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BELGIE(N) - BELGIQUE

Nieuwe postoverste van brandweerpost Zuid-IJzer

Daan Vandenbussche
Op zaterdag 9 juni droeg postoverste Johan 
Haghedooren tijdens een mooie plechtigheid 
op de markt van Roesbrugge het bevel van de 
brandweerpost Zuid-IJzer over aan luitenant 
Daan Vandenbussche. Zo start er een nieuw 
hoofdstuk in het al lijvige geschiedenisboek van 
de vrijwillige brandweer in Roesbrugge, die al 
ruim anderhalve eeuw prachtig werk levert.

Het was onder het bestuur van burgemeester 
Auguste van den Bussche dat Roesbrugge in 
1859 een eigen brandweerkorps kreeg. Met 
een gloednieuw ‘speutekot’, een brandpomp 
op wielen met ijzeren beslag en vier brandlad-
ders. Pas een halve eeuw later, in 1905, kregen 
de brandweermannen ook hun kepi en werd 
onder commandant Karel Liefooghe een korps-
reglement opgesteld. Daarin werd de bezetting 
van het korps beperkt tot maximum 20 man, de 
leeftijdsgrens bepaald op 50 jaar en stond ook 
dat er jaarlijks zeker 10 keer geoefend moest 
worden. Een volledig uniform en een gemoto-
riseerde pomp zoals bij de brandweer in de stad 
kon de gemeente toen niet betalen, maar elke 
brandweerman kreeg wel 50 centiem per oefe-
ning en 5 frank per brand.

Na lang aandringen van  bevelhebber Albert 
Verhaeghe kocht het gemeentebestuur in 
1943 eindelijk een motorpomp, en twee jaar 
later werd een oude legerambulancewagen 
als brandweerauto geadopteerd. In 1948 werd 
Firmin ‘dré posterie’ Delanote bevelhebber van 
een korps in volle bloei. Want zes jaar later 
werd het brandweerkorps Roesbrugge-Haringe 
officieel ‘gewestelijk brandweercentrum’, met 
een hulpkorps in Proven en een werkgebied dat 
naast Roesbrugge-Haringe ook Beveren-IJzer, 
Gijverinkhove, Izenberge, Krombeke, Proven en 
Stavele bestreek. Er kwamen subsidies, het ma-
teriaal werd sterk gemoderniseerd en in 1967 
werd zelfs met een eigen ambulancedienst ge-
start. Maar in 1968 verloor het korps zijn statuut 
als centrum en moest de nieuwe bevelhebber 
Raphaël Haghedooren vanaf 1969 zijn korps 
met merkelijk minder middelen operationeel 

houden. Toch mocht hij in 1975 trots het gloed-
nieuw arsenaal in de Haringestraat openen en 
werd de dienstverlening beetje bij beetje aan de 
moderne noden aangepast. 

De soms heroïsche verhalen uit het verleden - 
met pompiers die bij een oproep door cafébaas 
Julien Gunst op de fiets werden verwittigd, met 
races tegen de tijd om toch eerder op een brand 
te zijn dan de collega’s van de omliggende korp-
sen, of de pionier-ambulanciers Willy en Ignace 
Vandermarliere, Georges Six, Willy Maes, Firmin 
Delanote en Raphaël Haghedooren die enkel 
met wat eerstehulpinstructies en met een eer-
der kramikkige ambulance moesten uitrukken - 
werden al snel geschiedenis en het korps kreeg 
een sterke structuur. Maar ook de fusie met 
Poperinge in 1977 bepaalde het beeld en de 
werking. Roesbrugge-Haringe werd toen, net 

Fusiejaar Brandweer, 1978.
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als Proven en Watou,  officieel ‘voorpost’ van de 
brandweer van Poperinge en afhankelijk van de 
stad. Niet evident voor de Roesbruggenaars, die 
zich lang als het ‘ende van de saucisse’ voelden. 

In 1986 volgde Hugo Deheegher Raphaël 
Haghedooren als korpschef op en in 1999 werd 
Johan Haghedooren - toen al 20 jaar zowel 
brandweerman als ambulancier-postoverste. 
Net voor de eeuwwisseling dus, al kon nie-
mand toen voorzien dat in de jaren die volgden 
de evoluties binnen de brandweer elkaar snel 
zouden opvolgen. De opleidingen voor nieuwe 
brandweerlieden en ambulanciers werden als-
maar langer en complexer en door de hogere 
eisen bij interventies moest niet alleen het ma-
teriaal sneller geüpdated worden maar werd 
ook samenwerken meer en meer noodzakelijk. 
In 2007 gingen de voorposten Roesbrugge-Ha-
ringe en Proven samen op in Brandweer Zuid-
IJzer, met standplaats in Roesbrugge. Om de 40 
manschappen, met daarbij de eerste vrouwelijke 

pompiers, en alle materiaal een plek te geven 
werd de kazerne uitgebreid en Johan Haghe-
dooren gaf het bevel - ook al omwille van zijn 
gewijzigde beroepsbezigheden - door aan Pieter 
Top. Maar in 2013 stopte die en Haghedooren 
nam de draad weer op. Een jaar later verhuisde 
ook de voorpost Watou naar Roesbrugge. Plots 
telde de groep meer dan 60 manschappen en 
moest de kazerne opnieuw grondig verbouwd 
worden. Daarbij zorgden die  fusies en aanpas-
singen ook  voor wat groeipijnen maar gelukkig 
viel alles snel in de plooi en op 9 juni kon een 
terecht trotse Johan Haghedooren het bevel van 
zijn korps - 47 brandweerlieden en 8 ambulan-
ciers niet-brandweerman - overdragen aan luite-
nant Daan Vandenbussche. 

Ook voor die nieuwe postoverste wachten er 
grote uitdagingen. Sinds 2015 werd de brand-
weerkaart immers hertekend en kreeg het korps 
een eigen plek binnen Brandweer Westhoek, 
die in totaal 23 posten verenigt binnen 18 West-
hoekgemeenten. “Een gevolg van de schaal-
vergroting binnen de brandweer,” legt Daan 
Vandenbussche uit. “Wij zijn als Post Zuid-IJzer 
nu een belangrijke schakel binnen die interge-
meentelijke samenwerking. Aanvankelijk telde 
Poperinge daarin drie posten, maar binnenkort 
gaat de post Reningelst op in die van Pope-
ringe, met een nieuwe kazerne in Poperinge, 
en zo blijven er in onze gemeente twee grote 
brandweerposten over.” Voor de Post Zuid-IJzer 
betekent dat onder meer de verantwoordelijk-
heid over een serieus groot gebied dat reikt van 
Callicanes tot Houtem bij Veurne, met daarin 
Leisele, Krombeke, Stavele, Proven, Roesbrug-
ge-Haringe, Watou en gedeeltelijk ook Abele, 
Westvleteren en Sint-Jan-ter-Biezen. Een uitge-
breide regio, en er wordt dan ook van iedereen 
binnen het korps heel veel competentie en inzet 
verwacht. Maar gelukkig schrikt dat de nieuwe 
postoverste en zijn team niet af. “Onze groep 

is heel gemotiveerd en we vinden gelukkig ook 
nog altijd nieuwe gedreven jongeren om het 
korps op aantal te houden.” 

Toch moeten Daan en zijn team alert blijven, 
want door de hervormingsplannen voor drin-
gende medische hulp bijvoorbeeld staat de toe-
komst van de ambulancedienst nu op de helling. 
En dat zou voor onze regio een zoveelste klap 
in het gezicht zijn, vindt ook Daan Vandenbus-
sche. “Onze ambulancedienst werkt enkel met 
vrijwilligers, maar dat belet niet dat die al meer 
dan 40 jaar schitterend werk doen en op de 
officiële evaluatierapporten heel goed scoren. 
Maar als het ministerie van Maggie De Block de 
reorganisatieplannen effectief doorvoert zonder 
rekening te houden met de eigenheid van onze 
uitgestrekte Westhoekgemeenten, moeten we 
stoppen. Niet te begrijpen, want als wij de am-
bulancedienst moeten opdoeken komt de snelle 
hulpverlening voor de mensen in onze regio se-
rieus in het gedrang. Al houden we hoop, want 
de burgemeesters van de Westhoekgemeenten 
blijven druk uitoefenen en pompiers geven ze-
ker ook niet zomaar op.”

