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50 jaar Chiro Abele
Chiro Abele - ‘loved since 1967’ - vierde
op 1, 2 en 3 september 2017 zijn gouden
jubileum. Het programma omvatte o.a.
een feestavond met optredens van West
Corner Brass Band en Sam Gooris, een kindernamiddag, een expo, een uitgebreide
BBQ, een gratis fuif, een misviering, een
massaspel en een zangstonde met kampvuur. Waarin een klein gehucht groot, ja
zelfs groots kan zijn! De bruisende Chirogroep drukte in de loop van de voorbije
50 jaren zijn stempel op het leven in en
rond het grensdorpje. Deze zomer trokken
ze nog met 90 personen in 6 leeftijdsgroepen op 10-daags kamp naar Koersel in
Limburg.
Ontstaan
De Kroonwacht voor meisjes was de eerste
jeugdbeweging in het Abele van de jaren ’60
opgericht door meester Jef Vanhoucke en zijn
vrouw Christiane. Hoogdag was het jaarlijks
feest van Christus Koning (diens kroon werd
dus ‘gewacht’!). In de meisjesschool van de
nonnetjes kwamen de meisjes in witte bloes
en blauwe rok samen om de zondagnamiddag actief, creatief en speels door te brengen.
Het toeziend oog van de zusters in het naastliggend klooster namen ze erbij. Hun vlag vertoonde het PX-logo, merkwaardig genoeg de
eerste twee letters van de naam Christus in het
Grieks: de ‘chi’ en de ‘ro’!
De Kroonwacht recruteerde vlot meisjes van de
school in de Watoustraat. Pioniers als Georgette
en Yvette Maerten, Mariette Cappelaere (nr.11
op de foto), Thérèse, Brigitte, Bernadette en
Monique Bakeroot, Mariette Verhaeghe, Maria
Baelde, Lena Dekersgieter en Mariette Leupe
effenden samen met anderen de paden om
van een Abeelse jeugdbeweging iets vanzelfsprekends te maken.
In 1965 ging de Kroonwacht van Abele vijf dagen op kamp naar Loker (Huize Godtschalck)

met seminarist Jean-Pierre Hauspie als proost.
In 1966 werd er al een Chiro-uniform gedragen en had het kamp in augustus te Clairmarais plaats.
In februari 1967 staken enkele ondernemende
jongens de koppen bijeen om ook iets voor de
jongens in het leven te roepen. In navolging
van wat in andere dorpen gebeurde, riepen
ze een jongenschiro in het leven. Meester Paul
Denecker werd bereid gevonden om de speelplaats met afdak, het vroegere doktershokje en
bij slecht weer de twee klassen van de gemeentelijke jongensschool op zondag ter beschikking te stellen. Michel Adriaen, Martial Odul en
Joël Berquin trokken de eerste Chiro-activiteiten voor jongens op gang met wat steun van
Jongenschiro Poperinge. De leidingsploeg en
het ledenaantal werden al snel aangevuld met
jongens van de meeste Abeelse families.

Gemengd
De werking van de Kroonwacht evolueerde omstreeks 1965 overal in Vlaanderen tot een Chirowerking. Mede door de morele goedkeuring
van het onderwijzend personeel van het dorp
én de beperkte groep Vlaamse kinderen werd
de samenwerking tussen jongens en meisjes al
snel als Chiro Abele mogelijk. Hierin was Abele
een pionier in de streek: weinig Chirogroepen
werkten al gemengd. In de zomer van 1967
trokken jongens en meisjes nog respectievelijk
naar Péruwelz (samen met Jongenschiro Poperinge) en Louise-Marie, maar vanaf 1968 was
het kamp ook gemengd. Althans wat de locatie betreft, want de afdelingen heetten toen
nog speelclubjongens en -meisjes, rakkers en
kwiks, toppers en tippers, kerels en tiptiens en
aspiranten. Dat de leiding onderling gretiger
en frequenter samenwerkte, hoeft geen uitleg!
Een oudercomité van vaders stond de leidingsploeg bij met raad en daad.

Lokalen
De lokalen waren dus vanaf het prille begin de
meisjes- en de jongensschool. De vergelijking

bron: Westhoek Verbeeldt

met nu gaat uiteraard helemaal niet op als
we het over materiaal hebben. In het vroeger
doktershokje van de jongensschool stond een
grote kleerkast met daarin enkele gezelschapsspellen, wat krijt, ballen en stroken stof om dassenroof te spelen. Tot zover het materiaal van
de prille jongenschiro. Om op kamp te trekken
werd materiaal uit de huizen en werkplaatsen
van de ouders opgehaald: gasbranders (‘driepekkels’), grote ketels en pannen, een reep,
jutezakken,... Alles paste in een VW-bestelwagen, in de kofferruimte van de autobus en
later in een lichte vrachtwagen. Tegenwoordig
is een grote oplegger nodig om alles verhuisd
te krijgen!
Al snel kon Chiro Abele uitpakken met een
zelfgebouwde lampenversterker, een bandopnemer en grote geluidsboxen. De nood aan
vergaderruimte nam toe en een ongebruikte
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bovenruimte bij ‘Pitje Mèir’ (Omer Vanrenterghem, grootvader van Martial Odul) bood
een oplossing. In 1973 verwierf het Poperings
stadsbestuur het vroegere stationsgebouw van
Abele als jeugdlokaal voor Chiro Abele. Schepen van jeugd, dr. Marcel Ryon, kwam het
lint van het door de Chiroleiding en -ouders
opgeknapte historisch pand doorknippen. De
verlaten stationssite vormde een speelparadijs
en elke afdeling kon zijn eigen lokaal inrichten.
Helaas, eind jaren ’70 groeide de vraag om een
vlottere verbinding naar de Franse grens over
de weg. Het tracé van de vroegere spoorweg
Poperinge-Hazebrouck bleek ideaal om de
Frans-Vlaanderenweg te worden. Voor Chiro
Abele had dit echter als gevolg dat het stationsgebouw en het fantastisch speelterrein eromheen verlaten moesten worden. Of toeval
bestaat, laten we in het midden, maar uitgerekend rond die periode kwam het schoolhuis bij
d’Hoge Schole leeg te staan. Vanaf 1981 konden de Chiroactiviteiten (terug) plaatshebben
in en rondom de vroegere jongensschool. De
lokale school bracht alle klassen samen in de
vroegere meisjesschool langs de Trappistenweg
en het schoolhuis, de tuin en de later gerenoveerde Hoge Schole werden de vaste stek van
de ondertussen volwassen geworden Chirogroep. In 2017 werd de hele achterbouw van
het schoolhuis door eigenaar Stad Poperinge
vervangen door een grote berg-/speelruimte
en werden twee toiletten in het gebouw zelf
geïnstalleerd.

Activiteiten
Dé hoofdactiviteit is in de voorbije 50 jaren
steeds de zondagnamiddag gebleven: spelen
en tochten in leeftijdsgroepen van 6 tot 17
jaar. Bosspelen, harde pleinspelen, ruiltochten,
balspelen, omgekeerd verstoppertje, paracommandotocht, groepsspelen, binnenspelen, harde pleinspelen, estafetten,... De opsomming is
eindeloos, maar het spelen blijft een essentieel
hoofdbestanddeel van de werking. Al spelen
leer je anderen kennen, leer je afspraken respecteren, leer je winnen én verliezen, leer je
doorzetten, leer je relativeren, leer je... leven!
De tweede topper is het jaarlijks zomerkamp:
tien dagen met alle kinderen, jongeren, leiding
en een kookploeg kilometers ver van huis samen gaan leven, spelen, eten, zingen, dansen,
slapen, wassen,... kortom genieten van een ander ritme, een andere omgeving, ander eten,
een andere groep. Verrijkend en vermoeiend
tegelijk! Je beleeft dagen als de T.U.P.-dag
(Trek-Uw-Plan), waarop de leeftijdsgroep te
voet of met de fiets één of twee dagen eropuit
trekt en zelf voorziet in maaltijden (en slaapplaats). Of de recreatiedag, waarop alle leeftijdsgroepen als één grote familie naar een recreatiedomein trekken. En dan als afsluiter de
kampvuuravond, waarbij iedereen samenkringt
rond een zo hoog mogelijk (en toegelaten)
kampvuur om te zingen, toneel te spelen, na
te kaarten en afscheid te nemen van leiding en
leefgenoten van de voorbije tien dagen...

Hieronder het indrukwekkend kamppalmares van Chiro Abele:
jaar

kampplaats

jaar

kampplaats

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

Péruwelz (jongens) / Clairmarais (meisjes)
Louise-Marie
Tremelo
Clairmarais
Opglabbeek
Oostduinkerke
Basseilles
Ronse
Houthalen
Witgoor-Dessel
Steffeshausen
Grimbergen
Opdorp-Buggenhout
Maspelt
Louise-Marie
Hechtel
Sint-Kruis-Brugge
Langdorp
Adegem
Petit-Thier
Westmalle
Brakel
Bracht
Lanaken
Ronse
Beverlo
Niel-bij-As

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Maspelt
Doomkerke
Boortmeerbeek
Neufchâteau
Opoeteren
Bree
Nîsmes
Olmen
Herselt
Zutendaal
Tenneville
Eigenbilzen
Heusden-Zolder
Eindhout
Nieuwkerken
Affligem
Sleidinge
Zonderschot
Dessel
Niel-bij-As
Mol
Plombières
Westmeerbeek
Koersel
Sint-Huibrechts-Lille
Tollembeek
?

Maar er zijn ook de paaskampen bijgekomen,
afdelingsweekends, de t-dansants evolueerden
naar fuiven, de gigantische wafelbakken naar
enorme pannenkoekenbakken, de papierslagen over kroonkurkinzamelingen naar WCpapierverkopen, Chiroticafuiven naar Beursfuiven, Blue-Iceparty’s naar spaghettiavonden,
de ouderavonden naar ouderspelactiviteiten,
droppings naar Blauwerstochten, de lachfestivals naar legendarische Sinksenkermissen... en
we vergeten ongetwijfeld massa’s initiatieven
die steeds tot doel hadden en hebben: mensen
samenbrengen en middelen verzamelen om
de werking van Chiro Abele mogelijk te blijven
maken.
Achter die drukke kalenders zaten en zitten
avonden, dagen en weekends voorbereiding
en planning door de leidersploeg. Die leidersploeg is de ruggengraat van de groep: jongeren die zich willen en durven engageren.
De leiderskringen ofte vergaderingen zijn de
vezels van de Chirowerking: opbouwend, discussiërend, zwoegend, ontgoocheld, verbeten,
koortsachtig, bulderend, gierend, geniepig en
vooral enthousiast samenwerken!

