurende de periode 1580-1704. 
Ook de prijs van Hollandse kaas in het Veurnse 
situeert zich volledig op het niveau van Brugge. 
Over de lichte schommelingen heen krijgen we 
een relatief stabiel prijsverloop voor Hollandse 
kaas. 
Tenslotte vonden we nog prijsgegevens voor 
‘andere’ types kaas. Daarbij moeten we opmer-
ken dat we over zo weinig gegevens beschik-
ken dat het onmogelijk is om tot bruikbare gra-
fieken te komen. Het gaat hier meer bepaald 
om de types: ghebeterde nieumolcken caes, 
schapenkaas, roomkaas en overjaersschen 



kaas. Tabel 31 geeft het resultaat weer.
 
Verder is het niet mogelijk om nog meer gege-
vens aangaande de prijs van de verschillende 
types kaas weer te geven omdat vanaf de 17de 
eeuw de rekeningen niet meer zo gedetail-
leerd werden bijgehouden. Als voorbeeld ge-
ven we hier een uittreksel voor het jaar 1623 
uit de Kasselrijrekeningen van Veurne. Juist 
in deze rekening vonden we de zogenaamde 
pays kaas weer: Leverynghen van twee tonnen 
ende vijf stoops en half bier; hondert achten-
vichtich brooden van stuvers; tzeventich pon-
den pays caes met zeker vleesch. Alles ghe-
voert ten oude clooster van den Duynen omme 
aldaer in doen retresseren den capiteyn don 
Pedro Butroy, passeerde met sijne compagnie 
lancx de duynen commende van Nieupoort 
naar Duinkerck. By die ordonnantien 72 £ 5s. 6 
d. Dergelijke manier van noteren laat ons niet 
toe om nog meer gegevens te vinden.

c) Prijs van ‘melk’ in Veurne-Ambacht
Slechts éénmaal vonden we in de disrekenin-
gen van Oostkerke bij Diksmuide gegevens 
over de prijs van melk voor het jaar 1639. De 
verschillende types melk waren: cernemelck, 
melck of zoete melck of nieumolcken melck en 
pap. Melk, zoete melk en nieuwmolken melk 
waren waarschijnlijk hetzelfde. Dit kunnen we 
eveneens afleiden uit de gelijke prijs. Een canne 
of kan melk dubbel kostte zoveel als eenzelfde 
hoeveelheid karnemelk en een kan pap was 
evenveel waard was als een kan melk. Dezelfde 
verhouding tussen melk en karnemelk vinden 
we ook te Gent terug. Tijdens het jaar 1590 
kostte een stoop (zoete) melk daar 6 gr Vlaams 
en een stoop karnemelk 3 gr Vlaams. 

d) Seizoensschommeling van de boterprijs 
in het Veurnse
Voor de jaren 1620 en 1810 konden we de 
schommeling van de boterprijs op jaarbasis 
achterhalen. Grafiek 19 toont duidelijk aan dat 
er over een periode van een kleine 200 jaar ei-
genlijk niets was veranderd. De minimumprijs 
voor boter situeert zich nog steeds in de maan-
den mei en juni. Dit valt gemakkelijk te verkla-
ren omdat de koeien in die periode van het jaar 
opnieuw in het gras lopen. Hun melkproductie 
en met als gevolg ook hun boterproductie nam 
toe zodat er een tijdelijk ‘overaanbod’ van bo-
ter was. Volgens de marktregels van vraag en 
aanbod nam de boterprijs dan ook een duik. 
Naarmate de melkgift afnam en de koeien 
droog kwamen te staan, was er een vermin-
derde boterproductie. Op zijn beurt had dit een 
verhoogde boterprijs als gevolg in de maanden 
oktober-november.

Wordt vervolgd.
Laurent Hoornaert

Tabel 31: Prijzen van de ‘andere’ types kaas in de Kasselrij Veurne in gr Vlaams per pond.

Tabel 32: Prijzen van ‘melk’ en pap
te Oostkerke voor het jaar 1639.
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Publiciteit voor de streek ?
De IJzerbode wordt

in meer dan 3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79
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EVENEMENTENKALENDER HARINGS
BLAUWERSWEEKEND
IN NIEUW KLEEDJE
Tijdens het weekend van 24 en 25 september 
wordt Haringe opnieuw het blauwersdorp van 
vroeger. Met op zaterdagavond de 36ste edi-
tie van de avontuurlijke Karel de Blauwerver-
kiezing en op blauwerszondag de traditionele 
grote antiek- en brocantemarkt.  
Dat de blauwerstocht tot de verbeelding blijft 
spreken, blijkt elk jaar opnieuw uit de deel-
nemerslijst en de straffe verhalen achteraf. En 
ook dit jaar belooft het nachtelijk blauwersspel 
opnieuw een pak spanning en amusement. 
Opvallend is wel dat de organisatoren nood-
gedwongen het blauwerscafé d’Heybeke als 
vaste start- en aankomstplaats verlaten. Dit 
jaar wordt De Levaard zowel voor de kan-
didaatblauwers als voor de kommiezen het 
epicentrum van het gebeuren. En ook de in-
schrijvingsprocedure is aangepast. Wie wil 
meeblauwen moet vooraf inschrijven via mail 
naar kareldeblauwer@outlook.com. En ook 
kandidaatkommiezen kunnen op dat adres sol-
liciteren. Net als in het verleden is het aantal 
deelnemers beperkt tot 80, en alle info over de 
wedstrijd wordt voortdurend gedeeld en ge-
actualiseerd via de facebookpagina “Karel de 
Blauwer”. Alle links zijn ook terug te vinden op 
www.haringe.be.   
Voor de winnaar van de blauwersnacht ligt 
niet alleen een mooie geldprijs klaar, maar 
bovendien komt zijn naam op de al lange en 
prestigieuze erelijst. Bovendien wordt de kers-
verse Karel de Blauwer op zondag tijdens de 
grote antiek- en brocantemarkt officieel geïn-
troniseerd. Met erelint, blauwersstok en een 
ereronde door het dorp. En wie na de vakan-
tie met een nieuwe lei, garderobe en interieur 
wil starten kan op zondag 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 op 057 30 00 
90.      

Na de Canadakoffer (2012) publiceert erebur-
gemeester Marc Wackenier Dorp in een kleri-
kale houdgreep, Alveringhem 1830-1899. Het 
wordt een indringende inkijk in een leefwereld 
die gedomineerd werd door het instituut Kerk. 
De invloed van de Kerk op het lokaal politiek 
bestel en de macht van de grondbezitters wa-
ren de dominante factoren in dat dorp dat toen 
3000 ‘zielen’ telde.
Een ontluikend liberalisme dat geen voedings-
bodem vond in dat agrarisch dorp leidde nu en 
dan tot merkwaardige gebeurtenissen en uit-
spattingen.