Stef Ryon

Firmin ‘Posterie’ Delanote
ca 1955.
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Zeeëm of honing puur natuur, hoe komt de 
imker daaraan? Na uren bloemenbezoek bren-
gen de bijtjes dat bij hem aan huis naar hun 
speciale korven of kasten. Daarin plaatst de 
imker de vlakke honingraten met zeshoekig 
grondplan  die de  bijen verder ophogen, vullen 
met honing en meteen met een wasdekseltje 
verzegelen.
Vooraleer de honingraten in de honingslin-
ger te plaatsen om de honing vrij te maken, 
moet de imker ze ontzegelen, dat wil zeggen 
de wasdekseltjes of zegels verwijderen. Doet 
hij met een ontzegelvork of een ontzegelmes. 
Dat heeft een breed blad (ca. 10 cm) met vele 
rechte of licht gebogen, smalle en scherpe 
tanden, bevestigd in een recht hecht. De vork 
wordt bij het ontzegelen warm gehouden door 
ze tussen het ontzegelen van twee raatvlakken 
in heet water te stoppen. 

Geen enkele loze zoetekauw kon het raadvoor-
werp correct ontzegelen!

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

HONINGZOET
                             

Publiciteit voor de streek ?
De IJzerbode wordt

in meer dan 3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN JULI 2018

KAARTING - 20 JULI (INHAALBEURT)
OC Karel de Blauwer
28 deelnemers - wonnen 3 partijen: Ceenaeme 
Maria 251pt.
Won 0 partijen: Deblonde Agnes 114 pt., Meeuw 
Eddy 201 pt., Vandenbroucke Irène 173 pt. en Van-
houcke Willy 134 pt.
Klassement: 
1. Decaesteker Wilfried  14 part./1708 pt.
2. Decorte Christiane  13 part./1660 pt.
3. Hauspie Maria 12 part./1559 pt.
4. Vandermarliere Ignace 12 part./1431 pt.
5. Ceenaeme Maria 11 part./1441 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Decaesteker Maria 10 pt., Boury Alice 10 pt., Vercout-
ter Marie-Thérèse 10 pt. en Timperman Lucienne 10 pt. 
Klassement: 
1. Boury Alice  76 pt.
2. Vercoutter Marie-Thérèse  72 pt.
3. Timperman Lucienne   69 pt.
4. Decaesteker Maria  60 pt.

KAARTING - 24 JULI
Kristen Volkshuis
24 deelnemers - wonnen 3 partijen: Vander-
marliere Ignace 344 pt., Vanhoucke Willy 290 pt. en
Demuynck Eugène 270 pt. 
Wonnen 0 partijen: Bogaert Maria 91 pt.
Klassement: 
1. Demuynck Eugène  17 part./2098 pt.
2. Decaesteker Wilfried 14 part./1740 pt.
3. Ceenaeme Maria 14 part./1661 pt.
4. Soulliaert Michel  13 part./1447 pt.
5. Vandeputte Marc  12 part./1628 pt. 

GEZELSCHAPSSPELEN
Decaesteker Maria 11 pt., Vercoutter Marie-Thérèse 
12 pt., Boury Alice 9 pt. en Timperman Lucienne 9 pt.
Klassement: 
1. Boury Alice  68 pt.
2. Decaesteker Maria  65 pt.
3. Vercoutter Marie-Thérèse  65 pt.
4. Timperman Lucienne   51 pt.

PETANQUE - 13 JULI
36 deelnemers - wonnen 3 partijen: Butaye Willy, 
Decaesteker Wilfried, Deloz Jean-Claude, Van Acker 
Jozef, Vandecasserie Paula en Vantomme Willem

Klassement: 
1. Soetaert Frans  26 part./421 pt.
2. Butaye Willy  24 part./414 pt.
3. Temperville Fernand 23 part./381 pt.
4. Descamps Lucien     22 part./390 pt.
5. Antheunis Cecile   21 part./390 pt.
6. Vantomme Willem     21 part./377 pt.
7. Dessein Johan     21 part./365 pt.
8. Debuysere Maria   21 part./345 pt.
9. Huyghe Geert  21 part./343 pt.
10. Dequeker Romain 20 part./362 pt.

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN AUGUSTUS 2018

KAARTING - 17 AUGUSTUS
OC Karel de Blauwer
32 deelnemers - wonnen 3 partijen: Vanhoucke 
Willy 319 pt., Ryon Gerard 310 pt. en Deblonde Agnes 
291 pt.
Won 0 partijen: Pastoor Van Acker 179 pt., Hauspie 
Maria 202 pt. en Ceenaeme Maria 226 pt.
Klassement: 
1. Decaesteker Wilfried  16 part./1982 pt.
2. Decorte Christiane  15 part./1965 pt.
3. Deblonde Agnes 14 part./1536 pt.
4. Vandermarliere Ignace 13 part./1729 pt.
5. Vanhoucke Willy  13 part./1674 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Decaesteker Maria 11 pt., Boury Alice 12 pt., Vercout-
ter Marie-Thérèse 7 pt. en Timperman Lucienne 10 pt. 
Klassement: 
1. Boury Alice  88 pt.
2. Vercoutter Marie-Thérèse  79 pt.
3. Timperman Lucienne   79 pt.
4. Decaesteker Maria  71 pt.

KAARTING - 27 AUGUSTUS
Kristen Volkshuis
18 deelnemers - wonnen 3 partijen: Vandermar-
liere Ignace 342 pt. en Vandeputte Marc 229 pt. 
Wonnen 0 partijen: Vancayzeele Monique 106 pt.
Klassement: 
1. Demuynck Eugène  19 part./2320 pt.
2. Decaesteker Wilfried 16 part./1980 pt.
3. Ceenaeme Maria 16 part./1837 pt.
4. Vandeputte Marc  15 part./1857 pt.
5. Soulliaert Michel  14 part./1668 pt. 

GEZELSCHAPSSPELEN
Vercoutter Marie-Thérèse 6 pt., Boury Alice 12 pt. en 
Timperman Lucienne 7 pt.
Klassement: 
1. Boury Alice  80 pt.
2. Vercoutter Marie-Thérèse  71 pt.
3. Decaesteker Maria  70 pt.
4. Timperman Lucienne   58 pt.

PETANQUE - 1 AUGUSTUS
29 deelnemers

PETANQUE - 10 AUGUSTUS
39 deelnemers - wonnen 3 partijen: Dequeker 
Romain, Laseure Albert en Louwaege Paul

PETANQUE - 24 AUGUSTUS
41 deelnemers - wonnen 3 partijen: Benauwt 
Roger, Butaye Willy, Callemeyn Victor, Decaesteker 
Wilfried, Dequidt Roos, Descamps Lucien, Dessein Jo-
han, Gyssels Raymond, Meeuw Eddy, Soetaert Frans, 
Thery Valère, Timperman Lucienne en Van Acker Jozef

Klassement: 
1. Soetaert Frans  33 part./529 pt.
2. Butaye Willy  30 part./518 pt.
3. Dessein Johan     28 part./462 pt.
4. Temperville Fernand 27 part./472 pt.
5. Descamps Lucien     27 part./465 pt.
6. Antheunis Cecile   26 part./484 pt.
7. Dequeker Romain 25 part./457 pt.
8. Callemeyn Victor     25 part./456 pt.
9. Debuysere Maria   25 part./437 pt.
10. Huyghe Geert  24 part./427 pt.