Band voor het leven
Dit gouden jubileum bewijst de kracht van
jonge mensen, veel mensen, die dag na dag,
week na week, jaar na jaar geloofden in het
samenwerken. Mensen die met heel eenvoudige middelen, veel fantasie en werkkracht
fantastische belevenissen waarmaakten voor
alle kinderen en jongeren die daar zin in hadden. Hoewel de bakermat in Abele lag, werden
kinderen, leiders en kookouders van dicht en
verder af opgenomen in die warme familie die
Chiro Abele heet. Jarenlang werden Watounaren meegenomen in dat fantastische avontuur,
later hele groepen Westouternaars, Provenaars
en tientallen vrienden en vriendinnen van
overal rond. Zonder onderscheid werden ze allemaal aanvaard en meegetrokken in de magie
van Chiro Abele. Tot op vandaag werkt die magie dankzij elk kind, elke ouder, elke jongere,
elke leid(st)er, elke sponsor, elke beleidsmaker
die verder kijkt dan eigenbelang en persoonlijk comfort. Een school voor het leven! Dankzij
iedereen die gelooft in de droom die Chiro
Abele al 50 jaar aan een stuk waarmaakt. Wie
hier ooit deel van uitmaakte, bewaart die band
voor het leven en kan dan spontaan meebrullen:

‘Halowiejo, halowajo, halowiejo, wajo, woef!
Wiede A, wiede B, wiede E, L, E!
Wiede B, wiede O, wiede V, E, N!
Halowiejo, halowajo, halowiejo, wajo, woef!’
Stef Denecker
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SELF MADE

HANDELSBEURS
HANDELSBEURS
HANDELSBEURS
FOIRE COMMERCIALE
FOIRE
FOIRE COMMERCIALE
COMMERCIALE

Vrijdag 6 oktober

Zaterdag 7 oktober

Zondag 8 oktober

Vrijdag 6 oktober

Zaterdag 7 oktober

Zondag 8 oktober

18u - 22u

14u - 22u

10u - 18u

Vrijdag
18u 6- oktober
22u

Zaterdag
oktober
14u -7 22u

Zondag
10u 8- oktober
18u

18u - 22u
14u - 22u
10u - 18u
GRATIS TOEGANG
TOEGANG
GRATIS

Om niet met verfrommelde sigarettenblaadjes
en platgedrukt pakje roltabak opgescheept
te zitten, ontwierp een pientere kerel voor de
rokende mensheid een handig toestelletje om
des rokers stramme vingers te ontlasten. Een
sigarettenroller. Praktisch want zo kon kon je
enkele sigaretten in voorraad rollen voor als de
drang op het werk je te groot werd, en je er
eentje wou opsteken. Bemerk, de anti-rookcampagne was nog niet gelanceerd!
De tijden en mensen evolueren en zo weet niemand ons raadvoorwerp te benoemen. Jammer. Maar we gaan door met een nieuwe opgave. Good luck!

Maeke
Blyde –TOEGANG
GRATIS
Maeke
Blyde
– Doornstraat
Doornstraat 43
43
Maeke Blyde – Doornstraat 43

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 september
krijgt iedere klant een kleine huisbereide attentie !

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

Drukkerij SCHOONAERT

dinsdag - woensdag - donderdag: 7.30 - 12.30 u. & 13.30 - 19.00 u.
vrijdag: 7.30 - 19.00 u.
zaterdag: 7.30 - 18.30 u.
zondag gesloten (enkel bestellingen af te halen tussen 9 en 11u.)
maandag gesloten

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

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

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79
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in ’T ROZENHOF
KERMISBARBECUE

ZONDAG 15 OKTOBER vanaf 12 uur
Barbecue à volonté
met ruime keuze uit vlees en vis, groentebuffet, koude en warme sausjes,
geserveerd met gebakken aardappelen en frietjes
Voor de kleinsten wordt er ook een kinderbuffet voorzien!
Alle kindjes krijgen een GRATIS ijsje!!
Volwassenen: € 24,00
kinderen <12 jaar: € 11,00
Wij zijn blij met uw reservatie vooraf! 057 30 03 35
Bezoek onze website: www.rozenhof-proven.be of Facebook
Obterrestraat 73 • 8972 Proven • Tel. 057 300 335 • reservatie gewenst • www.rozenhof-proven.be
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… 40 jaar terug in de tijd

Hopkoningin Christiane geeft bloemen aan Joseph Bruyère,
ploegmaat van Eddy Merckx voor het wielercriterium in Poperinge. Raf Igodt kijkt toe.

September is in onze regio de hoppemaand
en de hoppefeesten zijn voor de stad Poperinge zowat het hoogtepunt van het jaar. Maar
in 1977 hadden ook de deelgemeenten een
mooie plek op de festiviteiten. Want Christiane
DeJonckheere - toen uit Oostvleteren maar nu
al decennialang Roesbrugse - werd dat jaar tot
hopkoningin gekroond en Josephine Viaene uit
Haringe werd eredame.
Onze regio is al heel lang met de hoppe vergroeid. De eerste planten zouden al aan het
einde van de 14de eeuw door de Benedictijnermonniken van de abdij van Sint-Omaars naar
hier gebracht zijn en in de jaren 1500 werd
de hop hier al op grote schaal gekweekt. De
ranken klommen toen wel nog langs lange
‘persen’, en het is pas na de tweede wereldoorlog dat de eerste echte hoppevelden in
ons landschap kwamen. De productie steeg,
en de septembermaand werd plots een heel
drukke maand in onze streek. Heel wat volwassenen trokken dan voor de handpluk naar de
hoppevelden en ook de kinderen mochten of
moesten na - en soms ook tijdens - de schooluren meehelpen in het hoppeveld. In sommige
dorpen begon het schooljaar zelfs later dan
officieel moest omdat iedereen meehielp aan
de pluk. Er kwamen vreemde plokkers en karremannen met hun woonwagen en er heerste
in de rond de hoeves van de hoppeboeren een
heel aparte sfeer.
Met messen aan een heel lange stok werden
de ranken afgesneden en de snelle vingers van

de plokkers vulden de manden zo snel mogelijk
met de groene bellen. Blaadjes en takjes - het
scheer - werden er zoveel mogelijk uitgeraapt
en als de mand vol was, werd die in een jutezak
gegoten. Eten deed iedereen in het hoppeveld
zelf en bij warm weer kwamen de knechten
van de hoeve rond met tafel- of batteusebier.
Aan het einde van de dag werden de zakken
nauwkeurig gewogen en gecontroleerd op
netheid. Want de plukkers werden per geplukt
gewicht betaald en te veel ‘scheer’ in de zak
kon niet. De hoppezakken werden ondertussen naar de hoeve gebracht. Daar werden de
hoppebellen uitgegoten op het latwerk van de
ast, om boven het vuur te drogen. De droge
hop werd nadien geperst. In Proven konden de
hommelboeren daarvoor terecht in de hommelpers, een hoog gebouw midden in het
dorp, op de markt. Die werd op vraag van de
hommelboeren in 1883 al gebouwd, en pas in
1978 afgebroken.
In het begin van de zestiger jaren werden de
eerste plukmachines geïnstalleerd en voor de
handplukkers was al snel geen werk meer. De
Poperingse firma Allaeys verwierf in die jaren
internationale faam als fabrikant en ontwikkelaar van plukmachines en één van de trekkers
van die nieuwe technologieën waren Provenaar
Marcel en later zoon Roger Top. Op de hoeve
Top werd één van de eerste hopplukmachines
in gebruik genomen, werden prototypes van
mobiele plukmachines in het hoppeveld uitgetest, kwam een geautomatiseerde ast en werd
zelfs een nieuwsoortig ‘Bekaert-hoppeveld’

Demo van mobiele hopplukmachine
bij Roger Top te Proven.

- met veel minder kepers en meer dragende
draad dan in een traditioneel hoppeveld - aangelegd.
De automatisatie van de pluk leidde onrechtstreeks ook tot de crisis in de hop. De prijzen
kelderden en de hoppevelden verdwenen uit
het landschap. Van de ruim 4000 hectare hop
omstreeks 1900 bleef in de zeventiger jaren in
in onze regio nog amper 1000 ha over en omstreeks 2000 nog slechts 200 ha. Maar dankzij
de keikoppigheid van onze hommelboeren en
de bloei van het streek- en biertoerisme is de
hop hier opnieuw een troef.
In al die jaren bleef één traditie overeind: die
van de hommelpap. Elke pluk werd en wordt
nog altijd afgesloten met een feestje, vroeger
uitbundig en met muziek, veel eten en drank,
nu misschien wat meer bescheiden, maar bier
hoort er uiteraard nog altijd bij. Vanuit dat
hommelpapgebeuren ontstonden in Poperinge
de fameuze hoppefeesten.
Die werden de allereerste keer georganiseerd
op 9 september 1956. Met een voor die tijd
heel groots opgezette stoet, een plukwedstrijd
op de markt en een hommelpap met kroning
van de eerste hopkoningin. Voor de plukwedstrijd waren zoveel kandidaten ingeschreven
dat er moest geloot worden wie kon meedoen
voor de prijzenpot van 1000 fr. En de eerste
hopkoningin, die toen nog niet verkozen maar
gewoon ‘uitverkoren’ werd uit de families van
de hoppeboeren, was Ivonne Vandelanootte.
Een jaar later werd alles nog veel grootser. Voor
de plukwedstrijd voorzag de stad nu 10.000 fr
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN AUGUSTUS 2017
KAARTING - 18 AUGUSTUS
OC Karel de Blauwer
32 deelnemers - Wonnen 3 partijen: Soulliaert Michel 281 pt., Develter Antoinette 325 pt. en Declerck
Agnes 229 pt.
Wonnen 0 partijen: Delanote Gilbert 188 pt., Vandeputte Marie-Ghislaine 154 pt., Huyghe Geert 142 pt. en
Louagie Maria 129 pt.
Klassement na 21 kaartingen:
1. Decaesteker Wilfried
2. Vandecasserie Paula
3. Vandevoorde Maria
4. Decorte Christiane
5. Demuynck Eugène

Hopkoningin 1980 - Lena Laseure uit Haringe met eredames,
schepen Albert Decrock, burgemeester Sansen, Frans Danneels en Pierre Kestelyn.

prijzen en er kwamen zelfs deelnemers uit andere landen aan de start. De stoet werd ook
verder uitgebouwd, maar de hopkoningin bleef
dezelfde.
De traditie van de hoppefeesten was gestart,
en het publiek vond de weg naar Poperinge.
In 1960 werd beslist dat de hoppestoet driejaarlijks te laten uitgaan, maar pas in 1965
werd voor de eerste keer een hopkoningin echt
verkozen. Het was Lena Kesteman die op die
eerste verkiezingsavond het kroontje opgezet kreeg en vanaf dat jaar tot en met 1986
werd er elk jaar een hopkoningin verkozen.
Voor meisjes uit Poperinge betekende die titel
uiteraard heel wat, maar af en toe werden ze
ook de loef afgestoken. Zo ging Gody Ameloot
uit Watou in 1967 al met de hoogste hopeer
lopen, en in 1977 kreeg Christiane DeJonckheere - toen nog Oostvleterense - het kroontje
opgezet. Dat werd niet door iedereen in dank
afgenomen, want niet lang daarna besliste het
organiserende Comité van Handel en Neringen
dat alleen nog meisjes van groot-Poperinge in
aanmerking konden komen voor de titel. Toch
bleef het op die verkiezingsavonden meestal
behoorlijk spannend, vooral kort na de fusie
toen kandidates van de deelgemeenten geregeld de rivaliteit tussen de stad en de dorpen
accentueerden. Namen als Linda Devroedt of
Colette Soenen van Proven of Lena Laseure van
Haringe op de erelijst herinneren aan de soms
bitsige strijd die toen op maar vooral voor het
podium geleverd werd.
Vanaf 1987 werd ook de koninginverkiezing
driejaarlijks, en sinds enkele jaren kunnen meisjes zelfs niet meer individueel, maar enkel als
team inschrijven. Zodat we bijvoorbeeld op 16
september alleen maar kunnen kiezen voor Aurora of Hopcona, twee trio’s waarvan het winnende straks zelf mag bepalen wie van de drie
meisjes het kroontje krijgt!