De auteur schetst een totaalbeeld van een 
gemeente die geprangd zat tussen politiek 
en godsdienst. Met fascinerende verhalen die 
tot de verbeelding spreken, wordt duidelijk 
gemaakt dat Alveringhem in de negentiende 
eeuw meer dan ooit de ongekroonde ‘Konin-
ginne van Veurne Ambacht’ was.
Het boek telt meer dan 400 pagina’s en wordt 
overvloedig geïllustreerd met 500 foto’s, teke-
ningen, prentkaarten en onuitgegeven icono-
grafisch materiaal.
Vooraf intekenen kan tot 6 september 2016 
tegen de voordeelprijs van € 33 (exclusief ver-

zendingskosten) door storting op rekeningnr. 
BE49 001026073171 van Marc Wackenier, met 
vermelding: Alveringhem, Dorp in een klerikale 
houdgreep en het aantal gewenste exempla-
ren. Na publicatie wordt het boek te koop aan-
geboden bij de uitgever tegen € 38. De oplage 
is beperkt.
Info en bestellingen: Marc Wackenier, Sint Rij-
kersstraat 18, 8690 Alveringem (0495 51 00 
91 - 058 28 87 67 - mwackenier@telenet.be). 
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN JULI 2016

KAARTING - 15 JULI
OC Karel de Blauwer
24 deelnemers - wonnen 3 partijen:
Vanstechelman Georgette (248 p.) en Ceenaeme 
Maria (283 p.)
wonnen 0 partijen:
Vandevoorde Maria (70 p.), Decorte Christiane (242 
p.), Vandecasserie Paula (148 p.) en Degraeve Si-
monne (129 p.)

Klassement:
1. Decaesteker Wilfried 15 part./2271 pt.
2. Vanstechelman Georgette 14 part./1541 pt.
3. Vanhoucke Willy 13 part./1707 pt.
4. Demuynck Eugène 13 part./1649 pt.
5. Depyper Anna 13 part./1506 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
1. Boury Alice 66 pt.
2. Vercoutter Marie-Thérèse 58 pt.
3. Decaesteker Maria 55 pt.
3. Timperman Lucienne 43 pt.

KAARTING - 26 JULI
Kristen Volkshuis
20 deelnemers - wonnen 3 partijen:
Vandeputte Marie-Ghislaine (331 p.), Ceenaeme 
Maria (306 p.), Decaesteker Wilfried (268 p.) en Ver-
meulen Jean-Pierre (235 p.)
won 0 partijen: Soulliaert Michel (182 p.)

Klassement:
1. Demuynck Eugène 15 part./1922 pt.
2. Vereype Gratienne 13 part./1809 pt.
3. Decaesteker Wilfried 13 part./1722 pt.
4. Ceenaeme Maria 13 part./1613 pt.
5. Vandeputte Marie-Ghislaine 13 part./1610 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
1. Timperman Lucienne 66 pt.
2. Vercoutter Marie-Thérèse 57 pt.
3. Decaesteker Maria 53 pt.
4. Boury Alice 37 pt.

PETANQUE - 8 JULI
27 deelnemers - Wonnen 3 partijen:
Antheunis Cecile, Debuysere Maria, Deloz Jean-Clau-
de, Queldry Marc, Rouseré Christiane, Soetaert Frans, 
Thery Valère, Temperville Fernand, Vandeputte Marc 
en Vercoutter Marie-Thérèse

Klassement:
1. Huyghe Geert 27 part./408 pt.
2. Decaesteker Wilfried 24 part./351 pt.
3. Soetaert Frans 26 part./431 pt.
4. Butaye Willy 25 part./393 pt.
5. Dessein Johan 24 part./352 pt.
6. Demuynck Eugène 23 part./406 pt.
7. Neyrinck Aimé 22 part./393 pt.
8. Van Acker Jozef 22 part./391 pt.
9. Dequeker Romain 21 part./356 pt.
10. Thery Valère 20 part./383 pt.

PETANQUE - 22 JULI
30 deelnemers - Wonnen 3 partijen:
Decaesteker Wilfried, Demuynck Eugène, Indevuyst 
Alice, Neudt Willy, Ryon Jozef en Vandeputte Marie-
Ghislaine

Klassement:
1. Decaesteker Wilfried 30 part./429 pt.
2. Soetaert Frans 28 part./468 pt.
3. Butaye Willy 27 part./425 pt.
4. Huyghe Geert 27 part./408 pt.
5. Demuynck Eugène 26 part./445 pt.
6. Dessein Johan 24 part./377 pt.
7. Neyrinck Aimé 23 part./431 pt.
8. Van Acker Jozef 23 part./417 pt.
9. Bossaert Raf 22 part./405 pt.
8. Vandeputte Marc 22 part./392 pt.

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan

3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.

Inlichtingen: 057 30 03 79
Duinkerkestraat 107 - POPERINGE

Gsm 0475 86 84 24
Open: iedere werkdag, zaterdag inbegrepen

OORLOGSBOEKEN
HELDENMOED
IN HET ACHTERLAND 

Veldhospitalen en revolutionaire medische in-
zichten zorgden achter de frontlinie voor een 
metamorfose van het Belgische leger.
De vernietigende kracht van het moderne 
wapentuig waarmee de legerleiding tijdens 
de Eerste Wereldoorlog een beslissende 
slag trachtte te forceren verwees militaire 
en medische handboeken voorgoed naar 
de prullenmand. Ook de schamele restanten 
van het Belgische leger, verstopt achter het 
vergiftigde geschenk van een waterbarrière 
barstensvol ziektekiemen, ontsnapte niet aan 
de dodelijke tol van mitrailleurkogels, obus-
scherven en wolken strijdgas.
Een nieuwe visie op verzorging drong zich op 
om een herhaling van de sanitaire ramp van 
1914 te vermijden. Zwaargewonde soldaten 
moesten hun verzorging veel vlugger krijgen 
om aantasting door gangreen te vermijden. 
Gebrek aan geld, durf, mankracht en mate-
riaal deed de legerstaf echter weifelen. Het 
Belgische Rode Kruis liet zich in dit moment 
van nood zien en introduceerde, onder lei-
ding van chirurg Antoine Depage, een ver-
nieuwend concept in de militaire medische 
structuren: het chirurgische veldhospitaal. 
Een compleet uitgerust ziekenhuis met een 
uitgebreide medische staf waar soldaten lut-
tele uren na het oplopen van hun verwon-
ding op de operatietafel terechtkonden. Dit 
alles binnen het bereik van de vijandelijke 
kanonnen en vliegtuigen.
In Heldenmoed in het achterland toont au-
teur Pieter Janssens hoe een wijdvertakte 
organisatie zich wereldwijd inspande om 
voldoende geld en middelen bij elkaar te 
halen om dit vernieuwende concept vorm 
te geven. En hoe een radicale wijziging in de 
visie op verzorging van gewonden, ondanks 
kinderziekten en oorlogjes tussen ego’s en 
organisaties, het Belgische leger redde van 
de ondergang.