DE GOUDEN AREND
Het gaat om een gesigneerd kunstwerk van 
een van oorsprong Nederlandse kunstenaar 
Koos van der Kaay die veel in de regio aan 
het werk was. Weetje: bij het plaatsen van het 
kunstwerk is één van de delen op de grond 
gevallen, namelijk het gesigneerde deel van de 
kunstenaar. Hierop is een nieuw deel gemaakt 
door de kunstenaar. Het originele stuk is op 
zolder teruggevonden tijdens de werken en zal 
te bezichtigen zijn in De Gouden Arend - Arti-
sanale brouwerij Werbrouck.
Jacobus (Koos) van der Kaay, geboren te Leiden 
op 20 december 1899 en gestorven te  Brugge 
op 3 maart 1976, was een Nederlands beeld-
houwer die een groot deel van zijn werkzame 
leven in België heeft gewoond en gewerkt. 
Hij studeerde aan de academie in Haarlem en 
van 1921 tot 1924 in München privé bij Hans 
Schwegerle. Hij werkte daar bij de Haarlemse 
beeldhouwer Vreugde. Van der Kaay verlegde 
zijn activiteiten naar Vlaanderen: eerst in Kor-
trijk en vervolgens in Nieuwpoort (waar hij in 
1954 de Kunstkring Wassend Getij oprichtte), 
De Haan en Knokke (waar hij een galerie open-
hield) en ten slotte rond 1972 naar Brugge. 
(bron: Wikipedia).

Opening Den Gouden Arend
Vanaf 21 september opent Den Gouden Arend 
op het Roesbruggeplein 1 te Roesbrugge op-
nieuw zijn deuren. Op vrijdagavond en zater-
dag kunnen groepen reserveren om een be-
zoek te brengen aan de zaak. De nadruk ligt 
op het proeven en degusteren van de door ons 
gebrouwen verschillende bieren. Al dan niet 
in combinatie met lekker eten. Naast enkele 
kleine gerechten zullen grote groepen die re-
serveren voor een familiefeest, vergadering of 
andere bijeenkomst ook de mogelijkheid heb-
ben in samenspraak de maaltijd vast te leggen. 
Daarbij kunnen specifieke gerechten, buffet-
ten, alsook menu’s worden vastgelegd.
Op zondag hoeft niet te worden gereserveerd 
en kunnen klanten in Den Gouden Arend te-
recht voor een lekker biertje, een kleine hap of 
een heerlijke bierwafel of -bierpannenkoek.
Informatie over de zaak & openingsuren zijn 
terug te vinden op de website. Reserveren kan 
via https://brouwerij-werbrouck.be/reserveren.
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Tijdens de septembermaand van 1978 werd 
in Proven een stukje geschiedenis geschreven. 
Dankzij de toen nog jonge dorpsverbroederin-
gen, die in die jaren eerder schuchter startten, 
maar ondertussen een mooie traditie vormen.

De eerste verbroederingscontacten in Proven 
dateren van 1972. Toen trok een delegatie 
Provenaars op uitnodiging van oud-Provenaar 
Roger Viane - die in het Franse Brenne-dorpje 
Obterre een groot hopteeltbedrijf uitbaatte - en 
onder impuls van de familie Top naar Obterre 
om er een bescheiden internationaal hopcon-
gres mee gestalte te geven. Bij die delegatie was 
de Provense studentenclub Moeder Noom niet 
alleen sterk vertegenwoordigd, maar boven-
dien zorgden de jongeren in Obterre voor flink 
wat ambiance. Met de steun van het plaatselijk 
gemeentebestuur en de hulp van de enthou-
siaste bewoners zetten ze er een kei van een 

hoppefeest op poten, dat ondanks nogal wat 
katers achteraf zoveel indruk had gemaakt dat 
het duidelijk naar meer smaakte. Er werd een 
tegenbezoek gepland en in 1973 al zakte een 
ruime delegatie Obterrois - de pers had het over 
Obterianen - af naar Proven  voor een indruk-
wekkend driedaags feestprogramma. Met naast 
een hele serie maaltijden en officiële recepties 
ook een trip naar onze kust en als hoogtepunt 
op zondagnamiddag een stoet met daarin maar 
liefst 15 praalwagens, verschillende muziek-
korpsen, volksdansers, ruiters te paard en ruim 
500 figuranten. Alle Provense verenigingen 
deden mee en de banden tussen de beide dor-
pen werden er nog hechter door.  De Provense 
burgemeester Henri d’Udekem d’Acoz en zijn 
Franse collega Chartrier konden het ook heel 
goed met elkaar vinden. Op het gemeentehuis 
werd een jumelage-charter ondertekend en 
meteen werd de ‘verbroedering’ tussen de ‘zus-

terdorpen’ een feit. In de volgende jaren wer-
den de banden zelfs nog nauwer aangehaald. 
Met bezoeken en tegenbezoeken en zelfs een 
sportief luik. Zo trok voetbalclub TSC Proven een 
paar keer ‘op afzondering’ naar Obterre. Offi-
cieel om er het nieuwe voetbalseizoen voor te 
bereiden, maar wie er toen bij was weet nog 
goed dat vooral ‘de derde helft’ veel aandacht 
kreeg. In 1975 kwam de ploeg van Obterre met 
een match tegen de Provenaars de gloednieuwe 
voetbalveldverlichting inspelen en burgemeester 
d’Udekem liet de eer aan zijn Franse collega om 
de schakelaar officieel  over te halen. En in 1976 
verhuisde Provenaar Dirk Top zelfs naar Obterre 
om er enkele jaren een hoeve uit te baten. 
1978 blijft een mijlpaal in de relaties tussen de 
beide dorpen. Proven was ondertussen deelge-
meente van Poperinge en vanuit de stad werd 
eerder meewarig neergekeken op de band 
tussen Proven en Obterre. Maar in juli van dat 
jaar aanvaardde het onthaalcomité wel Obterre 
als zusterdorp van Proven en werd er een of-
ficiële delegatie van Obterre uitgenodigd op de 
hoppefeesten in Poperinge. Het hoogtepunt 
van dat bezoek lag echter te Proven, waar de 
hoofdstraat van het dorp van Statiestraat offici-
eel tot Obterrestraat werd omgedoopt en door 
de burgervaders Chartrier van Obterre en San-
sen van Poperinge plechtig werd ingewandeld. 
De Volksvreugd had voor de gelegenheid de 
Marseillaise extra ingeoefend en de majoretten 

141

… 40 jaar terug in de tijd

Marc Chartrier, burgemeester van Obterre, opent samen met de schepenen Henri d’Udekem d’Acoz,
Hans De Backer en parlementslid Cecile Boeraeve-Derycke de Obterrestraat. Op de foto herkennen we onder meer ook

majorette Els Couttouw, ‘madame’ Arlette Duclos, meester Roger Pareyn en Gilbert Soenen.