19/2576 pt.
14/1593 pt.
13/1793 pt.
13/1568 pt.
12/1879 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Decaesteker Maria 11 pt., Boury Alice 13 pt., Vercoutter
Marie-Thérèse 9 pt. en Timperman Lucienne 7 pt.
Klassement:
1. Boury Alice
2. Decaesteker Maria
3. Timperman Lucienne
4. Vercoutter Marie-Thérèse

70 pt.
66 pt.
58 pt.
52 pt.

KAARTING - 22 AUGUSTUS
Kristen Volkshuis
24 deelnemers - Wonnen 3 partijen: Antheunis Cecile 195 pt., Vanstechelman Georgette 184 pt., Vandermarliere Ignace 330 pt. en Bogaert Maria 356 pt.
Wonnen 0 partijen: Delanote Gilbert 125 pt. en Vereype 123 pt.

Volleybalclub Kwavo Watou
bij de start van seizoen 1977-1978.
Vooraan: Patrick Brutsaert, Paul Hespeel, Willy Malbrancke,
Bernard Bocket en Paul D’Hondt.
Achteraan: Pierre Decae, Walter Ooghe, Martin Bouton,
Jozef Brutsaert en Bertin Maerten.

Ook nog in september 1977
• Pech voor de honden, vanaf deze maand
moesten ze aan voedingswinkels braaf buiten op hun baasje wachten.
• Hoogtepunt van Roesbrugge-kermis was een
interdorpenspel bij en in De IJzer. Het team
van Watou haalde het daarbij van de ploegen van Krombeke, Stavele, Haringe en Roesbrugge maar iedereen raakte vooral goed
nat.
• Danny Mirror scoorde op de hitparade met
I remember Elvis Presley, een hulde aan Elvis
die op 16 augustus van dat jaar stierf.
Wordt vervolgd
Stef Ryon
Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten op www.westhoekverbeeldt.be
- foto-archief www.westhoekverbeeldt.be
- De IJzerbode

Klassement na 24 kaartingen:
1. Meeuw Eddy
2. Ceenaeme Maria
3. Vandermarliere Ignace
4. Vandeputte Marie-Ghislaine
5. Depyper Anna

16/1896 pt.
15/1869 pt.
14/1966 pt.
14/1916 pt.
14/1907 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 14 pt., Timperman Lucienne 13 pt., Decaesteker Maria 8 pt. en Vercoutter Marie-Thérèse 5 pt.
Klassement:
1. Boury Alice
2. Timperman Lucienne
3. Decaesteker Maria
4. Vercoutter Marie-Thérèse

91 pt.
82 pt.
66 pt.
60 pt.

PETANQUE - 11 AUGUSTUS
37 deelnemers - wonnen 3 partijen: Huyghe Geert,
Ryon Jozef en Vandeputte Marie-Ghislaine
PETANQUE - 25 AUGUSTUS
37 deelnemers - wonnen 3 partijen: Deloz JeanClaude, Van Acker Jozef en Demuynck Eugène
Klassement na 45 matchen:
1. Butaye Willy
2. Neyrinck Aimé
3. Dessein Johan
4. Huyghe Geert
5. Vanderhaeghe Guido
6. Benauwt Roger
7. Deloz Jean-Claude
8. Queldry Marc
9. Antheunis Cecile
10. Vandeputte Marie-Ghislaine

36 part./538 pt.
33 part./491 pt.
32 part./506 pt.
31 part./489 pt.
29 part./467 pt.
27 part./439 pt.
26 part./449 pt.
25 part./461 pt.
25 part./458 pt.
25 part./442 pt.
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Het medische wonder van Beveren a.d. IJzer
Om de activiteiten van dr. Paul Derache en
het Belgisch militair hospitaal in Beveren
a.d. IJzer tijdens de Eerste Wereldoorlog
te herdenken, werd op 24 augustus 2017
aan de “Kruisstraat” een herdenkingsmonument onthuld.
Het monument is een houten schaalmodel van
een van de paviljoenen van het hospitaal dat
tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de “Kruisstraat” in Beveren a.d. IJzer gevestigd was.
Het monument is er gekomen op initiatief
van Geneesheer Generaal-Majoor Geert Laire,
voorzitter van de vzw Medic en commandant
van de Medische Component van Defensie.
Het is vervaardigd in een penitentiaire instelling
in Duitsland.
Tijdens een korte militaire plechtigheid op donderdag 24 augustus 2017 werd het monument
officieel ingehuldigd. Dit gebeurde tijdens de
prominentenmars van de Vierdaagse van de
IJzer en de plechtigheid werd bijgewoond door
verschillende familieleden van dr. Paul Derache,
de directeur en hoofdgeneesheer van het voormalige hospitaal.
Bij deze gelegenheid ontplooide de Medische
Component van Defensie een hedendaags Forward Surgical Element (FSE). Dit is een mobiele
chirurgische operatiepost om in te zetten tijdens militaire acties. Het FSE en de ambulancewagens stonden opgesteld in een nabijgelegen
weide in de Lindestraat.

Het modelhospitaal van dr. Derache
Op 12 maart 1917 werd aan de “Kruisstraat”
(hoek Lindestraat-IJzerstraat) in Beveren a.d.
IJzer een gloednieuw hospitaalcomplex geopend. Omdat het Belgische front naar het
zuiden uitbreidde, verhuisde de chirurgische
afdeling van het Belgisch militair hospitaal op
het domein Cabour in Adinkerke naar Beveren a.d. IJzer. De korte afstand van het front
(9 km) maakte een snelle opvang van gewonden
mogelijk. De maximale evacuatieduur bedroeg
3 uur. Het hospitaal stond onder leiding van
dr. Paul Derache.
Het ziekenhuis telde 500 bedden. Er verbleven
gemiddeld 350 patiënten en 150 personeelsleden. Tijdens de Slag om Merkem (16 - 18 april
1918) beleefde het hospitaal zijn meest hectische periode met ruim 500 chirurgische ingrepen. Ook tijdens het eindoffensief (28 september - 11 november 1918) draaide het hospitaal
op volle toeren.

In totaal werden er 7.956 patiënten verzorgd.
Er stierven 623 militairen en 26 burgers. De
militaire slachtoffers werden oorspronkelijk
begraven op een aparte strook op het kerkhof
van Beveren a.d. IJzer. Het hospitaal werd in
1921 ontmanteld.

Paul Derache (1873-1935)
Paul Derache was een talentrijk chirurg en een
efficiënt leider met een grote humane bekommernis. Hij verdiende zijn sporen tijdens de Slag
aan de IJzer en als directeur van de militaire
hospitalen Fort Louis in Duinkerke en Cabour
in Adinkerke. Op zijn voorstel werden in de
zomer van 1916 dicht bij het front levensreddende chirurgische voorposten opgericht.
Eind 1916 kreeg dr. Derache de opdracht om
een nieuw hospitaal te bouwen in Beveren a.d.
IJzer. Zijn concept was heel vooruitstrevend:
2 vleugels met telkens 10 paviljoenen voor 26
patiënten werden in U-vorm aangelegd rond
een technisch centrum met zalen voor operaties, radiografie, tandheelkunde, laboratoria en
shockpatiënten. Koning Albert sprak van een
“medisch wonder”.

Mary Borden (1886-1968)
Ook aan de andere kant van het dorp was er
tijdens de Eerste Wereldoorlog een veldhospitaal gevestigd. In 1915 richtte Mary Borden,
een Amerikaanse schrijfster, verpleegster en
weldoenster, een veldhospitaal op aan de Hoge
Seine in Beveren a.d. IJzer.
L’Hôpital Chirurgical Mobile N°1 stond onder
controle van het Franse leger, maar Mary Borden deelde er de lakens uit. Haar aanpak bleek
succesvol. De sterftecijfers lagen er beduidend
lager dan in andere Franse hospitalen. Het ziekenhuis kreeg de koosnaam “Le petit paradis
des blessés”.
In het Beverense hospitaal begon Mary Borden
te schrijven over de verschrikkingen en het leed
van de oorlog, wat resulteerde in de oorlogsklassieker The Forbidden Zone. Het inspireerde
ook Ellen Newbold La Motte, een van de verpleegsters van Mary Borden, tot het schrijven
van haar niets ontziende roman Het kielzog
van de oorlog. Beide meesterwerken zijn door
de Vlaamse auteur Erwin Mortier in het Nederlands vertaald.

In 1929 organiseerden oud-patiënten van BMH
Cabour en Beveren, in aanwezigheid van koningin Elisabeth, een grote dankmanifestatie
voor dr. Derache. Hij eindigde zijn briljante carrière als inspecteur-generaal van de gezondheidsdienst van het Belgisch leger.
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MEESTER GEERT
IN DE KIJKER

WELKOM IN
VBS DE KREKEL

In de krant kwam ter sprake dat een directeur
het niet lang volhoudt in de school. Wij kunnen
wel het tegenovergestelde bewijzen, Geert Six
is al 25 jaar directeur van onze basisschool De
Krekel te Roesbrugge.
We hebben dit samen gevierd met een lekker
etentje bij hem thuis. Karin en Geert werden
dan ook in de bloemetjes gezet.
Geert heeft in de loop van al die jaren, de school
helemaal onder handen genomen. Alle gebouwen en klassen werden volledig gerenoveerd.
Ook werden ieder jaar nieuwe materialen aangekocht om in de klas te gebruiken zodat we
steeds van het nieuwste konden genieten.
Hij is ook altijd de eerste en de laatste op
school, zelfs tijdens de vakanties om te zien of
alles nog in orde. Teveel om op te sommen.
Bedankt Geert voor je inzet in die 25 jaren,
daarom willen we jou eens in de kijker zetten!