Auteur Pieter Janssens is historicus en 
nieuwsmanager bij Het Nieuwsblad.

Uitgever: LannooCampus
Prijs: € 24,99
ISBN 978 94 0141 8171
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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

Wèt je gy oe da
wyder dat zegn?

Wuk da ’t wilde zeggen, kiek  
1. were ezo zien: nogmaals zwanger zijn        
2. ’t nie wegsteken: het duidelijk laten merken           
3. e dikke pele hen: zwaarlijvig zijn, ongevoelig 

zijn voor kritiek       
4. piek en piek zien: niet mekaars beste vrienden 

zijn            
5. lirtje steken: een vuurtje stoken
6. van ’n hoend zien: op niets trekken             
7. ze dumen vetten: zich verblijden met het onge-

luk van een ander          
8. e snakje kriegen: een zotte bui krijgen
9. ’t nie kunnen bokken: het niet kunnen halen, 

teveel om handen hebben
10. ze pluk en: het druk hebben               
11. sneuve geven: iemand iets door de neus wrijven                      
12. van ze plumen loaten: aan geloofwaardigheid 

inboeten
13. deur de neuze zien: een glaasje teveel op heb-

ben
14. e tuksje doen: een siësta houden na bvb het 

middageten
15. e stegen zien: aan de gierige kant zijn
16. an de klienke hangen: ergens veel op bezoek 

gaan
17. e puud in ze kele hen: met een ietwat hese stem 

spreken
18. kokkedunen: een kopje kleiner maken
19. e ki tukken: met het glas klinken op iemands 

gezondheid
20. nie roendrieën mi mien: met mij de zot niet 

houden

’t Is nie damme ’t nie kennen,
moa hoeë verstoa gie dat?
1. z’ is e dooëdzoende weird
2. ’t goan dertieën zukke in e doziene
3. ’t goa tegen je kloefen zien
4. e droait e bitje
5. ’k goan me loop hoalen
6. e weegt nie vele
7. e goat nog opschieëten voe zoad
8. dat vromens is wel besteld
9. toafel is berd
10. ze zien in stokke
11. je moe je puuste nie scheuren
12. je moe nie opspelen
13. van wufferen huzzel zie gie estoken?
14. schrief het moar op!
15. ja, wieëns hoofd doet er toen zeeër!
16. bradt z’n hoarieng nieë?
17. je veugel goa wegvlieëgen!
18. ’t ligt opperst
19. en zit were op ze peird
20. nint, ’t is gin vetten!

On de boeëren stoppen van klagen,
de pasters van vragen
en de vromenschen van zagen,
toen zien m’ an ’t ende van nuze dagen!

Wim Sohier

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN AUGUSTUS 2016

KAARTING - 19 AUGUSTUS
OC Karel de Blauwer
28 deelnemers - wonnen 3 partijen:
Decaesteker Wilfried (291 p.)
wonnen 0 partijen:
Louagie Maria (182 p.), Vanstechelman Georgette 
(136 p.), Vanacker Cecile (126 p.) en Jozef Van Acker 
(124 p.)

Klassement:
1. Decaesteker Wilfried 18 part./2562 pt.
2. Vanhoucke Willy 15 part./1933 pt.
3. Demuynck Eugène 15 part./1933 pt.
4. Depyper Anna 15 part./1714 pt.
5. Ceenaeme Maria 14 part./2020 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
1. Boury Alice 78 pt.
2. Vercoutter Marie-Thérèse 67 pt.
3. Decaesteker Maria 64 pt.
4. Timperman Lucienne 53 pt.

KAARTING - 23 AUGUSTUS
Kristen Volkshuis
20 deelnemers - wonnen 3 partijen:
Vandecasserie Paula (369 p.), Soulliaert Michel (237 
p.) en Vandeputte Marie-Ghislaine (211 p.)
won 0 partijen: Van Acker Jozef (188 p.)

Klassement:
1. Demuynck Eugène 16 part./2176 pt.
2. Vandeputte Marie-Ghislaine 16 part./1821 pt.
3. Ceenaeme Maria 15 part./1913 pt.
4. Vereype Gratienne 14 part./2064 pt.
5. Decaesteker Wilfried 14 part./1949 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
1. Vercoutter Marie-Thérèse 71 pt.
2. Timperman Lucienne 71 pt.
3. Decaesteker Maria 62 pt.
4. Boury Alice 49 pt.

PETANQUE - 12 AUGUSTUS
38 deelnemers - Wonnen 3 partijen:
Decaesteker Wilfried, Demuynck Eugène, Gyssels 
Raymond, Huyghe Geert, Neyrinck Aimé, Queldry 
Marc, Soetaert Frans en Thery Valère

Klassement:
1. Decaesteker Wilfried 33 part./468 pt.
2. Soetaert Frans 31 part./507 pt.
3. Huyghe Geert 30 part./447 pt.
4. Demuynck Eugène 29 part./484 pt.
5. Butaye Willy 29 part./460 pt.
6. Neyrinck Aimé 26 part./470 pt.
7. Dessein Johan 26 part./415 pt.
8. Van Acker Jozef 25 part./452 pt.
9. Thery Valère 24 part./449 pt.
10. Bossaert Raf 23 part./437 pt.

PETANQUE - 26 AUGUSTUS
29 deelnemers - Wonnen 3 partijen:
Decaesteker Wilfried, Butaye Willy en Vandeputte 
Marie-Ghislaine

Klassement:
1. Decaesteker Wilfried 36 part./507 pt.
2. Soetaert Frans 32 part./542 pt.
3. Butaye Willy 32 part./499 pt.
4. Demuynck Eugène 31 part./516 pt.
5. Huyghe Geert 31 part./473 pt.
6. Neyrinck Aimé 28 part./498 pt.
7. Dessein Johan 27 part./441 pt.
8. Thery Valère 26 part./477 pt.
9. Van Acker Jozef 25 part./452 pt.
10. Dequeker Romain 24 part./441 pt.



940

4 RECTO

EVENEMENTENKALENDER

ABELE
 
n Hommelpluknamiddag
 Zondag 18 september vanaf 14 uur
Ook dit jaar moet de hoppe in het kleinste 
hoppeveldje van de streek (= 20 ranken) 
geplukt worden. Aangezien de aankoop van 
een hoppeplukmachine geen optie is, heeft de 
vzw gekozen om ieder jaar op de goeie oude 
manier de hoppe te plukken: met de hand.
Dit gebeurt in een gemoedelijke sfeer en 
iedereen kan meegenieten. Dominique Col-
paert zorgt voor de muzikale ambiance. Er 
kan een heerlijk geurend streekbier gedronken 
worden.
De toegang is gratis. Info: 057 33 22 08 of
vzw.pensionaat@skynet.be.

n Brocante- en muntenbeurs
 Zondag 9 oktober van 7 tot 12.30 uur
Op iedere tweede zondag van de maand gaat 
de verzamelbeurs van Poperingana Numisma-
tica 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. Gratis toegang.