In september 1984 bracht een delegatie van Obterre
hulde aan de overleden Jozef Top, samen met zijn broer 
Roger, pionier van de jumelage Proven - Obterre.
Op de foto herkennen we onder meer
Henri d’Udekem d’Acoz, Maria Mouton (de weduwe van 
Jozef Top), Yvan Top, Marc Chartrier en Jacques Prouteau 
(burgemeester en schepen van Obterre), Werner Claeys,
Roger Top, Guido Vandenbroucke en
ook enkele mensen van Mézières-en-Brenne,
die tijdens dat bezoek de contacten legden met Watou.
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showden tijdens de opening van de straat voor 
het eerst hun nieuwe pakjes. 
Het jaar daarna trokken maar liefst 126 Prove-
naars naar de hoppefeesten in Obterre, maar 
in 1980 kwam er een politieke kink in de ka-
bel. De stad weigerde immers om Obterre als 
officiële zustergemeente van Poperinge te aan-
vaarden, en bij de verdeling van de subsidies uit 
de feestenpot scheelde dat voor de Provenaars 
een serieuze slok op een borrel. Provenaar Wer-
ner Claeys maakte er op de gemeenteraad flink 
ruzie over, maar burgemeester Sansen gaf niet 
toe. De Provenaars bleven hun Franse broeders 
gelukkig wel trouw, en sindsdien blijven de ban-
den tussen Obterre en Proven erg nauw. Met 
geregeld bezoeken over en weer en warme 
vriendschappen tussen families. 
De jumelage kreeg bovendien nog een extra 
dimensie. Want in 1984 brachten de Obterrois 
tijdens een jumelagebezoek aan Proven een de-
legatie van buurgemeente Mézières-en-Brenne 
mee. Burgemeester Jean-Louis Camus van Mé-
zières zag immers ook wel zo’n jumelage met 
een Westhoekgemeente zitten. Oud-Watounaar 
Patrick Fourvy en zijn echtgenote Coleta Top  
brachten hem in contact met Paul D’Hondt en 
enkele andere leden van het feestcomité van 
Watou en het klikte. Een jaar later al ging een 
groep Watounaars Brenne verkennen, en enkele 
maanden daarna bevestigde een delegatie van 
Mézières op tegenbezoek in Watou de nieuwe 
en nog altijd heel succesrijke jumelage.    
Ook Roesbrugge had ondertussen al het voor-
beeld van Proven gevolgd. Maar daar zorgden 
de hoevefeesten voor het eerste contact. In 
1977 zagen enkele Roesbruggenaars op een 
Franse televisiezender beelden van een landelijk 
oogstfeest in Saint-Victor-de-Buthon, een Frans 
dorpje in de regio Centre-Val-du-Loire. Via de 
programmamakers kwam het Roesbrugse feest-
comité in contact met de Fransen en in 1979 
trok een delegatie Roesbruggenaars naar het 
oogstfeest. Enkele maanden later kwamen de 
Fransen op tegenbezoek naar Roesbrugge, en 
ook die vriendschapsbanden blijven tot op van-
daag nog altijd heel hecht.
  
Nog in september 1978
• In 1978 fusioneerde de vrije basisschool van 

Haringe met die van Watou. In Haringe ble-
ven alleen nog één kleuterklas en het 1ste, 
2de en 3de leerjaar over. Leerkrachten waren 
Lea Pattyn en José Neuville. De hoogste klas-
sen liepen school in Watou. Enkele jaren later, 
in 1984, werd de school van Haringe na een 
lange procedureslag met het ministerie van 
onderwijs gesloten. 

• In Watou hield de gemeentelijke jongens-
school op te bestaan. Er kwamen immers 
geen leerlingen opdagen. Leerkrachten Fred-
dy Wyffels en Trees Pareyn stapten over naar 
de vrije basisschool. 

• In Abele vierde de plaatselijke Chirogroep 
zijn 15-jarig bestaan van de meisjeschiro en 

de tiende verjaardag van de jongenschiro. 
Op het feestprogramma stonden volksspelen 
en een traktaat na de mis, een spel zonder 
grenzen en het wagenspel ‘Sneeuwwitje in 
Afrika’.

• Ook in Roesbrugge werd er gespeeld zonder 
grenzen. Ter gelegenheid van de kermis na-
men de ploegen van Proven, Poperinge, Wa-
tou, Haringe, Reningelst en Roesbrugge het 
tegen elkaar op in en rond de IJzer. ’s Avonds 
brachten ‘De Jonge Troostverwachters’ nog 
het wagenspel ‘Hoe de blauwers driekonin-
gen vierden’.

• In de media werd een campagne opgestart 
voor de herwaardering van de dorpswinkels. 
Nu, 40 jaar later, blijft de problematiek jam-
mer genoeg nog altijd actueel.  

Wordt vervolgd
Stef Ryon

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

De juffrouwen Lea Pattyn en José Neuville
bij zuster Benigna in hun schooltje in Haringe.

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober
krijgt iedere klant een kleine huisbereide attentie !

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

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

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

PMO zorgt voor gezellige warmte dicht bij huis!

Kwaliteit, service & ervaring, onze troef !

BLEKERIJWEG 12 - 8972 PROVEN - TEL. 057 30 09 58

DAMES - HEREN

Wij werken met biologische kleuring
Nieuwe trends van snit en kleur

Nieuwe collectie handtassen
Sjaals

Fantasiejuwelen
Kom onze collectie bewonderen!

PRUIK- EN ADVIESCENTRUM
voor chemopatiënten en haarproblemen

Terugbetaling ziekenfonds
Komt aan huis of in het ziekenhuis

Enkel op afspraak
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in ’T ROZENHOF

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

Seniorennamiddagen NAJAAR 2018
telkens van 14 tot 17 uur
Een aangename, sfeervolle namiddag met muziek, pannenkoeken, wafels, gebak, …

Mogelijkheid om deel te nemen aan het DAGSCHOTELBUFFET in de zaal
€ 13 (soep, hoofdgerecht, dessert) GRAAG RESERVATIE!
Deuren open om 11.30 uur, keuken open vanaf 11.45 uur.

• Dinsdag 25 september: DJ DIETER
 

• Maandag 22 oktober: JOHNNY CLARYSSE

• Dinsdag 20 november: ALAIN’S KEYBOARD

• Dinsdag 18 december: CHRIS CAPOEN

Iedereen is welkom! Toegang gratis! 

Bezoek onze website: www.rozenhof-proven.be of Facebook
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OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN JULI 2018

KAARTING - 11 JULI
6 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Vandamme Michel 390 pt.
2. Coene Paul 385 pt.
3. Luyssen Edmond 350 pt.
4. Wyckaert Andre 336 pt.
5. Millecam Gerard 318 pt.
6. Vandewalle Frans 231 pt.

KAARTING - 25 JULI
4 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Lanszweert Magda 416 pt.
2. Vandepitte Paul 363 pt.
3. Butaye Johan 287 pt.
4. Thoré Edgard 280 pt.

KLASSEMENT: 
1. Vandewalle Frans 18 part./2494 pt.
2. Wyckaert Andre 16 part./2296 pt.
3. Butaye Lucien 15 part./2179 pt.
4. Coene Paul 14 part./2680 pt.
5. Millecam Gerard 13 part./2124 pt.

PETANQUE - 6 JULI
Wonnen 3 partijen: Celis Colette, Lebegge 
René, Soetaert Frans, Vandeputte Paula, 
Rouseré Christiane, Mariën Bob en Lams 
Willy 

PETANQUE - 21 JULI
Niemand won 3 partijen 

KLASSEMENT: 
1. Lebegge René 468 pt.
2. Mariën Bob 465 pt.
3. Cokelaere Mariette 440 pt.
4. Brunet Willy 434 pt.
5. Butaye Pol 432 pt.

OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN AUGUSTUS 2018

KAARTING - 8 AUGUSTUS
5 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Hauspie Cecile 389 pt.
2. Lampaert Jozef 358 pt.
3. Debacker Denise 353 pt.
4. Brunet Willy 329 pt.
5. Butaye Johan 259 pt.

KAARTING - 22 AUGUSTUS
4 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Neuville Jozef 428 pt.
2. Ingelaere Suzanne 416 pt.
3. Verype Yvonne 392 pt.
4. Wyckaert Jozef 329 pt.

KLASSEMENT: 
1. Vandewalle Frans 19 part./2725 pt.
2. Wyckaert Andre 18 part./2687 pt.
3. Butaye Lucien 16 part./2475 pt.
4. Millecam Gerard 15 part./2480 pt.
5. Coene Paul 15 part./2343 pt.