We zijn weer goed gestart in VBS De Krekel!
In de kleuterklassen zien we weer nieuwe materialen, maar ook in de andere klassen valt er
wel wat nieuws te ontdekken.
Wij houden daarom een klein openingsfeest. Je
bent allen van harte welkom op vrijdag 15 september. Dan worden alle klassen open gesteld
van 15.30 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! Onze vrienden uit
St-Victor zullen ook van de partij zijn.
Dus WELKOM aan allen !!!
Directie Geert Six
en alle leerkrachten
van VBS De Krekel, Roesbrugge

VRIJWILLIGERS
VOOR HUISWERKKLAS
De Krekel in Roesbrugge

Huiswerk maken, iets waar we als kind allemaal
tegenop zagen. Toch is het zeer belangrijk voor
de ‘schoolcarrière’. En het wordt extra moeilijk
wanneer er thuis drempels zijn om dat huiswerk te maken.
Al meerdere jaren helpen vrijwilligers wekelijks
enkele kinderen met het maken van hun huiswerk. Op deze manier krijgen zowel het kind
als het gezin een duwtje in de rug. We zijn op
zoek naar extra vrijwilligers die op maandag
samen willen zitten met enkele kinderen om
hen te motiveren, te helpen, te ‘leren leren’. Je
hoeft helemaal geen leerkracht te zijn om dit te
kunnen. De vrijwilligers worden van 16 tot 17
uur in De Krekel verwacht. Je krijgt ondersteuning, vorming en een verzekering.
Wie interesse heeft in dit zeer zinvol engagement en het enthousiast ploegje van de huiswerkbegeleiding wil versterken kan contact
opnemen met Filip Dejaegher (057 34 65 04
- filip.dejaegher@poperinge.be).

REIKIBEHANDELINGEN

KAMER VRIJ

In een vernieuwde reiki-en praatruimte om de ervaringen van reiki te delen en hoe je daarbij voelt.
In deze drukke en stressvolle tijden raakt het lichaam uit balans alsook je geest zodat er een onevenwicht ontstaat.
Die blokkades geven zowel op fysisch als mentaal vlak storingen die de energiebanen verstoren
zodat er ongemakken, pijnen en het zich niet goed voelen optreden.
Met de reikibehandelingen die ik geef maak ik de geblokkeerde energiebanen vrij
zodat er terug vrije doorgang is en de ongemakken ook minder of misschien zelfs verdwenen zijn.
Verder info kun je vinden op mijn FB-account waar ik een pagina deel onder de naam: lightness

Een kleinschalig seniorenverblijf voor 4 alleenstaanden. Er is georganiseerde zorggarantie door de thuisverpleging, een
permanentiedienst, gezinszorg en poetsdienst.
Er is dagelijks een contactmomentje met
de uitbaatster en betrokkenheid met de
natuur, dieren en open ruimte. Alle comfort en een gemoedelijke sfeer die hen
doet denken aan “thuis” en niet aan een
“tehuis”. Interesse en inlichtingen op
0472 67 13 48.

Ook mogelijkheid voor kaartlegging en pendelen

SOPRATA BOLLAERT - BLEKERIJWEG 24 - 8972 PROVEN - GSM 0496 07 22 46

op de hoeve van CARPE DIEM
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Feys: er komt leven in de brouwerij!
voor iedereen duidelijk welke richting het
uitgaat.
Tientallen ideeën waarvan een handvol zullen uitgewerkt worden in een eerste fase.
Gezocht wordt nu naar vlijtige handen en
gezonde koopmanslust om activiteiten op te
starten; bier brouwen, uitbating feestzalen,
organiseren van tentoonstellingen en deze
van Belgisch’ grootste bierglazenverzameling, kajak- en fietsenverhuur, teambuildingactiviteiten, ruimtes voor samenzijn en vergaderingen, workshops en events waarvan
we u graag het eerstkomende voorstellen!

Augustus 1965. Einde van vijf generaties bier
brouwen. Een kroonjuweel van het Belgische
bierpatrimonium begint aan zijn tijdelijke aftocht. De laatste flessen Forte Brune worden
gebotteld en er vindt een verschuiving van
activiteiten plaats. Bier wordt voortaan ingekocht bij bevriende brouwerijen zoals Lamot.
1969. De moutactiviteiten komen eveneens
tot een einde en de laatste sluit de deuren
achter zich. De bedrijvigheid maakt plaats
voor een oorverdovende stilte, die enkel zal
doorbroken worden door feestgedruis in de
bierkelders.
2012. Hendrik Nelde verschijnt op het toneel. Een Gentse vastgoedcoach die de taak
kreeg een verkooptraject uit te stippelen
voor het gebouw. En hij vervult zijn opdracht
met glans, hij wordt immers zelf verliefd op
het prachtige industrieel erfgoed met zijn
machtige mouttorens en rijke verleden. De
buurt fronst de wenkbrauwen. Wie waagt
zich aan zulk een monsterproject?
Maar Hendrik weet wat hij doet en zet gestaag door.
Nu, vijf jaar later mag het eerste resultaat er
wezen en wordt tijdens zijn rondleidingen

Festival van
de Smaak@theBrewery’
Een festival dat niet alleen eten en drinken
op het menu heeft maar ook voor sfeer en
gezelligheid zorgt.
Een happening voor en door levensgenieters
of zij die het willen worden!
Uniek: erkende zythologen (bierkundigen)
geven uitgebreid uitleg over foodpairing tussen voedsel en bier. Ze laten je kennismaken
met nieuwe, verrassende combinaties van
hoogkwalitatieve streekproducten.
De Gidsen van de Westhoek staan dan weer
paraat om de geheimen van de Westhoek te
onthullen: gaande van de Blauwersroute tot
een route die de natuur in de kijker zet in en
rond de Brouwerij tot een kajaktocht die de
IJzer volgt tot aan de landsgrenzen.
Op geregelde tijdstippen worden er filmpjes
vertoont waarin uitleg wordt gegeven over
hop en over de basisbegrippen van foodpairing.
Daarnaast kan je naar hartenlust proeven
van al het lekkers wat de Westhoek en FransVlaanderen te bieden hebben. Tientallen
verrassende kraampjes: top streekbieren die
fier staan te pronken naast lokale wijn, een
overheerlijke praline die erom vraagt om te
worden doorgespoeld met een hoppethee,
ambachtelijk ijs naast misschien zelfs vers ge-

plukte frambozen, enz.
Maar ook een streepje muziek, een leuke
bar, toffe zithoeken, kookdemonstraties van
mogelijks een toprestaurant en als kers op
de taart een onderonsje met een regionale
kunstenaar of een chef kok….
Deze culinaire namiddag wordt uitgebreid
met zorgvuldig uitgestippelde individuele
pistes. Contacteer ons i.v.m. de verschillende
mogelijkheden.
Praktisch:
- Zaterdag 7 oktober van 14 tot 18.30 uur
Brouwerij Feys
Bergenstraat 4, Beveren a.d. IJzer
Toegang gratis!
- Zondag 8 oktober om 12 uur
Rondleiding in de brouwerij

Feyskalender
• 14 september
Workshop shampoo & douchegel met bier
• 16 september
Babyborrel Nora
• 23 september
Rondleiding met BBQ Natuurpunt
• 24 september
Rondleiding met bierproevertje Europese
Groepering voor Territoriale Samenwerking
• 28 september
Workshop hoestsiroop & borstbalsem
• 7 oktober • 14 - 18.30 u.
Festival van de Smaak@theBrewery

www.feysbook.be
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Oud ijzer en metalen

trade

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

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

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

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

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

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

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

www.aupetitjardin.be

+ 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

Kom gerust langs,
het team van
Au Petit Jardin
staat steeds
tot uw dienst !
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Van Houtkerque tot Roesbrugge,
grenzeloze IJzer
Zaterdag 23 en zondag 24 september
Grensoverschrijdend sportief event
langs en op de IJzer
Wist je dat de rivier de IJzer ontspringt in Frankrijk en uitmondt in België en ooit druk bevaren
werd door handelsboten? Wist je dat ook jij nu
heerlijk kunt varen met een kajak of kano op
de IJzer zonder grenzen? Wist je dat er ook een
mooi wandelpad - de GR 130 - loopt langs de
rivier en op en over de grens, tussen de charmante gemeentes Houtkerque, Roesbrugge en
verder?
Om inwoners van de grensstreek te laten kennismaken met dit natuurschoon, met de rivier
en met elkaar, organiseert de EGTS GECT WestVlaanderen/Flandre - Dunkerque - Côte d’Opale
een sportief, grensoverschrijdend event op zaterdag 23 en zondag 24 september 2017.
De zaterdag is een dag voor jongeren tussen
12 en 20 jaar, die in een spel, tijdens een smokkeltocht en in bootjes op het water met elkaar
optrekken en met elkaar in een ludieke BOOTJE
TREK in competitie gaan in een reuzekano. Inzet van de dag voor die jongeren die het minst
het water vrezen, het natst eruit komen of het
meest grensverleggend te werk zijn gegaan: de
GRAND PRIX DE L’AMITIÉ FRANCO-BELGE.
Op zondag staan de oevers van de IJzer open
voor iedereen, jong en oud, gezinnen en vriendengroepen, die eens gratis met een kajak
of vlot de IJzer op willen, die geïnteresseerd
zijn in het verhaal van natuurgidsen langs het
water, die een streekproduct willen proeven
op een reuze picknickkleed, die oor hebben
naar een concert of zin in een lokaal biertje.
Ook op zondag kan je je inschrijven voor de
ludieke BOOTJE TREK-competitie op het water.
Ploegjes van 2, 4 of 5 personen nemen plaats
in een grote kano en moeten die zo snel mogelijk aan de ene of de andere oever van de

IJzer laten aanmeren. Sfeer en plezier verzekerd
en de enige, echte prijs waar alles om draait is
ook deze dag de befaamde PRIX DE L’AMITIÉ
FRANCO-BELGE.

16.00 u. Vieruurtje aangeboden door de EGTS
17.30 u. Prijsuitreiking Grand prix de l’amitié
Franco-Belge.
18.00 u Einde

Zaterdag 23 september

Iedereen brengt mee:
1. Een eigen picknick, water en fris om ’s middags te picknicken.
2. Kledij en (oude) schoenen die nat mogen
worden.
3. Handdoek, reservekledij en reserveschoenen: mogelijkheid tot omkleden in de tent
in Roesbrugge.
Rugzakken kunnen in bewaring gegeven
worden in de tent in Roesbrugge.