n Expo: “Uit de oude doos”
 Zondag 9 oktober van 8 tot 12 uur
In het kader van de maandelijkse verzamelbeurs 
organiseert vzw ’t Pensionaat een expo met 
publicitaire blikken dozen, uit eigen collectie. 
Vroeger, nog meer dan nu, werden veel zaken 
in blikken dozen verpakt. Die dozen leidden 
algauw een tweede leven: wie herinnert zich 
niet de koekjestrommel met daarop de foto 
van Koning Boudewijn en zijn verloofde Prinses 

Fabiola in haar roze jurkje? Die thuis gebruikt 
werd om “papieren” of foto’s in te bewaren…
Maar ook koffie en chocolade werden verkocht 
in soms mooi versierde blikken dozen. De expo 
wordt aangevuld met oude verpakkingen van 
hedendaags nog bekende producten, met als 
bekendste merken o.a. Sunlight en Solo.
De toegang is gratis. Info: 057 33 22 08 of vzw.
pensionaat@skynet.be

n 8ste keer Buren bij Kunstenaars
 in Het Pensionaat
Voor de dertiende keer heeft Buren bij 
Kunstenaars plaats in onze provincie. Het is 
de 8ste keer dat Het Pensionaat overrompeld 
wordt door diverse kunstenaars die hun 
mooiste stukken aan het publiek tonen. Dit jaar 
zijn de individuele deelnemers:
- Monique Berghman, acrylverf op doek
- Edith Caron, olieverf op doek
- Pol Debaene, landschappen in pastel
- Norbert Demeester, acrylverf op doek
- Jan Dekeyser, boomwortelkunst
- Emiel Desmyter, beeldhouwen, letterkappen
- Virginie Durnez, bloemensierkunst
- Luc Famaey, olieverf op doek, beeldhouwen
- Gilbert Hauspie, olieverf op doek, tekeningen, 

diverse technieken
- Chris Masson, keramiek
- Charles Meuleman, ijzerassemblage
- Gaston Pauwels, keramiek
- Jenny Pittillioen, acryl- en olieverf op doek,
- Josiane Platteeuw, pergamanokunst
- Raymond Renders, olieverf op doek, collages, 

keramiek
- Romine, acryl- en olieverf op doek
- Willy Valcke, acrylverf op doek, pentekeningen
- Carine Vanmeenen, acrylverf op doek, 

fotografie

Verder zijn er twee kunstenaarscollectiefs actief 
in Het Pensionaat. Dit zijn Creabelle en Taille 
Directe@pensionaat. 
Deelnemers Creabelle zijn:
- Martine Dumeez, acrylverf op doek, pastel
- Anny Gesquière, acrylverf op doek
- Nicole Quaghebeur, acrylverf op doek, 

letterkappen
- Francine Vandevoorde, acrylverf op doek, 

letterkappen, beeldhouwen
- Marin, acryl- en olieverf op doek, 
Deelnemers Taille Directe@pensionaat zijn:
- Pierre Delputte, beeldhouwen in steen
- Mieke Latré, beeldhouwen in steen
- Robert Walleghem, beeldhouwen in hout en 

in steen.
Toegang is gratis.
Op volgende data: vrijdag 14 oktober van 16 
tot 18 uur en op zaterdag 15, zondag 16, 
zaterdag 22 en zondag 23 oktober telkens van 
10 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur

n Tweedehands boekenbeurs
 “Volgens het boekje”
 Zondag 6 november van 8 tot 16 uur
Voor de vierde keer organiseert vzw ’t Pen-
sionaat een tweedehands boekenbeurs. Dit 
is een kleine maar gemoedelijke beurs, ideaal 
voor wie zijn bibliotheek wil opruimen en zo 
wat boeken wil verkopen. Of voor wie plaats 
over heeft in zijn boekenkast en de lege plekjes 
wil aanvullen.
We doen bij deze een oproep aan standhouders.
Wie wil, kan zich inschrijven. De standplaatsen 
zijn gratis. Reservatie is verplicht. Er zijn enkel 
boeken toegelaten.
Graag contact opnemen op 057 33 22 08 of 
vzw.pensionaat@skynet.be
De toegang tot de beurs is eveneens gratis.

’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

De Suikeruiltjes
Webwinkel voor doopsuiker en attenties.

www.desuikeruiltjes.com
info@desuikeruiltjes.be

057 36 67 68 - 0472 56 43 09

Een geboorte is uniek zo ook uw doopsuiker, 
daarbij helpen wij u graag bij het verzorgen van 

uw doopsuiker. Volledig of gedeeltelijk afgewerkt
maar ook zelfvullers kunnen bij ons terecht.
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BEVEREN-IJZER 

n Gezond slapen
 Dinsdag 4 oktober om 14 uur
Op 4 oktober om 14 uur komt Geronimo, con-
sulent van matrassen, dekens, lakens en diets 
meer een demonstratie geven over gezond sla-
pen. Alle OKRA- en niet-OKRA-leden zijn van 
harte welkom op deze gratis uiteenzetting zon-
der aankoopverplichting. Iedereen krijgt  gratis  
koffie met taart en doet mee aan een grandi-
oze tombola. 
Deze bijeenkomst gaat door in de Sint-Brigi-
dazaal naast de kerk van Beveren. Wie komt 
steunt ook nog onze OKRA-kas daar wij voor 
iedere aanwezige van Geronimo een financiële 
steun krijgen. Dus allen van harte welkom

n Boterkaarting
 Zondag 23 oktober vanaf 10 uur
Naar jaarlijkse traditie richt OKRA-Beveren 
zijn reuze Dixmuda-boterkaarting in de Sint-
Brigidazaal in op zondag 23 oktober vanaf 10 
uur tot in de late uurtjes. Inleg € 1,25 zonder 
drankverplichting en iedere winnaar krijgt 1 
pakje van 250 gram Dixmuda-boter mee naar 
huis.

KROMBEKE 

n Tuinhier Krombeke
 Vrijdag 14 oktober om 20 uur
‘Bewaren van groenten en fruit’ door Johan 
Deblaere in de kantine van de Hondenschool 
“Te Lande”, Bankelindeweg 39 te Krombeke.

n Gezinsbond Krombeke stelt voor …
 ‘Hoe tem je een draak!’
 Maandag 31 oktober van 14 tot 16 uur
Zin in iets speciaals op Halloween? Kom dan 
naar de kinderfilm ‘Hoe tem je een draak!’ Een 
spannende avonturenfilm vol stoere Vikingen 
en wilde draken. Tijdens een inwijdingsritueel 
moet een jonge Viking bewijzen een waardig 
opvolger van zijn vader, het stamhoofd, te kun-
nen zijn. Maar als hij vriendschap sluit met een 
gewonde draak, zet dat zijn wereld op z’n kop.
Trek je mooiste halloweenpakje aan! En kom 
op maandag 31 oktober om 14 uur naar OC 
De Bampoele. Prijs: € 2,50 voor leden en € 5 
voor niet-leden kun je genieten van dit span-
nend avontuur (incl. drankje en verrassing).
Info: gezinsbondkrombeke@gmail.com -
057 40 16 82.