PETANQUE - 3 AUGUSTUS
Wonnen 3 partijen: Cokelaere Mariette en 
Lams Willy 

PETANQUE - 17 AUGUSTUS
Wonnen 3 partijen: Butaye Lucien, Butaye 
Pol en Lebegge René 

KLASSEMENT: 
1. Lebegge René 540 pt.
2. Mariën Bob 534 pt.
3. Cokelaere Mariette 498 pt.
4. Butaye Pol 497 pt.
5. Brunet Willy 495 pt.

D’ABEELESTATIE
HENGELSPORT
ALLES VOOR TUIN EN DIER

HOUTPELLETS, BRANDHOUT EN KOLEN

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

Ezo kloenk het: 
 “Mieledjieë, gie vingtdemiljaarschen perluut”, 
foeterde gardechasse Destecker ot ’n pense-
joager Hoazeboard in ’n leurieng van ’n oavond 
te stekken hadde binst dat ’n eeënigte lang-
ooëren trachtte te kokkedunen die thopeflokten 
in Geerardings vloogsje. “Wuk dan ’k uutsteken, 
champettertje, is goeëd voe ’t geboerte, je zoe 
beter e ki koeten mit de menschen van ’n boeë-
rebuten in plekke van, lik ornairlik, me stutezak 
te vullen mi e contravensche. Takkooërd? Alli, 
saluu en de kost!” “Hé hé, zo zeeëre nieë, eeëst je 
jetongs voe deze contravensche, en voe die van 
passirde weke!!”

Ezo kon het klinken: 
 

“Gij verdomd onverbeterlijke galgenaas,” 
gromde jachtopziener Destecker toen  hij 
stroper Jules Hazebaard bij ’t vallen van de 
avond te grazen had terwijl  die in Geerar-
dijns bosje langs de kleiweg enkele langoren  
naar d’ eeuwige jachtvelden trachtte te zen-
den. “Wat ik uitricht, veldwachtertje,  is in
’t profijt van al wie van de vruchten der aarde 
moet leven. Je zou beter eens redekavelen  
met die mensen van het platteland in plaats 
van zoals naar slechte gewoonte mijn rug-
zak te vullen met uw processen-verbaal. Ak-
koord? Zo, de groetjes en goede vaart.”  “Hé, 
hé,  Jules, niet zo overhaastig, eerst je centen 
voor deze overtreding, En voor die van de 
laatste maanden!’ 

En nu?
’t A.N. ken je.  ’t Diealektwooërd oek? 
 

1. slabbetje 11. boomwagen
2. kersenpit 12. frutnieër
3. doopsuiker 13. ruif
4. keutel 14. aalbessen
5. bankschroef  15. pellewerken
6. staantje 16. valdeur 
7. prakken 17. bankkluis
8. lijkwagen 18. veter
9. bakfiets 19. kruisbes
10. vlasmijt 20. draagbalk
 

Man en vrouwe zien boog en snoare                                                                                                                               
krank verscheeën, en kloek te goare.

Wim Sohier



trade

Oud ijzer en metalen

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

PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS

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

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

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

+ 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



Wie de oude nummers van de ‘Poperingenaar’ 
er op na leest, vindt regelmatig berichtjes van 
missionarissen die na jarenlang werk in de mis-
sies, hetzij in Congo, de Filipijnen of waar dan 
ook in de wereld, enkele maanden op vakantie 
kwamen bij hun familie. Al die licht triomfan-
telijke verslagen vermeldden steevast het aan-
tal gewonnen zieltjes, het bouwen van kerken 
en scholen in die toen voor ons onbekende, 
mysterieuze gebieden. Zeer vaak volgde in de 
thuisparochie een Vlaamse kermis waarvan de 
opbrengst werd geschonken aan de pater of 
zuster om hun stichtend werk verder te zetten. 

Een groter contrast kan er moeilijk zijn met 
Watounaar Marc Beddeleem, ‘missionary of 
charity’, de orde gesticht door moeder Theresa, 
die deze zomer even op vakantie is bij moeder 
Alice in de Douvieweg. In alle rust en beschei-
denheid bezocht Marc familie, vrienden en 
kennissen om op 15 september terug te keren 
naar Manchester om zijn taak daar weer op te 
nemen aan de rand van de maatschappij.

We zochten hem op voor een babbel, reeds 
goed doorspekt met Engelse woorden, over 
zijn roeping en werk bij de armen.

Marc is het tweede kind uit een gezin van zes, 
dat woonde op een hoeve langs de Spaar-
potweg, tussen Watou en de Kapelle. Na de 
lagere gemeenteschool te Watou volgt hij de 
tuinbouwafdeling in het VTI te Poperinge en na 
een leercontract bij Vanwildemeersch te Harin-
ge kan hij aan de slag als tuinman in de Lovie.

Marc groeit weliswaar op in een katholiek 
praktiserend gezin, maar pas na zijn leger-
dienst, zo rond zijn twintigste, herontdekt hij 
de waarde van het geloof waar hij als kind mee 
vertrouwd was en weet hij zeker dat dit een 
rol zal spelen in zijn leven. Op vijfentwintig 
jaar is hij zich bewust van zijn roeping, maar 
het idee moet nog rijpen. Hij kent de orde van 
moeder Theresa nog niet, weet ook niet welke 
richting hij met zijn roeping naar toe moet en 
durft nergens aankloppen omdat hij vreest de 
verkeerde keuze te maken. Na een bedevaart 
naar Medjugorië (Bosnië-Herzegovina) is voor 
hem alles duidelijk en als hij in Gent in gesprek 
geraakt met twee zusters van de orde raden die 
hem aan om naar de broeders in Parijs te gaan 
(1994). Met een klein hart, ook al omdat hij het 
Frans niet goed beheerst, neemt hij de trein, 
in de overtuiging dat dit de juiste beslissing is. 
Marc klopt aan bij het huis van de orde, hartje 
winter, koud en donker en wordt naar de refter 

geleid. Daar zitten 40 clochards te eten, samen 
met een tiental broeders en postulanten. Hij 
herinnert zich nog goed dat het er stonk en 
dat hij tegenover een oude vervuilde man zat, 
met het snot in de baard! Het was meteen een 
ontnuchterende ervaring, maar hij houdt vol 
en verblijft er een maand op proef. Hij keert 
terug naar huis om zijn werk op te zeggen en 
afscheid te nemen van familie en vrienden. Veel 
moet er niet ingepakt worden want persoonlijk 
bezit hoeft niet meer. Op 31 mei 1995 treedt 
hij in te Parijs voor een lange weg van postulant 
en novice tot volwaardig broeder. Een weg van 
vorming, werk en gebed, die 8 jaar zal duren en 
hem hoofdzakelijk zal leiden naar Manchester 
en soms ook naar Parijs en Boekarest. Tijdens 
zijn noviciaat heeft hij een korte persoonlijke 
ontmoeting met moeder Theresa, een speciale 
vrouw die op hem tevens een eenvoudige en 
humoristische indruk nalaat. Bij zijn eerste ge-
loften, drie jaar later in Manchester, legt moe-
der Alice enthousiast een volle bus in vanuit 
Watou met familie en sympathisanten. Dit had 
men in Manchester echter niet voorzien zodat 
er ferm moest geïmproviseerd worden om ie-
dereen kost en onderdak te geven. Na de vijfde 
hernieuwing van de geloften wordt Marc naar 
Calcutta, Indië, gestuurd voor een jaar, eerder 

als retraite en bezinning dan als werkplek.

Daarna begint voor hem een ander leven, 
alle persoonlijke bezit, wensen en verlangens 
achterlaten om te leven voor en met de aller-
armsten samen met broeders van verschillende 
nationaliteiten, culturen en achtergronden. Zelf 
leven van de voorzienigheid, van wat mensen, 
winkels of firma’s schenken. Maar ondanks alle 
twijfels en problemen is het voor hem toch tel-
kens thuiskomen, in welke gemeenschap hij 
ook een opdracht krijgt.