Programma:
09.30 u. Verzamelen in Houtkerque, aan het
einde van de rue de l’Hey Becque
op de terreinen van Luc en Sébastien Verhaeghe; verwelkoming door
de burgemeesters van Poperinge en
Houtkerque en gezamenlijk ontbijt
aangeboden door de EGTS.
10.30 u. Start in kleine groepjes voor een geocachingsmokkeltocht langs de IJzer.
Voor een beperkt aantal personen
- maximaal 6 kajaks of kano’s voor
twee personen - afvaart van de IJzer
vanaf Kruystraete indien het waterpeil voldoende hoog is. Ervaren liefhebbers melden zich op zaterdag 23
september om 9.30 uur bij de organisatoren.
12.00 u. Picknick in Roesbrugge en start activiteiten op de IJzer: vlottenbouw en
mogelijkheid om kajaks, kano’s en
vlotten uit te proberen op de IJzer
met begeleiding van ’t Buitenbeentje.
14.00 u. Bootje trek: laddercompetitie op de
IJzer. Twee teams zitten in dezelfde
grote kano en, zoals bij Touwtje Trek,
proberen ze de tegenstanders voorbij
het lint te varen. Twee presentatoren
leiden de competitie in goede banen
onder het wakend oog van een jury
en de aanmoedigingen van de vrienden. Teams van 2 tot maximaal 5 jongens en meisjes. De teams schrijven
zich in op zaterdag 23 september
vanaf 9.30 uur bij de organisatoren.

Zondag 24 september
Programma:
10.00 u. Start met welkomstwoord burgemeesters en opening streekproductenmarkt in Houtkerque, aan het
einde van de rue de l’Hey Becke op
de terreinen van Luc en Sébastien
Verhaeghe.
11.30 u. Rondleiding in de oude gebouwen
van Brouwerij Feys in Roesbrugge
(gratis bezoek maar inschrijven is verplicht)
12.30 u. Degustatie van twee lokale biertjes,
een Frans en een Belgisch, in Brouwerij Feys (gratis maar inschrijven is
verplicht)
12.30-14.30 u.
Picknick in Roesbrugge op het picknickkleed met verhalen van Madame.
14.00 u. Bootje trek: laddercompetitie op de
IJzer. Twee teams zitten in dezelfde
grote kano en, zoals bij Touwtje Trek,
proberen ze de tegenstanders voorbij
het lint te varen. Twee presentatoren
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leiden de competitie in goede banen
onder het wakend oog van een jury
en de aanmoedigingen van de vrienden. Teams van 2, 4 of 5 personen.
Vooraf inschrijven is verplicht.
14.30 u. Concert Il Sogno op de markt van
Roesbrugge.
Il Sogno of ‘de droom’ is de muziekgroep van De Lovie. De achtkoppige
band bestaat uit Evelien Callens, Gregory Soetaert, Inez Vanalderweireldt,
Martin Mahieu, Mathieu Lemaitre,
Rik Rabaey, Saskia Van Poelvoorde en
Tijs Veramme. Zij brengen een gevarieerd programma van hitgevoelige
nummers, folksongs en eigen composities. Il Sogno bespeelt een uitgebreid instrumentarium en een ruim
palet aan emoties: van ontroering tot
onbegrensde vrolijkheid. Zij deelden
al het podium met Raymond van het
Groenewoud, Willem Vermandere,
Klaas Delrue (Yevgueni), Wannes
Cappelle en Jan De Smet.
17.30 u. Prijsuitreiking Grand prix de l’amitié
Franco-Belge.
18.00 u. Einde

Doorlopend:
Vanaf 10.30 u.
Wandeling langs de IJzer op de GR
130 met uitleg van natuurgidsen,
met mogelijkheid tot het zoeken van
geocaches en het bezoeken van de
zorgboerderij ’t Zeugekot dat langs
het wandelpad ligt.
Van 12.00 tot 17.30 u.
Activiteiten op de IJzer: vlottenbouw
en mogelijkheid om kajaks, kano’s
en vlotten uit te proberen op de IJzer
met begeleiding van ’t Buitenbeentje.
Organisatoren:
EGTS GECT West-Vlaanderen &
Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale

KAARTING - 9 AUGUSTUS
4 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Lermytte Michel
2. Scharre Clara
3. Depyper Anna
4. Vandeputte M-Ghisl.

333 pt.
331 pt.
309 pt.
284 pt.

KAARTING - 23 AUGUSTUS
2 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Lanszweert Magda
2. Wyckaert Jozef

436 pt.
298 pt.

KLASSEMENT NA AUGUSTUS
1. Wyckaert André
18 part./2889 pt.
2. Candaele Jacqueline
17 part./2539 pt.
3. Depyper Anna
17 part./2510 pt.
4. Lampaert Jozef
17 part./2487 pt.
5. Butaye Lucien
15 part./2701 pt.
PETANQUE - 4 AUGUSTUS
20 deelnemers, niemand won 3 partijen
PETANQUE - 18 AUGUSTUS
14 deelnemers, niemand won 3 partijen
KLASSEMENT NA AUGUSTUS
1. Lebegge René
2. Butaye Lucien
3. Butaye Pol
4. Soetaert Frans
5. Luyssen Edmond

555 pt.
542 pt.
528 pt.
521 pt.
511 pt.

In samenwerking met:
Poperinge, Houtkerque, Hondschoote, CCFI,
Luc & Sébastien Verhaeghe, ’t Zeugekot, Bewonersplatform Roesbrugge, Regionaal Landschap IJzer en Polder (Waterlanders.net).
Prof. O. Rubbrechtstraat 32 - ROESBRUGGE
Tel. 057 30 03 59 - www.garagecappoen.be

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten
Alle carrosseriewerken • schilderen

ROMMELMARKTEN

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

17 sept.
17 sept.
17 sept.
24 sept.
1 okt.
8 okt.
21 okt.
28 okt.

ADINKERKE • Dorpsstraat
VLADSLO
WERVIK • Laag-Vlaanderen
HARINGE
MERKEM
WERVIK • Zaal Oosthove
VEURNE • Zaal De Zonnebloem
NIEUWPOORT • Vismijn

Open: iedere werkdag, zaterdag inbegrepen
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ABELE
n “Het hammetje”
van vzw Feestcomité Abele
Zondag 24 september vanaf 12 uur
Op zondag 24 september kan je vanaf 12 uur
in OC d’Hoge Schole genieten van warme
beenham met diverse sausjes, aardappelen en
een rijk gevarieerd groentebuffet, € 13 (tot 23
september), aan de deur € 15 en kinderen -12
jaar € 8. Kaarten te verkrijgen bij de leden van
het feestcomité of via 057 33 62 49.
Vooraf kan je genieten van een lekkere aperitief
maison, een heerlijke picon of een streekbiertje
en als afsluiter van een dessert met koffie.
De opbrengst en steun worden integraal gebruikt voor de kermisattracties, het reuzenfeest, Sint-Maartenfeest, kerstverlichting en
nieuwjaarsreceptie.
n Brocante -en Muntenbeurs
Zondag 8 oktober van 7 tot 12.30 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 boeken,
munten, postkaarten, aardewerk, en zo veel
meer verzamelobjecten kan terecht op deze
gezellige beurs.
Samen met deze beurs is er éénmalig een tentoonstelling over gegraveerd tin uit een privécollectie te bezichtigen.
Gratis toegang.
n Buren bij Kunstenaars
20, 21 en 22 oktober
Op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 oktober vindt het jaarlijkse evenement ‘Buren bij
Kunstenaars’ opnieuw plaats. Tijdens de driedaagse zetten tal van kunstenaars hun deuren

open voor het grote publiek. In Het Pensionaat
in Abele stellen 28 kunstenaars tentoon. Niet
alleen de kunstenaarscollectieven die er hun
vaste stek hebben nemen deel, maar ook van
diverse individuele kunstenaars is het werk te
bewonderen. Eveneens op 28 en 29 oktober.
Deelnemers: Monique Berghman, Edith Caron, Pol Debaene, Norbert Demeester, Virginie
Durnez, Luc Famaey, Gilbert Hauspie, Chris
Masson, Charles Meuleman, Gaston Pauwels,
Jenny Pittillioen, Josiane Platteeuw, Raymond
Renders, Romine, Willy Valcke, Patrick Vanhamme, Carine Vanmeenen, Lotte Wyffels.
Voor het collectief “creabelle@pensionaat” zijn
Marin, Nicole Quaghebeur en Francine Vandevoorde deelnemers.
Het collectief “Letters In Steen” is vertegenwoordigd door Nicole Broeckx, Rosa Cardoen,
Emiel Desmytter, Katrien Ghyselen en Patrick
Vanderstichele.
Voor het collectief “taille directe@pensionaat”
nemen Mieke Latré en Robert Walleghem deel.
Toegang is gratis.
Openingsuren:
Vrij. 20 oktober: 16 tot 18 u.
Zat. 21 oktober: 10 tot 12 u. & 13.30 tot 18 u.
Zon. 22 oktober: 10 tot 12 u. & 13.30 tot 18 u.
Zat. 28 oktober: 10 tot 12 u. & 13.30 tot 18 u.
Zon. 29 oktober: 10 tot 12 u. & 13.30 tot 18 u.

BEVEREN A.D. IJZER
n Gezelschapsspelen
Donderdag 21 september om 14 uur
Op 21 september spelen we gezelschapsspelletjes in het Dorpspunt: Mens erger je niet,
koffietassenspel ,…. of een kaartje leggen. De
activiteit start om 14 uur en duurt tot ongeveer
16 uur. Allen welkom in het Dorpspunt in Beveren (Roesbruggestraat 20).

De volgende activiteit vindt plaats op 19 oktober.
n OKRA Beveren-IJzer
Grote boterkaarting
Zondag 8 oktober vanaf 10 uur
Grote boterkaarting in de Heilig-Hartzaal te
Beveren-a.d. IJzer.
€ 1,25 per kaart. Kaarten te verkrijgen bij de
bestuursleden. Iedere winnaar krijgt 1 pakje
Dixmuda-boter.