POPERINGE

n Leer eerste hulp bij het Rode Kruis!
 Poepsimpel!
Elk jaar gebeuren ontelbare grote en kleine 
ongevallen thuis, op straat, in uw vereniging…
Voel jij je ook zo hulpeloos telkens er iets ge-
beurt? Krijg je dan niet de drang om je in te 
zetten en anderen te helpen? Je kan het nu le-
ren bij het Rode Kruis.
In de cursus “basisopleiding” leer je hoe je 
moet reageren in een noodsituatie en hoe je 
gepast eerste hulp kan verlenen. Ook de ver-
zorging van vaak voorkomende aandoeningen 
komt aan bod. 
Deze opleiding is gratis en gaat door in het 
Rode Kruislokaal te Poperinge. Iedereen vanaf 
16 jaar is welkom!
Bij het Jeugd Rode Kruis kunnen jongeren tus-

sen 10 en 12 jaar en 13 en 15 jaar echte hel-
pertjes of junior-helper worden!  
Info en inschrijvingen:
- Helper (vanaf 16 jaar)
 start vrijdag 16 september om 19.15 uur
 vorming@poperinge.rodekruis.be
- Helpertje (van 10 tot 12 jaar)
 start zaterdag 24 september om 9 uur
 jeugd@poperinge.rodekruis.be
- Junior Helper  (van 13 tot 15 jaar)
 start zaterdag 24 september om 9 uur
 jeugd@poperinge.rodekruis.be.

PROVEN

n Cirque Castagnard
 Zondag 25 september vanaf 14.30 uur
Waar het circus neerstrijkt, ontstaat meteen 
een magische sfeer. Een mix van verwondering, 
aantrekking en terughoudendheid. De vreem-
de namen, de verbazingwekkende stunts, de 
opwekkende muziek, de kleurrijke kostuums, 
de menselijke en dierlijke talenten, de pot-
pourri aan geuren … dit alles vormt de aan-
trekkingskracht van de circuswereld.
Cirque Castagnard is de naam van het circus 
dat voor één dag zijn tenten opslaat in VBS De 
Kastanje Proven op zondag 25 september. De 
leerlingen kruipen in de huid van circusdieren 
én -artiesten en verbazen het publiek met hun 
ontwapenende optredens.
Daarna openen de spelletjeskramen hun deu-
ren. Alle kinderen kunnen zich volop uitleven 
en prijzen proberen te winnen, terwijl ouders, 
grootouders, familieleden en vrienden zich te 
goed doen aan frisse dranken, vers gebakken 
pannenkoeken of heerlijke braadworsten in 
een broodje.

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

Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos

Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen

AANPASSEN EN HERSTELLEN
VAN KLEDIJ

Ilse Warmoes
Dodemanstraat 2

8978 Abele-Watou
Tel. 057 38 82 75

Gsm 0475 46 57 96
ilse.warmoes@telenet.be
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EVENEMENTENKALENDER
Deze circusnamiddag kun je meemaken op 
de speelplaats van VBS De Kastanje op het 
Alexisplein te Proven vanaf 14.30 uur. Het Sint-
Michielszomerfeest is traditioneel een rendez-
vous met een aangenaam najaarszonnetje. 
Kinderen jonger dan 12 jaar feesten gratis, alle 
andere bezoekers betalen € 1 toegang.

ROESBRUGGE
 
n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Vrijdag 16 september om 14.00 u.: Kaarting 

& gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 23 september: Petanque (inhaalbeurt) 

in OC Karel de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 
13.50 u.

- Dinsdag 27 september om 14.00 u.: Kaarting 
& gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis

- Vrijdag 14 oktober: Petanque in OC Karel de 
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.

- Vrijdag 21 oktober om 14.00 u.: Kaarting & 
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer

- Dinsdag 25 oktober om 14.00 u.: Kaarting & 
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis

- Vrijdag 28 oktober: Petanque in OC Karel de 
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.

n VBS De Krekel - Openingsfeest
 Vrijdag 16 september van 16 tot 18 uur
We zijn weer goed gestart in VBS De Krekel! 
Hier en daar zijn er weer wat vernieuwingen 
aangebracht. In de kleuterklassen zien we nieu-
we kasten en materialen, maar ook in de ande-
re klassen valt er wel wat nieuws te ontdekken.  
Om jullie nieuwsgierigheid niet langer te tarten, 
houden wij een klein openingsfeest. Je bent al-
len van harte welkom op vrijdag 16 september 
2016. Dan worden alle klassen open gesteld 
van 16 tot 18 uur. De school blijft wel open tot 
ongeveer 19 uur zodat er nog tijd is voor een 
babbel en een drankje. Alle kinderen, ouders, 
familie, vrienden en bewoners van Roesbrugge 
en daarbuiten, kom gerust een kijkje nemen!

n “Buren bij kunstenaars”
 Zaterdag 15 en zondag 16 oktober
 van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur
Zowat 2700 kunstenaars verspreid over gans 
West-Vlaanderen nemen dit jaar opnieuw deel 
aan het project “Buren bij kunstenaars”.
Eddy Ameloot en Herman Pannecoucke, 
trouwe “Ateljee-gangers” van ’t Ateljeetje in 
Hoogstade (Alveringem), stellen opnieuw ten 
toon ten huize van Eddy, Molenwalstraat 13 
te Roesbrugge. Beiden zijn fanaten van pastel-
schilderen, alles wat mooi is: mensen, bloe-
men, dieren, landschappen … Je kan bij hen 
”buren” op zaterdag 15 en zondag 16 oktober 
van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur. Je 
zal er warm ontvangen worden.

Er is mogelijkheid om de “burende kunste-
naars” aan het werk te zien of om zelf het pas-
telkrijt ter hand te nemen … er zit ongetwijfeld 
ook een kunstenaar in jou.

STAVELE

n “Feest van het volkse lied”
 van, voor en door volkse mensen !
 Zaterdag 1 oktober om 20 uur
Dankzij het succes van vorige edities willen we                         
“het gezongen lied“ nogmaals in de kijker 
plaatsen op zaterdag 1 oktober om 20 uur in 
zaal “De Moote” te Stavele.
Prijs: € 3 consumptie inbegrepen.
Wij maken er opnieuw een gezellige avond 
van, waarbij een flink aantal liederen, al dan 
niet uit de oude doos, voor- en meegezongen 
worden door evenveel verschillende stemmen!
Welk lied? We kennen allemaal nog liederen 
die destijds door iedereen werden meegezon-
gen, al dan niet in een vervormde versie. We 
luisteren allemaal naar, en lachen graag bij, de 
pittige liederen die onze grootouders vroeger 
uit hun mouw schudden en die sommigen on-
der ons nog kennen. We worden stil bij het lied 
dat vanuit ‘de buik’ komt, oprecht, spontaan, 
oud of modern.
Dus vragen wij jou: Wil je een lied zingen? 
Neem snel contact met Rik Desodt (057 30 00 
89 - 0494 33 53 20 - rikdesodt@hotmail.com) 
of Herman Rombaut (0475 34 02 28 - herman.
rombaut8691@gmail.com).
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OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN JULI 2016

KAARTING - JULI
40 kaarters
3 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Rosseel George 388 pt.  
2. Candaele Jacqueline  360 pt.
3. Vandeputte Frans 313 pt.