Samen met een vijftal andere broeders volgt 
Marc een strikt gedisciplineerd leven in Man-
chester. Om 5.30 uur opstaan, om 6 uur gebed, 
6.50 uur ontbijt, gevolgd door huishoudelijke 
taken, geestelijke lezingen en misviering. Na 
die geestelijke voorbereiding zijn de broeders in 
staat om hun apostolaat op te nemen: mensen 
opzoeken op straat, bezoek aan gevangenissen 
en ziekenhuizen, waar meestal mensen verblij-
ven die al eerder opgevangen werden door 
de broeders. Drie keer per week wordt een 
dagverblijf aangeboden waarbij mensen een 
maaltijd, douche en verse kleren krijgen. De 
avond wordt afgesloten met een gebedsdienst 
waardoor de problemen van die dag kunnen 

Broeder Marc Beddeleem (°1963)

“IK GELOOF IN DE GOEDHEID VAN IEDERE MENS” 
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Marc, tweede van links, met medebroeders bij moeder Theresa in Liverpool.
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verwerkt worden.

Terwijl in Parijs voornamelijk daklozen met al-
coholproblemen worden opgevangen waren er 
in Roemenië, in de jaren 1990, na de val van 
het communisme, veel jonge eenzame kinde-
ren verslaafd aan lijmsnuiven, wonend in rio-
len. Vandaag worden wezen op straat gezet 
aan 18 jaar, die vrijwel onmiddellijk in criminele 
bendes belanden. Gelukkig  zijn er ook wel af-
gekickte jongeren waar ze mee samenwerken, 
om dergelijke problemen te helpen oplossen. 
Het grote verschil met Indië is dat men daar 
toch nog een vorm van levensvreugde en sa-
menhorigheid heeft bewaard, al kan het betere 
klimaat daar ook een rol in spelen. In Engeland 
zijn de meeste problemen druggerelateerd, 
soms kunnen ze mensen er uit trekken, vaak 
ook niet. Momenteel proberen ze tieners uit 
gebroken gezinnen aan het werk te zetten in 
een eigen fietsatelier. Op die manier kunnen 
ze contact leggen met die gasten die best wel 
nieuwsgierig zijn naar hun manier van leven en 
hen vertrouwen als helpers en medestanders. 

Marc kan eindeloos veel voorbeelden geven 
van in onze ogen hopeloze gevallen. Men zou 
kunnen besluiten dat het eigenlijk allemaal 
dweilen is met de kraan open, maar Marc en 
zijn broeders beleven toch ook vaak onver-
wachte mooie momenten en zijn gelukkig 
met elk klein succes. Ze zijn er midden al die 
ellende niet direct aanwezig om hun geloof op 
te dringen, maar om te werken en te dienen 
vanuit hun geloof. Zij willen in de eerste plaats 
luisteren en op zoek gaan naar het goede, dat 
volgens Marc in ieder mens te vinden is. Bij zijn 
vertrek, voor weer drie jaar, wensen we hem en 
zijn gemeenschap dan ook veel moed en vol-
doening toe in hun levenswerk.

‘Missionaries of charity’ of missionarissen 
van naastenliefde is een katholieke congre-
gatie opgericht in 1950 door moeder Theresa. 
De congregatie telt ongeveer 4000 zusters en 
een 400-tal broeders (vanaf 1960, geen pries-
ters)… waarvan één Belg en is actief in 133 
landen, maar voornamelijk in India. Leden van 
deze congregatie leggen naast de drie traditi-
onele geloften van kuisheid, armoede en ge-
hoorzaamheid ook een vierde gelofte af: om 
“oprecht en belangeloos de armsten van de 
armen te dienen”. 

Wie contact wil opnemen
met Marc of hem steunen kan dit via: 
St-Malachy’s House,
Eggington street
Collyhurst M407RN
Manchester, U.K. 
of Douvieweg 10, 8978 Watou

Jan Daschot
Interview 4 september 2018

Met enkele aidspatienten in Calcutta, Indië. Met enkele straatkinderen in Boekarest.jpg

Marc, tweede van links
met zijn medebroeders en zijn moeder Alice, uiterst rechts, in Manchester.
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EVENEMENTENKALENDER

ABELE 

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

n Warme Beenham 
 Zondag 23 september vanaf 12 uur
Op zondag 23 september vanaf 12 uur kan 
je in OC d’Hoge Schole genieten van warme 
beenham met diverse sausjes, aardappelen en 
een rijk gevarieerd groentebuffet, € 13 (tot 22 
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 ge-
bruikt voor de kermisattracties, het reuzenfeest 
en het Sint-Maartenfeest voor de kinderen van 
Abele en de kerstverlichting en nieuwjaarsre-
ceptie van Abele.
Organisatie: vzw Feestcomité Abele.

n Tweedehands boekenbeurs
 “Volgens het boekje” 
 Zondag 4 november van 8 tot 16 uur
Voor de zesde keer organiseert vzw ’t Pensi-
onaat een tweedehands boekenbeurs, ideaal 
voor wie zijn bibliotheek wil opruimen en zo 
wat boeken wil verkopen.
We doen bij deze een oproep aan standhou-

ders. Wie wil, kan zich inschrijven. De stand-
plaatsen zijn gratis. Reservatie is verplicht.
Er zijn enkel boeken toegelaten.
Graag contact opnemen op 057 33 22 08 of 
vzw.pensionaat@skynet.be.
De toegang tot de beurs is eveneens gratis.

BEVEREN A.D. IJZER 

n Dorpspunt Beveren a.d. IJzer
 Roesbruggestraat 20, Beveren a.d. IJzer
s Haaknamiddag
 Op dinsdag 11 september van 13.30 tot 16 

uur. We haken een groenten- of fruitnetje 
zodat we onze boodschappen milieuvrien-
delijk kunnen doen. Er is eventueel beige 
haakkatoen voorzien voor haaknaald 5 à 6 
aan € 1 voor 100 gr. Haak je liever in kleur 
breng dan je eigen katoen mee. Doe je graag 
verder aan een eigen haak- of breiwerk geen 
probleem. Bedoeling is weer om er een ge-
zellige namiddag van te maken.

s Tabletles
 Donderdag 20 september van 14 tot 16 uur
s Rummikub
 Vrijdag 28 september van 14 tot 16 uur
s Haak- en breinamiddag 
 Dinsdag 9 oktober van 14 tot 16 uur
 We haken op aanvraag nog eens een porte-

monnee.
s Bloemschikken: grafstuk maken
 Donderdag 18 oktober van 14 tot 16 uur
s Rummikub
 Vrijdag 26 oktober van 14 tot 16 uur

n Erfenissen   
 Maandag 8 oktober vanaf 14 uur
Op 20 maart 2012 kwam de heer Mourisse, 
notaris te Roesbrugge, bij ons spreken over er-
fenissen. Ondertussen is de wetgeving zodanig 

gewijzigd dat wij deze begenadigde spreker 
terug gevraagd hebben voor een woordje bij-
komende uitleg. Daar wij vroeg of laat er al-
len mee te maken hebben is dit een must voor 
iedereen. Daarom nodigen wij jullie graag uit 
voor deze boeiende voordracht.
Concreet: maandag 8 oktober vanaf 14 uur in 
de Heilig-Hartzaal naast de kerk van Beveren-
IJzer.
Toegang: € 3 met gratis koffie a volonté.
Organisatie: OKRA Beveren-IJzer
Info: Ludo Joye, 057 33 22 67.

n Grote Dixmuda-boterkaarting   
 Zondag 14 oktober vanaf 10 uur
OKRA Beveren-IJzer organiseert op zondag 
14 oktober vanaf 10 uur een grote Dixmuda-
boterkaarting in de Heilig-Hartzaal te Beveren-
IJzer.
Kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden voor 
€ 1,25 per kaart. Iedere winnaar krijgt 1 pakje 
Dixmuda-boter.