HARINGE
n Blauwersweekend
zaterdag 23 en zondag 24 september
Tijdens het weekend van 23 en 24 september
wordt Haringe opnieuw het blauwersdorp van
vroeger. Met op zaterdagavond de 37ste editie van de avontuurlijke Karel de Blauwerverkiezing en op blauwerszondag de traditionele
grote antiek- en brocantemarkt.
Dat de blauwerstocht tot de verbeelding blijft
spreken, blijkt elk jaar opnieuw uit de deelnemerslijst en de straffe verhalen achteraf. En
ook dit jaar belooft het nachtelijk blauwersspel
opnieuw een pak spanning en amusement.
De Levaard, vlakbij de kerk, blijft zowel voor
de kandidaatblauwers als voor de kommiezen het epicentrum van het gebeuren. Wie wil
meeblauwen moet vooraf inschrijven via mail
naar kareldeblauwer@outlook.com. En ook
kandidaatkommiezen kunnen op dat adres solliciteren. Net als in het verleden is het aantal
deelnemers beperkt tot 80, en alle info over de
wedstrijd wordt voortdurend gedeeld en geactualiseerd via de facebookpagina “Karel de
Blauwer”. Alle links zijn ook terug te vinden op
www.haringe.be.
Voor de winnaar van de blauwersnacht ligt

Schrijnwerkerij
Schrijnwerkerij
Kristof
REGHEERE
Kristof
REGHEERE
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40
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• info@kristofregheere.be
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Algemene
timmerwerken
Waaienburgseweg

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

Open
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dinsdag t.e.m. zaterdag
st. jan-ter-biezen 6
watou • 057 21 49 47

www.kristofregheere.be • info@kristofregheere.be
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’t Zeugekot
Een belevenis op het platteland
Bezoek- en zorgboerderij
Feestzaal te huur
Vakantiewoning
Hoeveslagerij
Workshops
Sint-Omaarsstraat 4
8691 Beveren aan de IJzer
0478 37 64 36
www.zeugekot.be
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niet alleen een mooie geldprijs klaar, maar
bovendien komt zijn naam op de al lange en
prestigieuze erelijst. Bovendien wordt de kersverse Karel de Blauwer op zondag tijdens de
grote antiek- en brocantemarkt officieel geïntroniseerd met erelint, blauwersstok en een
ereronde door het dorp. En wie na de vakantie met een nieuwe lei, garderobe en interieur
wil starten kan op zondag 24 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: René Boone (057 30 00 90).

KROMBEKE
n Gezinsbond Krombeke
Creatief met hopranken
Woensdag 4 oktober van 18.30 tot 22 u.
Creatief met hopperanken, keuze uit vierkante
sokkel, kleine sokkel, platte kerstboom of driehoekige kerstboom bij Hopbedrijf Lemahieu
(Kallestraat 33 te Westvleteren).
Inschrijven tot 26 september, wees er snel bij,
beperkte plaatsen!
Inschrijven via gezinsbondkrombeke@gmail.
com of bij Ann Yde (Blasiusstraat 16a) of bij
Barbara Bafcop (Waaienburgseweg 65).
n Tuinhier Krombeke
Vrijdag 13 oktober om 20 uur
‘Keukenweetjes over en recepten met kruiden’
door Rita Vandenberghe in de kantine van de
Hondenschool “Te Lande”, Bankelindeweg 39
te Krombeke.
Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT

POPERINGE
n Tentoonstelling Luc Ameel - 60 jaar
Tot dinsdag 19 september
Als je de naam ‘Luc Ameel’ laat vallen, kijkt iedereen automatisch richting schouw of inkomhal want de kans dat daar een “echte” hangt
is absoluut niet ondenkbaar. De man moet
zowat elk gebouw uit de wijde omgeving van
Poperinge getekend of geschilderd hebben. Je
begrijpt dat dat na zo’n kleine vijftig jaar een
immens oeuvre vertegenwoordigt en dat is
zonder meer een goeie zaak: ons patrimonium
is safe. Vele generaties verder zal men Luc nog
altijd dankbaar zijn dat hij met zijn rigoureuze
zin voor detail, een schitterend tijdsbeeld heeft
vastgelegd op een manier waar zelfs de meest
gesofisticeerde camera niet tegenop kan. Vooral molens hebben zijn hart gestolen en je kan
hem dan ook vaak in de buurt van draaiende
wieken betrappen terwijl hij met het tekenblok
op schoot of achter de schildersezel zijn ambachtelijke kunst bedrijft.
Toch is de man beslist geen navelstaarder en
reikt zijn horizont een heel stuk verder dan de
Westhoek. Wanneer de kans zich voordoet,
trekt hij de wandelschoenen aan om verre
continenten of Europese buren uit te vlooien
op “schilderbaarheid” en dan kunnen de onderwerpen ontzettend uiteenlopend zijn. Wie
schildert met zijn ziel heeft een waakzaam oog
voor alles wat de moeite waard is: een nostalgisch haventje aan de Griekse kust, een groene
mastodont in het Yosemite natuurpark, de
besneeuwde bergtoppen van een Oostenrijks
postkaartdecor of onverhuld natuurschoon op
twee benen.
Tot dinsdag 19 september telkens van 10 tot
12 uur en van 14 tot 18 uur in het ‘Zevenblad’,
Gasthuisstraat 31 te Poperinge.

n Concert van de bekende
Zuid-Afrikaanse bard Jannie du Toit
Zaterdag 23 september om 20 uur
Hierbij een warme uitnodiging om dit prachtconcert bij te wonen van deze bekende kleinkunstenaar in CC Ghybe op zaterdag 23 september om 20 uur.
“Doep is nie dood nie” is een eenmanpresentatie met tekst en muziekgrepen over de
levensbeschouwing en werk van Koos du Plessis, de grootste kleinkunstenaar van het Afrikaans. Koos is in januari 1984 op jeugdige
leeftijd overleden, maar zijn nalatenschap blijft
een bron van wijsheid en onsterfelijke muziek.
Meer dan dertig jaar na zijn overlijden wordt
het in deze productie duidelijk hoe levend en
relevant zijn kijk op het leven steeds blijft, hoe
treffend zijn liedkunst.
Tickets online bestellen via:
http://janniedutoitinconcert.ticketshark.be/
of bestellen via vevozaproject@gmail.com 0497 31 76 43.
Tickets: VVK € 12 - ADD € 15.
Opbrengst van het concert gaat naar projecten
voor werkschepping en opleidingen in landelijke gebieden in Zuid-Afrika.
n Velt Westland
Biobieren best lekker
Vrijdag 29 september van 19 tot 22 uur
Zytholoog Kathleen De Sutter komt ons vertellen over biobieren in België en de vergelijking
biobieren met hun niet-biovariant. Van de meer
dan 100 Belgische biobieren proeven we er enkele. Ook krijgen we de nodige uitleg over de
verschillende bierstijlen en over de brouwerijen
waar ze gebrouwen worden. Lekker en leerrijk!
Op vrijdag 29 september van 19 tot 22 uur in
CC Ghybe,Sint-Annastraat 13 te Poperinge.
Leden: € 20. Vooraf inschrijven bij Dirk De Rid-

De Suikeruiltjes

Nails & Style

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

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

057 36 67 68 - 0472 56 43 09

www.desuikeruiltjes.com
info@desuikeruiltjes.be

Gesloten op woensdag en zondag
Behandelingen enkel op afspraak
Bergenstraat 9 - Beveren a.d. IJzer
0473 22 25 43
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der. Betaling bevestigt de inschrijving. Gelieve
het bedrag te storten op rekening BE09 7380
1044 0757 van Velt Westland.
Info: De Ridder Dirk (info.westland@velt.be 057 33 60 63)
n Thuiszorgbeurs
Dinsdag 3 oktober van 13 tot 17 uur
Op dinsdagnamiddag 3 oktober wordt in Poperinge voor de tweede maal een thuiszorgbeurs
georganiseerd. Initiatiefnemers zijn het Lokaal
Antennepunt van het SEL MWVL voor de regio
Poperinge-Vleteren, Thuiszorgkruispunt Poperinge, Lokaal Dienstencentrum De Bres, WitGele Kruis, O.L.V. Gasthuis, Thuiszorg OCMW
Poperinge en vzw Het Havenhuis.
De thuiszorgbeurs gaat door in het JOC De
Kouter te Poperinge. Hiermee willen we het
bestaande woon- en zorglandschap uit onze
regio in de kijker plaatsen. We wensen het
dienstenaanbod in de thuis- en woonzorg beter kenbaar te maken en drempelverlagend te
werken. Met de thuiszorgbeurs mikken we op
senioren, zorgbehoevende thuiswonende patiënten, mantelzorgers en hulpverleners. Ook
andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.
We bieden een interactieve beurs aan met talrijke standen uit de thuis- en woonzorg waar
informatie wordt gebracht en 2 boeiende voordrachten:
- 14.00 u.: Dr. Provoost: ‘Vroegtijdige zorgplanning in de thuiszorg’
- 15.30 u.: Inge D’Heere en Alexander Tydtgat:
‘Op welke premies en tegemoetkomingen
heb ik recht?’
Alle bezoekers worden getrakteerd op een gratis koffie met koek. Ondertussen kan er genoten worden van een deuntje muziek.
U hoeft vooraf niet in te schrijven. Voor meer

inlichtingen kunt u elke werkdag terecht bij Eva
Schaut, verantwoordelijke thuiszorg OCMW
Poperinge, tel. 057 30 98 66.
Indien u vervoer wenst, kan dit voor u geregeld worden. Ten laatste een week vooraf kan
er vervoer aangevraagd worden bij één van de
vervoersdiensten:
Centrum Poperinge: eva.schaut@poperinge.be
of 057 30 96 66
NESTOR: info@dorpsdienstnestor.be of 0473
33 34 33

PROVEN
n Kom Chez Nous!
Zondag 24 september vanaf 14.30 u.
VBS De Kastanje Proven gaat met het vroegste
schoolfeest in Vlaanderen de Franse toer
op. Het buurland van
VBS DE KASTAN
JE
PROVEN
wijn, kaas, stokbrood,
zonnebloemen, zorgeloos leven en de
Tour inspireerde het
schoolteam om de
kinderen in een
Kom chez nous
SINT-MICHIELS
feestelijke sfeer te
ZOMERTJE !
★ SCHO
ZONDAG 24 SEOLFEEST ★
brengen.
PTEM
om 14.30 UUR BER 2017
Alle klassen komen
op het podium
vanaf 14.30 uur en
dansen en spelen in de Franse sfeer.
De bar en de animatie krijgen ook een Franse
tint. Er is een aparte wijnbar, er zijn Normandische pannenkoeken en in een fotoset kun
je je even Fransman of Française wanen. De
zandbak nodigt uit voor een partijtje petanque
en de jongsten wagen hun kans in ‘la pèche
aux canards ou aux surprises’. De iets ouderen
kunnen hun voetbaltalent even meten met Zi★ TOEGANG:

€ 1,00 ★ kinde
ren tot

12 jaar: grati

s★

nédine Zidane of Thierry Henry in de grootse
‘Shoot’m in’.
De uitnodigende titel slaat op zondag 24 september, sinds jaar en dag het Sint-Michielszomertje. De opbrengst van het feest wordt besteed aan de aankoop van spelmateriaal voor
de speelplaats.
De toegang bedraagt € 1 en kinderen jongeren
dan 12 feesten gratis. Iedereen welkom!
n Oktoberkermis
Zaterdag 7 oktober
20.00 u.
Fred Acoustic, coverzanger/gitarist
in Café Nobody. Gratis toegang
Zondag 8 oktober
14.30 u.
PROFEST II met diverse eet- en
drankstanden en optredens van:
		
• 15.00 u. Shaker
		
• 17.00 u. Cosy-Corner-Band
		
• 19.30 u. Alex, Rudy & Ilse
Maandag 9 oktober
		
Kaarting & saucissenkandeel in
Café St-Elooi
Zaterdag 14 oktober
19.00 u.
Jaarlijkse jenever-caféspelen in de
plaatselijke cafés. Inschrijven van
19 tot 21 uur in ‘De Croone’
Zondag 15 oktober
14.30 u.
PROKIDSFEST I met optredens
van:
		
• 15.00 u. Animix
		
• 17.30 u. Blitz For Kids
12.00 u.
KermisBBQ in ‘t Rozenhof
		
Volwassenen € 24, kids -12 j. € 11
		
Reservatie 057 30 03 35

ROESBRUGGE
Slagerij

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

André & Véronique Delanote-Mouton
Roesbrugge
NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW

OBUS 75

Een smaakvol hammetje
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n OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Vrijdag 22 september: Petanque (inhaalbeurt)
in OC Karel de Blauwer. Inschrijven: 13.30 13.50 u.
- Dinsdag 26 september om 14.00 u.: Kaarting
& gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Donderdag 5 oktober: Crea
- Vrijdag 13 oktober: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 20 oktober om 13.45 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 24 oktober om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Vrijdag 27 oktober: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
n Harmonie de La Loupe
Zondag 17 september
In het kader van de Bier- en Hoppefeesten
komt de Harmonie van La Loupe de Hoppestoet mee opluisteren.
Op zondagvoormiddag is er een wandelconcert door Roesbrugge.
Tijdens het weekend zal er ook een Franse
wegwijzer geplaatst worden met daarop de
vermelding Saint-Victor de Buthon.
In april ll. werd in St Victor een wegwijzer richting Roesbrugge geplaatst in aanwezigheid van

onder andere de leerlingen van het 5de en 6de
leerjaar van Basisschool De Krekel.
n Femma Roesbrugge-Haringe
Slow Food koken
Woensdag 20 september om 19.30 u.
Na onze eerste geslaagde kookdemonstratie
met Ria ben je allen terug welkom in het OC
Karel de Blauwer te Roesbrugge voor een nieuwe sessie: Slow food koken.
Inschrijven tegen 14 september bij Lieve Pyfferoen (0474 21 58 22 - lieve.pyfferoen@gmail.
com) of bij Annie Porreye (0488 40 16 54 annieporreye@gmail.com).
Prijs: te betalen de avond zelf, met een meerprijs voor de niet-leden.
Femma zal zorgen voor bord en bestek.
n Femma Roesbrugge-Haringe
Actieve fitmix
Donderdagen 19 en 26 oktober om 19.30 u.
Actieve Fitmix is goed voor je gezondheid en
voor je figuur. Het is een combinatie van eenvoudige dansbewegingen op muziek.
In het Kristen Volkshuis bij Patrick Gunst te
Roesbrugge.
Meer info en inschrijven bij Monique Neut (057
30 15 13 - 0486 10 25 79 - monique.neut@
telenet.be) of Noella Gruwez (057 30 10 54 0477 25 83 02 - noellagruwez@hotmail.com).

Prijs: € 15 voor leden en € 25 voor niet-leden.

STAVELE
n Marialiederen
Vrijdag 13 oktober om 18 u.
In de sfeer van de oktobermaand zingen we
in samenwerking met het Sint-Ceciliakoor op
vrijdag 13 oktober om 18 uur in de kerk van
Stavele gekende en minder gekende Marialiederen.
Je wordt vriendelijk uitgenodigd te luisteren en
samen te zingen. Toegang gratis.
Nadien gezellig samenzijn in de Moote.
Info: Dries Saelens (057 36 67 70).

WATOU
n Gratis gezinsfotozoektocht
29 september t.e.m. 8 oktober
Gratis gezinsfotozoektocht in het dorpscentrum en kerk op basis van oude foto’s. Doorlopend van 29 september t.e.m. 8 oktober.
Info en inschrijving bij Mia Ryon, Moenaardestraat 10 (mia.ryon@telenet.be).
Org. Beeldbank Poperingeverbeeldt en Gezinsbond Watou.

Bereid u voor op de winter !
Bel nu voor stookolie: 057 30 03 30
PMO zorgt voor gezellige warmte dicht bij huis!

Kwaliteit, service & ervaring, onze troef !

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
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BUURTSALON
ROESBRUGGE

SEPTEMBER
D’ hutteboön’n zyn nu binn’n
od stoan in poaters en stukken;
Je raapt nu d’errepels uut de ruken
om toch êtwot te winn’n.
Of wil-je d’r mei wachten ?
- ’n Loönwerker moet oek overal goan! Misschiens gon ze ton dikker stoan
o’t nie ê vriest benachte.
Je klawiert lik ê miere
en vele ê go’ j toch niet vergoar’n …
- de pryzen zyn lik dan - ze woar’n …
mo … koopt j’ êtwot … ’t is diere !
Djoos Utendoale

De stedelijke bibliotheek en het Lokaal Dienstencentrum De Bres slaan de handen in elkaar
om het lokaal van de uitleenpost en het infopunt van het OCMW in Roesbrugge nieuw leven in te blazen. Op 31 januari 2017 tijdens
‘Radio Roesbrugge-Haringe’ kwamen een 100
-tal inwoners van Roesbrugge-Haringe samen
om hun idee te geven over het toekomstige
Buurtsalon in het lokaal van de uitleenpost van
de bib en het infopunt van het OCMW.
Nu ligt er een plan klaar voor het Buurtsalon
Roesbrugge-Haringe. Stad en OCMW Poperinge willen dit opnieuw voorleggen aan de inwoners van Roesbrugge-Haringe. Daarom nodigen ze alle inwoners opnieuw uit op maandag
23 oktober om 16 uur in het lokaal van het
toekomstige Buurtsalon, Prof. Rubbrechtstraat
97 voor koffie, taart en informatie. De inwoners kunnen hun bemerkingen bij de plannen
kwijt, ontdekken wat ze zelf kunnen doen om
mee het project te realiseren of gewoon gezellig samenzijn met hun buren.
Maandag 23 oktober tussen 16 en 18 uur in
het Buurtsalon, Prof. Rubbrechtstraat 97 te
Roesbrugge.
Vooraf inschrijven is niet noodzakelijk.
Indien u niet zelfstandig tot in het buurtsalon
kan geraken, kan je contact opnemen met
dorpsdienst Nestor (057 46 96 02).

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten
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In juli-augustus zochten me:
1. stute
boterham
2. frutnier
wesp
3. kokkeduun’n
doden
4. pertangs
nochtans
5. sturtn
morsen
6. roetsjboane
glijbaan
7. slunse
vod
8. klawieren
hard werken
9. tallore
eetbord
10. portrettetrekker fototoestel
11. kwoawillewerk
onaangenaam
		
‘moetewerk’
12. piempampoentje lieveheersbeestje
13. keunekuttels
konijnekeutel
14. seule
emmer
15. kobbejoager
raagbol
16. jutekakoke
schommel
17. makadam
tarmac
18. komeeren
roddelen
19. korniesjongs
komkommers
20. katjewietje
pluisje
21. kobbenetten
spinraggen
Evaluoasje van d’ inzendiengen?
Komt volgende maand:
laptop laat het afweten!
Wuk is dat in ’t A.N.?
1. neute
2. scheute
3. seute
4. kreute
5. preute
6. teute
7. geute
8. fleute
9. zeule
10. scheule
11. geule
12. teuvel
13. scheuvel
14. sneuve
15. reuve
Oeë verstoa gie dat?
1. peireboom stoan
2. ze steirt intrekken
3. op ze buuk meugen schrieven
4. van ze rik schudden
5. van ze beir moaken

ADVIES • KWALITEIT • SERVICE • FLEXIBILITEIT
Bergenstraat 1 - 8972 Roesbrugge - Tel. 057 30 03 79

Voe nulder zoake te bepleiten
trekt ’n avvekoat ze kleeëd an
en d’ hoeëre doet ’t of!
Wim Sohier
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D.L.Decor bvba
Schilder- & decoratiewerken
gsm 0475 37 08 68
dl.decor@telenet.be

Van bij ons

Danny Lahoutte
Blekerijweg 30a
8972 Proven

Als je poes een vogel
voor de kat is
In de Bellestraat, in oude tijden een Romeinse
heirweg tussen St.-Omer en Alveringem, staat
de mysterieuze kapel O.-L.-Vrouw van Troost in
Nood. In Gyverinkhove beter bekend als de Kattenkapel.
Vroeger, zeggen de enen, was dit een bedevaartsoord voor eigenaars van zieke katten.
Nee, zeggen anderen, de naam komt van het
feit dat een oud vrouwtje haar kat terugvond
nadat ze tot Maria gebeden had. Maar of het
om een echte poes dan om een pels ging - in
de Westhoek noemt men een pels wel eens een
“katte” - is niet duidelijk. Misschien is de waarheid een stukje prozaïscher en stamt de bijnaam
Kattenkapel gewoon af van één van de eigenaars, die Decadt heette. Cats kapelle dus.
Zal onze Siamese en andere poezen een zorg
zijn!
De eerste kapel zou vlg. de legende van de drie
ridders (cf. Weegschede, nr. 1) gebouwd zijn
ca. 1200. De volkse benaming ‘Kattekapel’ zou
destijds ontleend zijn aan de aanroeping tegen
ziekten van kleine huisdieren.
Het gebouwtje is alleen interessant omdat het
één van de 3 kapelletjes verving die deel uitmaken van de legende van de drie ridders - rond
1200 bewoonden ze een kasteel bij de kerk - na
de dood van hun moeder verlieten ze het dorp
en gingen elk hun eigen weg. Vandaar de naam
Weegschede. Vele jaren later keerden ze als
stokoude kluizenaars terug en schonken ze de
kapelaan geld om 3 kapellen te bouwen. Nadien verdwenen ze voor goed.
Wim Sohier

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt
op woensdag 18 oktober 2017.
Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op
maandag 9 oktober 2017.