KAARTING - 27 JULI
40 kaarters
5 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Butaye Johan 491 pt.  
2. Capoen Henri  451 pt.
3. Vandepitte Paul 340 pt.
4. Muylle M. Louise 309 pt.
5. Versavel Erna 302 pt.

Klassement eind juli:
1. Butaye Johan 16 part./2646 pt.
2. Vandepitte Paul 15 part./2669 pt.
3. Lampaert Jozef 15 part./2486 pt.
4. Pattou Henriette 14 part./2388 pt.
5. Millecan Gerard 14 part./2304 pt.

OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN AUGUSTUS 2016

KAARTING - 10 AUGUSTUS
5 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Vandeputte M. Ghislaine 403 pt.  
2. Leclercq Maurice  376 pt.
3. Lampaert Jozef 368 pt.
4. Ingelaere Suzanne 315 pt.
5. Wyckaert Jozef 315 pt.

KAARTING - 24 AUGUSTUS
4 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Vandeputte Paul 495 pt.  
2. Butaye Lucien  358 pt.
3. Persyn M. José 344 pt.
4. Muylle M. Louise 300 pt.

Klassement eind augustus:
1. Lampaert Jozef 18 part./2854 pt.
2. Vandepitte Paul 17 part./2929 pt.
3. Butaye Johan 17 part./2865 pt.
4. Vandeputte M. Ghis. 17 part./2578 pt.
5. Pattou Henriette 16 part./2732 pt.

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 
op woensdag 12 oktober 2016.

Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op

maandag 3 oktober 2016.

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!

KORTING STOCKWAGENS

BMW 116 d
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in ’T ROZENHOF

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

KERMISBUFFET
ZONDAG 16 OKTOBER vanaf 12 uur

• Keuze uit 2 soepjes op buffet
• Châteaubriand met groentebuffet, verse frietjes en sausjes
• Chocolademousse en roomijs

Dit alles à volonté voor € 32,00
Voor de kinderen <12 jaar: kinderbuffet voor € 10,00
(frikandel en kippets met frietjes, chocoldemousse of ijsje)

Wij zijn blij met uw reservatie vooraf!

Bezoek onze website: www.rozenhof-proven.be of Facebook

JONGERENKOOR TOUCHÉ
GAAT EEN STAPJE VERDER…

Vanaf 25 september wordt er naast het bestaande jongerenkoor (12-18 
jaar), ook een kinderkoor opgestart (7-12 jaar).
Dus ben je tussen 7 en 18 jaar, zing je graag en wil je samen met een tof-
fe groep op een podium staan, dan ben je bij Touché aan het juiste adres!
Onder leiding van dirigente Marieke Spenninck, leer je een eigentijds 
repertoire aan van één- en meerstemmige liedjes.
Ook optredens en superleuke nevenactiviteiten komen aan bod, want 
een leuke, vriendschappelijke sfeer maakt het helemaal af!
Interesse? Mail naar jongerenkoortouche@hotmail.com of plaats een 
bericht op de facebookpagina en kom naar de 2 gratis proefrepetities 
op 25 september en 2 oktober voor 7-12 jarigen van 9.30 tot 10.30 uur 
en voor 12-18 jarigen van 10.30 tot 12 uur. De repetities gaan door in
CC Ghybe te Poperinge.

Slagerij Plancke
Specialiteiten: Vlees van eigen kweek • “Staartschuttel” • Barbecue

Op zaterdag
24 september

krijgt iedere klant 
een kleine

huisbereide attentie!

Openingsuren:
Dinsdag t.e.m. vrijdag: 7.30 - 12.30 uur & 13.30 - 19.00 uur

Zaterdag: 7.30 - 12.30 uur & 13.30 - 18.30 uur 
Zondag: 7.30 - 12.00 uur 

Gesloten op maandag

Arne en Ilse Leuridan - Masscheleyn
Steenvoordestraat 11 - 8978 Watou

057 38 80 34 - slagerijplancke@telenet.be
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Van bij ons
Groot Moerhof 
Of dit een hoeve is? Zeker, en geen klein-
tje! En omdat ze in De Moeren ligt, heet 
ze terecht het Groot Moerhof. Eeuwen-
lang was ze bezit van de Duinenabdij in 
Koksijde. Tot ze in 1795, als gevolg van de 
secularisatie van de kerkelijke goederen, 
door de Franse revolutie als ‘zwart goed’ 
verkocht werd en in private handen te-
recht kwam. 
Op het einde van de 18de eeuw werd in 
het kader van de droogleggingswerken 
een stuk dijk aangelegd met aan weerszij-
den daarvan een gracht. Die dijk volgde de 
rechte lijn die de schoorsteen van de hoog-
kamer met de kerktoren van Hondschote 
verbindt. Die lijn werd in de Hollandse tijd 
als werkelijke landsgrens erkend. 
Zo komt het dat het Groot Moerhof let-
terlijk schrijlings op de grens België - Frank-
rijk zit. Nu nog altijd: de scheiding loopt 
al over het erf, dwars doorheen het hon-
denhok, komt het woonhuis binnen via de 
voordeur en gaat via de achterdeur verder.
Gevolg ? Vóór het Schengenakkoord met 
zijn vrij verkeer van personen en goederen, 
verschafte deze ligging aan de eigenaars 
tal van faciliteiten. Het woonhuis heeft 2 
kelders. De rechtse, de Franse, werd ge-
bruikt om de wijn op te bergen. Maar wou 
je een stukje kaas, dan stak je doodge-
moedereerd de gang en met de fles wijn 
in de hand, de ‘grens over’ naar de andere 
kelder, de linkse. Want daar, op Belgisch 
grondgebied, lagen de bolletjes kaas te 
wachten. Handig toch?
  
Wim Sohier

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 
op woensdag 12 oktober 2016.

Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op

maandag 3 oktober 2016.