HARINGE 

n Blauwersweekend in Haringe
 Zatedag 29 en zondag 30 september 
Tijdens het weekend van 29 en 30 september 
wordt Haringe opnieuw het blauwersdorp van 
vroeger. Met op zaterdagavond de 38ste editie 
van de avontuurlijke Karel de Blauwerverkiezing 
en op blauwerszondag de traditionele grote an-
tiek- en brocantemarkt.  
Dat de blauwerstocht tot de verbeelding blijft 
spreken, blijkt elk jaar opnieuw uit de deelne-
merslijst en de straffe verhalen achteraf. En 
ook dit jaar belooft het nachtelijk blauwersspel 
opnieuw een pak spanning en amusement. 
De tocht start dit jaar in de Lindestraat 16 te 
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Coiffure

dames • heren
kinderen

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

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

nanCy

AANPASSEN EN HERSTELLEN
VAN KLEDIJ

Ilse Warmoes
Dodemanstraat 2

8978 Abele-Watou
Tel. 057 38 82 75

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

Openingsuren tijdens de zomerperiode
VAN 1 JULI TOT 1 OKTOBER:

Maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag vanaf 14 u.

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

VANAF 1 OKTOBER gesloten op dinsdag
Tijdens schoolvakanties elke dag open

Moenaardestraat 118 - 8972 HARINGE
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Roesbrugge bij Johan Haghedooren. 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 geac-
tualiseerd via de facebookpagina ‘Karel de Blau-
wer’. 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 boven-
dien komt zijn naam op de al lange en presti-
gieuze erelijst. Bovendien wordt de kersverse 
Karel de Blauwer op zondag tijdens de grote an-
tiek- 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 30 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.

POPERINGE 

n Toneelvoorstelling ‘Avond’ 
Het Praatcafé Dementie Ieper en Poperinge or-
ganiseert voor mantelzorgers van personen met 
dementie een toneelvoorstelling ‘Avond’ door 
de toneelgroep van Watou. 
‘Avond’ brengt het verhaal van Cyriel, een al-
leenstaande man, die net weduwnaar is gewor-
den en geconfronteerd wordt met het verlies 
van zijn persoonlijke vaardigheden, zijn kennis 
en zijn kunde. Gelukkig kan hij rekenen op de 
goede zorg van zijn dochters Katrien en Franci-

ne. Ook voor hen is de dementie van hun vader 
een moeilijk te aanvaarden proces, waarin ook 
zij een lange weg moeten gaan. 
Welkom op woensdag 19 september van 14 tot 
16 uur in het auditorium van het Jan Yperman 
Ziekenhuis in Ieper. En op woensdag 26 septem-
ber van 14 tot 16 uur in CC Ghybe in Poperinge.

n Mondiaal café met Sterke Vrouwen 
 Zaterdag 29 september om 18.30 uur 
Op zaterdag 29 september om 18.30 uur treedt 
een boeiend panel sterke vrouwen in dialoog 
met het Poperings publiek. Ze doen dat in het 
Jeugdhuis Den Couter, voor de gelegenheid om-
getoverd tot mondiaal café.
Jeugdhuis Den Couter, vrouwenbewegingen uit 
de regio, GROS-Poperinge en Moeders voor Vre-
de willen het publiek graag kennis laten maken 
met een zevental sterke vrouwen. “Van eigen 
bodem” komen volgende moedige dames aan 
het woord: Mia Dessein (Thuisfront, steunpunt 
voor families van gedetineerden), Cécile Ca-
merlynck (vrijwilligerswerk bij straatkinderen, in 
een weeshuis en in een gevangenis in Burundi), 
Venistella Vensilas (getuigenis als vluchtelinge 
uit Sri Lanka), Fatimah Abdillah Mubarak (ge-
tuigenis als vluchtelinge uit Somalië), Nicole 
Vanholme (Oxfam-Wereldwinkel Poperinge) 
en Nele Jonckheere (Lets-Poperinge). Naast dit 
brede en sterke panel wordt vooral uitgekeken 
naar het getuigenis van Nigisti Gebreselassie, 
gangmaakster van Embrace, een kleine NGO uit 
Ethiopië. Nigisti bouwde de voorbije jaren een 
goede band op met enkele Poperingse fami-
lies door wie ze gesteund wordt. Haar bezoek 
aan de hoppestad is dan ook een uitstekende 
gelegenheid om de banden aan te halen en de 
Poperingse achterban te informeren over haar 
werking. 

Na de individuele insteken kan er gezellig aan 
tafeltjes met de betrokken dames doorgepraat 
worden over de verschillende projecten. De 
avond wordt aan mekaar gezongen door twee 
sterke en moedige vrouwen: Annemie en Nele 
van Belladonna en Muze op maat.
Organisatie: Jeugdhuis Den Couter, GROS-Po-
peringe en Moeders voor Vrede i.s.m. diverse 
vrouwenbewegingen uit de regio.
Locatie: Jeugdhuis Den Couter, Komstraat 26 te 
Poperinge, ingang langs de parking. Toegangs-
prijs: vrije bijdrage. 
Info: Marleen Deschuytter, Chantal Vanzieleg-
hem, Dries Dehaudt, Bauke Chaerle en Luk Dur-
nez.

n Seniorenfeest 
 Dinsdag 2 oktober om 14 uur 
De seniorenraad en het stadsbestuur Poperinge 
organiseren een amusementsnamiddag voor 
senioren. Niemand minder dan Garry Hagger 
komt de namiddag opvrolijken. Daarnaast komt 
ook Rudi Beauprez en zangeres Kristien het bes-
te van zichzelf geven. Een namiddag vol ambi-
ance en dansplezier!
Het seniorenfeest vindt plaats op dinsdag 2 ok-
tober om 14 uur in de Maekeblydezaal in Pope-
ringe. Tickets kosten € 8 in voorverkoop en € 10  
ADD. Kaarten zijn te verkrijgen bij de onthaalba-
lie in het stadhuis, de onthaalbalie in het sociaal 
huis en bij iedere seniorenvereniging.                                                  

PROVEN 

n De Kastanje schlagert! 
 Zondag 30 september om 14 uur
De schlagerfestivals pieken! Op allerlei feesten 
worden met succes schlagers gedraaid en mee-

’t Zeugekot
Een belevenis op het platteland

Bezoek- en zorgboerderij
Feestzaal te huur
Vakantiewoning
Hoeveslagerij
Workshops

Sint-Omaarsstraat 4
8691 Beveren aan de IJzer

0478 37 64 36
www.zeugekot.be

TE BEVEREN A/D IJZER

Tel. 057 37 51 48
Gesloten op dinsdag en zondagnamiddag
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gezongen. Bijna iedereen houdt stiekem wel 
van enkele nummers die tot het collectief ge-
heugen behoren. Het wordt dus tijd dat De Kas-
tanje even mee in de schlagerpolonaise stapt!
De kinderen van alle leeftijden kruipen in de 
huid van charmezangers en -zangeressen. Ze la-
ten de Eddy Wally of Laura Lynn in zich tot leven 
komen. De geanimeerde optredens zijn te zien 
op de speelplaats. Daar staan ook kraampjes op-
gesteld waar de kinderen hun speellust kunnen 
botvieren: een visput, een draairad, een eend-
jeskraam, een werpspel en een springkasteel. 
Maar ook aan honger en dorst wordt gedacht: 
heerlijke ter plaatse gebakken pannenkoeken, 
worstenbroodjes en een rijke keuze aan dran-
ken zijn te verkrijgen.
Wedden dat je met een schlagerdeuntje in het 
hoofd komt meevieren en met een hele schla-
gerparade de laatste septemberavond ingaat?
Afspraak op zondag 30 september in VBS De 
Kastanje op het Alexisplein te Proven. De optre-
dens starten om 14.30 uur, de schoolpoort gaat 
open om 14 uur en de toegang kost slechts € 1.

n Gezinsbond Proven 
 Zumba
Gezinsbond Proven organiseert een 10-de-
lige lessenreeks ‘Zumba’ met lesgeefster Heidi 
Bintein in OC de Croone in Proven, telkens van 
19.30 tot 20.30 uur.
Op donderdagen 27 september, 4, 11, 18, 25 
oktober, 8, 15, 22, 29 november en 6 december.
Volwassen leden betalen € 5 per les, kinderen
€ 3. Niet-leden betalen € 7 per les en kinderen
€ 5. Inschrijven op voorhand is niet noodzake-
lijk.
Betalen kan de avond zelf. 