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

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

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

J. LAHOUTTE

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

!!! ONLINE !!!
Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!
www.drukkerijschoonaert.be

146

2 RE

RSO

ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE

Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 15 september
vrijdag 20 oktober
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 26 september
dinsdag 24 oktober
Vogelpik
smijting voor de leden
zaterdag 14 oktober

BEVEREN-IJZER

• Vrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 19 oktober

HARINGE

• Vogelpikclub Smokkelsmijters
Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
zaterdag 23 september

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

Drukkerij SCHOONAERT

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

Krombeke
• Céleste Beddeleem, geb. 18 juli,
d.v. Kristof en Stacey Demyttenaere
Proven
• Alyssa De Brauwere, geb. 21 augustus,
d.v. Irvick en Emely Christiaens
Roesbrugge-Haringe
• Dion Vandenbilcke, geb. 11 juli,
z.v. Jochen en Vanessa Dedrie
• Vidar Benouwt, geb. 21 juli,
z.v. Jens en Lien Ameloot
• Fons Vanden Abeele, geb. 4 september,
z.v. Andy en Jolien Soenen
Watou
• Marie Bulcke, geb. 25 juli,
d.v. Dagmar
• Florence Pety, geb. 1 augustus,
d.v. Wouter en Annelies Lagache
• Freya Vandevoorde, geb. 8 augustus,
d.v. Dominik en Willemien Vandeleene

OVERLIJDENS

Proven
• Godelieve Mylleville, overl. 31 augustus,
76 j., wed. v. Noël Delmaere
• Johny Mylleville, overl. 31 augustus, 72 j.
Roesbrugge
• Jacqueline Belin, overl. 12 juli, 83 j.,
wed. v. Michel Neyrinck

• Solange Vanrobaeys, overl. 23 juli, 89 j.,
wed. v. Gerardus Pattyn en
echtg. v. Michel Devos
• Irène Logghe, overl. 29 juli, 89 j.,
echtg. v. Willy Vandermarliere
Watou
• Martha Ruckebusch, overl. 10 juli, 89 j.,
wed. v. Andreas Debruyne
• Paul Hespeel, overl. 13 juli, 57 j.,
echtg. v. Christine Pareyn
• Agnès D’Arras, overl. 15 juli, 89 j.,
wed. v. Honoré Busson
• Alice Ruyssen, overl. 19 juli, 82 j.,
wed. v. Pierre Cordenier
• Paul Verhaeghe, overl. 12 augustus, 73 j.
• Carlos Neuville, overl. 21 augustus, 63 j.,
wedn. v. Andrée Six

HUWELIJKEN

Krombeke
• Dries Boeraeve en Amelie Verhille
Roesbrugge-Haringe
• Janos Decrock en Laurie Bailliu
• David Lanszweert en Marlies Swynghedauw
• Hein Claerhout en Elke Tytgat
• Ritchie Worm en Melissa Pannekoecke
Watou
• Gregory Vanmaekelbergh en Niki Pattyn
• Thomas Degryse en Liene Ramon
• Jens Ruckebusch en Evie Gouwy

JUBILEA

Proven
• Gerard Ryon en Cecilia Vanacker,
Briljanten bruiloft
Watou
• Robert Caulier en Martha Vanhee,
Platina bruiloft
Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij SCHOONAERT

MENSEN VAN BIJ ONS
• Op 14 augustus 2017 is Franciscus Versweyveld op 75-jarige leeftijd te Leuven overleden. Hij werd geboren te Morkhoven op 30
september 1942 en was de echtgenoot van
Jenny Vandenberghe. Jenny is afkomstig van
Roesbrugge, dochter van wijlen Julien Vandenberghe - Grillet.
De uitvaarliturgie had plaats op 19 augustus
2017 te Wiekevoort.
• Op 1 september 2017 is Frans Berquin op
77-jarige leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper overleden. Hij werd geboren te Roesbrugge-Haringe op 16 december
1940. Hij was gehuwd met Nelly Bocket. Hij
woonde in Vlamertinge. Frans’ ouders waren
Georges Berquin - Delbaere Martha en zijn
broers en zussen Jean (†), Camille, Pierre (†)
en Christiane (†).
Het afscheid had in alle intimiteit plaats in de
aula van het Uitvaartcentrum Leo te Ieper.

Taaltap 168
Emotioneel is een man een gesloten boek. Maar toch
makkelijk leesbaar: zijn lichaamstaal verraadt meestal
wel wat hij echt voelt.
Let op zijn blik. Als een man heel snel met de ogen knippert, speldt hij je wellicht iets op de mouw. Daarbij voelt
hij zich echter niet op z’n gemak, bang dat hij door de
mand zal vallen. Ook als hij recht in de ogen kijkt maar
geregeld zijn blik afwendt, maakt hij je blaasjes wijs.
Als een man iets vertelt met zijn ogen naar rechtsboven
gericht, probeert hij zijn verhaal te baseren op herinneringen. Kijkt hij naar linksboven, dan is hij wellicht ter
plekke iets aan het verzinnen.
Neen, je hebt hem niet gefixeerd of betoverd. Oogcontact dat langer dan vijf seconden duurt, is niet natuurlijk.
Die man, mevrouw, is hoogstwaarschijnlijk een player
die uit is op een onenightstand.
Een man is niet noodzakelijk kwaad als hij zijn wenkbrauwen fronst. Hij kan ermee bedoelen dat hij je in de
gaten houdt, maar op zijn hoede is. Opgetrokken wenkbrauwen betekenen dat hij blij is met wat hij ziet. Dit is
het ideale moment om hem mee uit te vragen. Let wel:
antropologen menen dat deze beweging amper een
fractie van een seconde duurt.
Wanneer een man zijn neus aanraakt, is hij wellicht
niet eerlijk. Hij zou zijn leugen liefst verbergen door een
hand voor zijn mond te houden, maar beseft dat dat
raar overkomt. Daarom veinst hij jeuk aan zijn neus in de
hoop dat zijn onwaarheden minder opvallen.
Een mannenmond is de perfecte gevoelsindicator. Indien hij op zijn onderlip bijt, is het goed mogelijk dat
hij zenuwachtig is om iets te zeggen en alles krampachtig voor zichzelf probeert te houden. Is hij kwaad, dan
houdt hij zijn lippen onbewust stevig op elkaar om te
vermijden dat hij iets zegt wat hem achteraf zou kunnen spijten.
Als een man zich zorgen maakt, begint hij soms zijn oorlelletje te masseren. Daar komen immers veel zenuwuiteinden samen. Er zachtjes in knijpen en erover strelen
geeft hem een veilig gevoel.
Mannen die veel plaats nodig hebben om te zitten, zijn
vaak dominant. Je kan hun gedrag een beetje vergelijken met dat van een dier dat zijn terrein afbakent om
anderen duidelijk te maken wie de baas is.
Als hij zijn handen probeert te verstoppen door ze achter
zijn rug te houden, dan is hij niet in je geïnteresseerd.
Steekt hij zijn handen in zijn zakken en laat hij zijn duimen eruit hangen, dan heb je wellicht met een type te
maken dat graag alles onder controle heeft. Iemand die
zijn riem tussen beide handen klemt, wil dan weer duidelijk maken dat hij trots is op zijn edele delen.
Zijn de punten van de schoenen naar de deur gericht,
dan is de kans heel groot dat je gesprekspartner weg
wil. Staan zijn voeten recht tegenover de jouwe, dan
verveelt hij zich absoluut niet. Indien zijn voeten naar
elkaar gericht staan, hoef je je geen zorgen te maken.
De man voelt zich wat onzeker. Help zijn zelfvertrouwen
op te krikken door hem enkele oprechte complimentjes
te geven.
Nee, mannen zijn geen gesloten maar een open boek.
Als je aandachtig leest!
Wim Sohier
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Gepint, getutematooëid en estoken mi e stoksje
wos Els ernoartoe egoan, noa die oavondfeeëste in
de salongs van Vossenberg in Hooglee. Ze kreeëg
e persooënlikke uutnooëdigieng van ‘n vooërzitter
van d’ Ieper-Popriengsche Kiwani’s!
Zuk en invietoasje meug je nie ofsloan o je nie wilt
uut ’n tooën en de beau monde vollen. Oek o je
vint bevend en schuddend van de kurs in bedde
legt. E droeng zelfs an da ze gienk? “Goa gie moa
en lat je moa zieën op je schonste!” had ’n nog
ezeid o ze wegreeëd. Doarom dat Els neur goedewerk en schooënen rienk droeg. Neur nieuwen
platina rienk woarop da ze zo preus wos. En had er
oek enoeg vooëren moeëten neretellen, neur vint.

Perfecte was- en
droogresultaten

’t Lieëp op die feëste vele schooën, gefortuneeërd
vook roend, polletiekers en ander pluumstriekers
nateurlik oek. Achter da ze ‘t bestieër van de Kiwani’s begroeët en bedankt hadde, hieëld Els neur
meeër bie d’ annemers en nulder vrouwen. Die
woaren meeër Els’ genre. Toeëgeven oek e bitje
die van de money, en nie miender van de “m’as-tu
vue’s?” Ja, die ’t wel hed, lat dat geiren zieën.

Sommige gasten, ’n burgemeeësters vromens o.a.,
stoegen ol rooëd in nulderen kam. Van glooërie
biekan zeker, moar oek van d’ hitte. Garantie wos
d’ airconditionieng uutevollen want ‘t kwam oendroaglik warme. Els’ decolletee wos ol etwoddige
ezakt zodan d’ inweuners vrieër kosten oasemen,
moa ze voeëlde neur nog even bevangen of van te
vooëren. Oek de godinnen roend neur bloasden en
puften, moa piepten nieë. Oek die vrouwen nieë
die e bitje ol de bedegen, ol de roende kant woaren. Of ol e gloazige te vele binnen hadden.

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

Wij aanvaarden
ecocheques

Gevraagd: A2/A3 elektricien

Oek Els pufte. Achter da ze neuren BH ol e bitje
meeër toeër egeven hadde, voenk ze nóg neuren
wel nieë. ’t Zweeët peirelde op neur vorhoofd. “O
my God, woar is me Chinees woaiertje?” zuchtte
ze. “‘k Versmachten hieër biekan! ‘k Goan nog
verplicht zien van me rienk of te doeën!”
SCHREVELYNCK

Nadruk verboden

Opmaak en druk: Drukkerij Schoonaert bvba, Roesbrugge

Oek Els! Voe ’n andacht te trekken op neur splinternieuwen rienk wreeëf ze mi neur geparfumeeërd
neusdoeksje nu en toen e keeë troage over neur
vorhoofd. Moa nie e triene roend neur die op ’n
kostlikken rienk lette! Zo stief woaren z’ollemoale
mi nulder zelven bizzig.
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