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

Een advocaat, beter vroeg dan laat!
 Uw recht, al 20 jaar ons vak!

 echtscheidingen, handelsrecht, contracten, verkeersrecht
Steeds vrijblijvend advies

Advocatenkantoor
Joachim Vanspeybrouck

Kallebeekweg 1 - 8691 Beveren aan de IJzer - Tel 057 301 600
advocaat.vanspeybrouck@telenet.be

www.advocaatvanspeybrouck.be

DAKWERKEN

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN

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

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

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 17 september
 puntenkaarting “OKRA”
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 15 oktober
 puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 27 september
 puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 25 oktober
 puntenkaarting “OKRA”

Vogelpik
 zaterdag 8 oktober
 smijting voor de leden

BEVEREN-IJZER
• Vrije kaartavond
 Praatcafé ’t Geheim Spoor
 donderdag 15 september
 donderdag 20 oktober

HARINGE
• Vogelpikclub Smokkelsmijters
 Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
 zaterdag 24 september
 zaterdag 22 oktober

BIBLIOTHEEK ROESBRUGGE
Openingsuren:
Dinsdag van 16 tot 18 uur
Vrijdag van 17.30 tot 19.30 uur

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
Krombeke
• Cyrille Descamps, geb. 22 augustus,
 z.v. Dries en Sophie Rubrecht

Roesbrugge-Haringe
• Vic Gantois, geb. 5 juli,
 z.v. Dries en Ellen Lierman

Watou
• Chloë Heyman, geb. 12 augustus,
 d.v. Xavier en Evelyne Vandecasteele

HUWELIJKEN
Krombeke
• Didier Defever en Stefanie Huyghe

Proven
• Lowie Van Eecke en Frieke Debeer
• Landy Dehouck en Nancy Theuninck

Roesbrugge-Haringe
• Ferre Verdonck en Tanita Viaene
• Michael Pochet en Steffy Vermeulen

Watou
• Arne van de Vijver en Marieke de Rydt

JUBILEA
Krombeke
• André Vandenberghe en Anna Snick,
 27 augustus, gouden bruiloft
Proven
• Hugo Desmyter en Jacqueline Vermès,
 15 juli, gouden bruiloft

OVERLIJDENS
Krombeke
• Joël Monkerhey, overl. 11 juli, 92 j.,
 wedn. v. Martha Devloo
Proven
• Albert Saint Machin, overl. 5 juli, 68 j.,
 echtg. v. Jeannine Decaesteker
• Madeleine Lemahieu, overl. 14 juli, 96 j.,
 wed. v. Albert Deprey
• Johan Malbrancke, overl. 19 juli, 62 j.,
 echtg. v. Martine Bouve
Roesbrugge
• Werner Claeys, overl. 14 juli, 67 j.
Watou
• Simona Dauchy, overl. 17 juli, 91 j.,
 wed. v. Michel Doolaeghe
• Gilbert Leys, overl. 31 juli, 84 j.,
 wedn. v. Ivone Flauw
• Agnes Odul, overl. 17 augustus, 80 j.,
 wed. v. Albert Lotten

RECHTZETTING
Roger Brunet laat het volgende rechtzet-
ten bij het artikel “Van brouwerij tot leer-
looierij - Stavele” van IJzerbode nr. 7-8 
(2016).
De herberg “De Staveledambrugge” ver-
anderde van naam, niet in herberg “In de 
Landing” maar in “De Stavelebrugge” 
ten tijde van zijn grootvader Henri Bru-
net - Octavie Vanderbrigghe. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog zou Francis Fontier 
zijn huis ingericht hebben als herberg “In 
de Landing”. Na de oorlog werd het huis 
verkocht aan Philomène Butaye en was 
het geen herberg meer.
En dan nog! Thomas Benedictus Butaye 
(1855-1944) was de zoon van Benoit 
Butaye (1809-1882) en Amelia Godderis 
(1819-1894), landbouwer van het “No-
telaarhof”. Thomas was gehuwd met 
Pelagie Decroos (1861-1958) en kwam 
rentenieren in de Vaartstraat 19 (nu IJzer-
straat). Hij kwam van “Het Verbrandhof” 
gelegen in de Meersdreef. Nadien kwam 
de familie Roger Van Nielandt er wonen.

GEZINSBOND ROESBRUGGE-
HARINGE-BEVEREN
Ben je tenminste 15 jaar en vind je het leuk om 
voor kinderen te zorgen? Dan zijn we op zoek 
naar jou om oppasser te worden voor de kin-
deroppasdienst voor de Gezinsbond van Roes-
brugge-Haringe-Beveren. Interesse of graag 
wat meer uitleg? Neem dan vrijblijvend contact 
op via anndeturck@telenet.be. Eind september 
is er voor alle kandidaten een vergadering ge-
pland.
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Taaltap 159
Hoewel het gros van mannelijke kunne duidelijk meer 
opgetogen is over ‘jonge poezen’ en ‘snelle puppen’, 
toch lopen de meesten warm voor een ‘oudewijvenzo-
mer’. En dat heeft niets met het stijgen van de jaren en 
het dalen van de testeronspiegel te maken.

Een mooi woord, ook al omdat het zo politiek incorrect is. Tot 
ver in de achttiende eeuw was wijf in het Nederlands het ge-
wone, neutrale woord voor ‘vrouw’, maar in de negentiende 
eeuw veranderde dat en tegenwoordig kun je het absoluut niet 
meer maken om een vrouw een wijf te noemen, laat staan een 
takkewijf.      
Bovendien bestaan er helemaal geen oude wijven meer. Net 
zoals er al jaren geen bejaarden meer bestaan. De moderne 
westerse mens blijft, althans als hij zichzelf beschrijft, tot ver 
voorbij de pensioengerechtigde leeftijd fit, sportief, dynamisch, 
ondernemend en reislustig - kijk er de contactadvertenties 
maar op na.
Dus geen oude wijven meer, noch oude gebrekkige heren, 
maar wel de oudewijvenzomer. In de volksmond gebruikt men 
dit fraaie woord kortweg voor ‘mooie nazomer’, maar de Grote 
Van Dale geeft een uitgebreidere, meer gedetailleerde om-
schrijving, namelijk ‘nazomer (sept, okt) met mooi hogedruk-
weer waarin de tuin- en veldspinnen draden spinnen die door 
de lucht zweven en in het gezicht voelbaar zijn’.
Over de herkomst van deze naam lezen we op de website van 
het KNMI: “Volgens oude gezegden mag alleen warmte rond 
8 november zo worden genoemd, maar volgens klimatolo-
gen gaat het om warme dagen tussen 17 en 25 september. 
Oorspronkelijk komt het begrip uit de Noordse of Germaanse 
mythologie, waarin noodlotsgodinnen wevend of spinnend 
werden afgebeeld. Ze beeldden daarmee de menselijke levens-
draden uit. De term oudewijven is waarschijnlijk terug te voeren 
op een vrouwelijke watergeest met lange witte haren. Later 
werd het toegeschreven aan oude breiende vrouwen en aan 
veldspinnen die bij rustig nazomerweer lange draden spinnen.” 
De Grote Van Dale kent nog een overdrachtelijke betekenis van 
oudewijvenzomer, namelijk ‘door de wind gedragen gespan-
nen draden, herfstdraden’. Dat moet echter een vergissing zijn, 
want ik zie niet hoe zomer de betekenis ‘draden’ kan krijgen. 
In feite werd of wordt oudewijven (dus zonder zomer) gebruikt 
voor ‘herfstdraden’. Die betekenis gaat weer terug op oude 
volkslegenden waarin oude wijven in de hemel van alles aan 
het doen zijn: donsbedden aan het opkloppen zodat het op 
aarde begint te sneeuwen, dan wel pannenkoeken aan het 
bakken, waardoor het op aarde begint te regenen terwijl de 
zon schijnt (het verband is mij niet helemaal duidelijk, maar dat 
is bij volkslegenden niet ongewoon).
Oudewijvenzomer komt overigens in minstens twee andere ta-
len voor: de Duitsers kennen het als Altweibersommer en de 
Engelsen als Old Wives’ Summer. (Wie dit laatste googelt komt 
al snel terecht op de website SeniorMatch, met als aanbeve-
ling ‘Date Tens of Thousands of Sexy Singles over 50 or Senior 
Singles’, ik bedoel maar.)
Een ander, maar wat mij betreft minder mooi woord voor oude-
wijvenzomer is allerheiligenzomer, want ook omstreeks Aller-
heiligen (1 november) wil het nog weleens warm en mooi zijn. 
Er blijken trouwens nog diverse andere zomers te bestaan. 
Men spreekt wel van een kraanzomer of kranenzomer voor 
‘de heldere herfstdagen wanneer de kraanvogels over ons land 
trekken’, en met michielszomer of sint-michielszomer bedoelt 
men ‘de dagen rond eind september, wanneer die mooi weer 
geven’. En dan heb je natuurlijk nog de Indian Summer, maar 
dat is een Amerikaanse aanduiding met een hoogst onzekere 
herkomst, en een ver van ons bed show.

Wim Sohier 

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT



Bergenstraat 1
8972 Roesbrugge 
057 30 03 79 
info@drukkerijschoonaert.be 
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Wij maken het
voor u af!

AL WEERSKANTEN
VAN DE
SCHREVE
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Status?
Rang Ramong van d’ Ulegatstroate in Proven en Teur Theu-
nynck uut Krombekes Barlebuzestroate zien nog ossan kom-
mies, joans, moa ze friewieëlen nie mi laansen de stroaten 
lik vroeger. Gezieën nulder elde oplieëp en nulder energieë 
zakte, vlogen zieder bie d’ openstellieng van d’ Europesche 
binnegrenzen nié bie de vlieëgende brigoade, moar an e bu-
reau bie d’ aksiezen in d’ Hoendstroate in Poprieng.  
Gin mis jobtje: olledoage komt e pruttig madamtje roend,
’s vornoeëns mi e warm menuutsoeptje, ’s achternoeëns mi 
e sjatje Boakerooëtkaffie, e sukertje en e koeksje. En lik dat
‘t schepsel nie op ze moendje evollen wos, kreeëgen neur 
babbeltjes dikkers e lank stertje. En ezo, zoender doagelik-
sche gazette, wisten Rang en Teur mi sluus en schrooë ol
’t grooët en kleeën nieuws van heuren in ‘t roende. “Joamoa 
ja, en ‘t werk, alli nulder bizzighoeding?” “Wuk da gie nu 
vroagt! ‘t Wos doa gin hoaste bie. Da lieëp nie weg.”
Op e vriedag, ’t moe roend te vieëren edroaid hen, schooëten 
Rang en Teur op slag wakker. Mi en ieslikken schreeuw en 
neur ebloendeeërde permanante pieleboetrechte vloog de 
kaffiemadam nulder heiligdom binnen. “E muus! E muus!” 
schruwelde ze. Subiet wos heeël ‘t gebouw in asterbaansche 
en kropen de korte en langer roks verschrikt boven op nul-
der stoeël, sommige zelfs boven op nulder bureau.
Uut reden van hoogdriengendhied gienk chef Compernolle 
vuuf menuten loater ol in concloaf mi ze twi souschefs. Hoe 
dan ze ‘t probleem binnen de kortste keeëren kosten oplos-
sen? Want ’t gespleten regiment, joenk en oed, ollemoale 
klapten ze van in stoakieng goan. Toet … toetdat die ter-
rorist ekokkeduund wos!
‘n Chef zond Teur subiet noa ‘t Katje in de Gasthuusstroate 
achter zwoar vergif dat ’n nog ‘n zelfsten oavond moste uut-
strievelen in ol de bureaus, gangen en wc ‘s. En in ’n soesol, 
op ’n zolder en ol de volsche plafongs.  
Mi e lank aanzichte keeëk Teur op ze moenter en lieët ferme 
ze lippe hangen.“Joamoa, nooëd brikt wet, en stoatsbelang 
goa vor eeëgen belang!” zei ’n chef. “Wil j’ overheuren, 
Teur, of lieëver congé? Kieës moa!” 
En Teur strieëvelde. Moa ’t wos gin bitje avaanse. ’n Moan-
dag d’rop kwam die muus were koekeloeëren. Op drie, vieër 
plekken zelfs. J’ had ’t vrovook moeëten hooëren! “En nu?” 
vroeg ‘n chef. “Troapen,” stelde souschef Trappenieërs vooë-
ren. “Te vele bureaus, te dieëre, Jos!” “On m’ e ki zochten op 
‘t ienternet?” peisde Miesten Sintobing, ’n joéngsten sous-
chef. “E goe gedacht!” knikte ’n boas zotkontent.
En Sintobing tikte: “Muizendreiging op kantoor accijnzen 
Poperinge. Dringend advies gewenst.” 
In de weirdieë van nog gin drie seconden lazen z’ ol: “Schaf 
kat aan!” 
“’k Goan ik Barong, me grooëten, rosten katrol meibrien-
gen”, zei Rang. “’t Kot goat hier rap ekuust en opeschept 
zien, en ol nuze dulle mannequins goan were veilig en in olle 
ruste nulder toilette kunnen moaken en tusschen spegeltje, 
poederdooëze, lippestifte en noagelviele deure nog e poar 
wooëriges kunnen tiepen.”
’t Hieëlp! E moand gin muzerieë mir hooërd, ezieën of ero-
ken. En ’t vrovook? Dat vieël were te prumen. Moar op e 
dag …! Muzen overol tegliek! In olle meuglikke hoeksjes 
en kantjes! Biegevoog eten à volonté voe Rangs katrol, moa 
die paljas trok verveeld en oge open, gapte koakewied, rekte 
num e ki goeëd, neeëp toen troage die ééëne oge were toeë 
en…  bleeëf gelukzoalig in ze mande leggen.
Were hulpe evroagd. “Meneer Ienternet, alarmfase bij ac-
cijnzen Poperinge. Kat doet het niet meer!”
Ozo zeeëre of tellen kwam de vroage: “Status kat? Vast 
benoemd??”
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Wij aanvaarden
ecocheques

Zalig, zo’n schuimparty!
Behalve…in je wasmachine

Miele W1 met TwinDos:
Perfect en zuinig wassen dankzij het
automatisch doseringssysteem