ROESBRUGGE
	
n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Donderdag 13 september: Crea
- Vrijdag 14 september: Petanque in OC Karel 

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

& gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 25 september om 14.00 u.: Kaarting 

& gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Vrijdag 28 september: Petanque in OC Karel 

de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 2 oktober om 14.00 u.: Blauwen aan 

de Franse grens in de Westhoek
- Donderdag 4 oktober: Crea
- Vrijdag 12 oktober: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 16 oktober om 14.00 u.: Roesbrugge-

Haringe, dorp achter het front
- Vrijdag 19 oktober om 13.45 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 23 oktober om 14.00 u.: Bowling 

Poperinge
- Vrijdag 26 oktober: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
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DAKWERKEN

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN

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

- Dinsdag 30 oktober om 14.00 u.: Kaarting & 
gezelschapsspelen bij P. Gunst

n Tai Chi Dantian
Op woensdagen 5, 12, 19 en 26 september,
3, 10 en 17 oktober gaat de Tai Chi-reeks 
telkens door van 19.30 tot 20.30 uur in
OC Karel de Blauwer te Roesbrugge.
Info: greet.leupe@gmail.com - 0476 58 91 07.

n Gezinsbond Roesbrugge-Haringe-Beveren
 Boswandeling (buggy- en loopfietsjesproof)
 Zondag 30 september om 9.30 uur
Naar aanleiding van ‘De week van het bos’, 
organiseren we een fijne boswandeling op 
zondag 30 september. Deze wandeling gaat 
door in en rond het domein ‘De Lovie’. Gids 
Anja zorgt voor een boeiende voormiddag voor 
klein en groot. We zitten tussen het groen, 
ontdekken mooie plekjes op het domein. Ook 
de kleine boerderijdiertjes kunnen genieten van 
een bezoekje. We sluiten af met een drankje.
Start om 9.30 uur stipt aan parking kasteel 
(ingang via Krombekestraat). De hele wandeling 
is toegankelijk voor buggy’s, loopfietsjes, …
Inschrijven vóór 28 september via 0485 50 28 
73 of plovie.stefanie@telenet.be.
Kostprijs (gids + drankje + zoektocht*): leden
€ 2,5 p.p. of € 8 per gezin. Niet-leden betalen 
€ 3 p.p. of € 10 per gezin.
* Met de zoektocht kan je later nog eens een 
mooie, interactieve wandeling maken op het 
domein. 

n Voordracht: Blauwen aan
 de Franse grens in de Westhoek
 Dinsdag 2 oktober om 14 uur
Voordracht ‘Blauwen aan de Franse grens in 
de Westhoek’ op dinsdag 2 oktober om 14 
uur in het Kristen Volkshuis. Spreker: Ronald 

Verstraete. 
Ronald is geboren en getogen op de Beveren-
Kalsijde waar zijn moeder café hield. Hij heeft 
er talloze stoere verhalen horen vertellen over 
mensen die het lef hadden om een stevige 
cent bij te verdienen met smokkelen van 
allerlei waren van en naar Frankrijk. Ronald 
brengt jullie, ondersteund door fotomateriaal, 
boeiende en waargebeurde verhalen. Soms 
van aan de zijlijn maar ook uit eigen ervaring 
als jongeling die wat meer zakgeld wilde 
verdienen.
Toegang: € 5 en één gewone consumptie 
inbegrepen.

n Roesbrugge-Haringe,
 dorp achter het front
 Dinsdag 16 oktober om 14 uur
Emiel Desmyter brengt ons een leerrijke 
namiddag over de periode van de Grote 
oorlog in ons dorp: Haringe in de Britse sector, 
Roesbrugge als tijdelijk hoofdkwartier van het 
Franse leger in België. Er was een vredegerecht, 
gendarmerie, materniteit voor de ganse 
streek. Ook legerkampen voor Belgische, 
Franse koloniale soldaten, Zouaven, Spahi’s, 
Goumiers, Anamieten,… Gevangenkamp in 
Haringe, Franse hondenschool, hospitalen, 
eerste triageposten, militaire begraafplaatsen, 
twee spoorlijnen,… Heel veel vluchtelingen 
kwamen uit de frontstreek. We waren ‘Petit 
Paris’. Er was regelmatig hoog bezoek: ons 
koningspaar Albert en Elisabeth, de Franse 
president Poincaré en zijn ministers, Foch en 
andere generaals en hogere officieren.
Afspraak in OC Karel de Blauwer op dinsdag 16 
oktober om 14 uur.
Toegangsprijs: € 5 en één gewone consumptie 
inbegrepen.
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n Bowling Poperinge
 Dinsdag 23 oktober om 13.30 uur
In de nieuwe bowling ‘De Goe Smete’ bij het 
zwembad van Poperinge. Vertrek Roesbrugge 
OC Karel de Blauwer om 13.30 uur. Koffie en 
pannenkoeken in de bowling + 2 spelen.
Inschrijven bij Eliane of de bestuursleden vóór 
13 oktober. Deelname € 10 per persoon. 
                                                             

OOSTVLETEREN 

n Walhoevefeesten 
 Vrijdag 14 en zondag 16 september  
Vzw De Walhoeve is een organisatie voor Jeugd-
zorg. We begeleiden een dertigtal kinderen, 
jongeren en hun gezin. Dit gebeurt via verblijf 
in Vleteren of via dagbegeleiding in Veurne en 
Ieper en via contextbegeleiding met oog op po-
sitieve heroriëntering in regio Veurne. 
De jaarlijkse Walhoevefeesten gaan voor het 
eerst door op een nieuwe locatie, namelijk in De 
Sceure in Oostvleteren, Veurnestraat 4.
Op vrijdag 14 september zetten we ons feest-
weekend in met een gezellige namiddag voor 
senioren, met muziek en dans van 14 tot 18 uur. 
Dit jaar brengt Johnny Clarysse opnieuw live 
muziek! De toegang bedraagt € 4 en elke aan-
wezige krijgt een stuk taart en een kopje koffie.
Belangrijk ingrediënt voor onze feesten blijft de 
wandeltocht voor het goede doel van de Wal-
hoevestappers, een kwaliteitsvolle tocht van 
Wandelsport Vlaanderen op zondag 16 septem-
ber. 
Er zijn 6 wandelparcours, variërend van 5 tot 30 
km. 
Voor rolstoelgebruikers worden de afstanden 
van 5 en 10 km op verharde wegen bewandeld.
Op 16 september kan men vanaf 12 uur à volon-
té  smullen van een warme beenham en frietjes 
met een rijk en gevarieerd groentebuffet. Voor 
de kinderen is er frikadel met frietjes en groen-
ten (€ 14 voorverkoop en € 16 aan de ingang,
€ 8 voor de kinderen).
In de namiddag is er volop animatie met een 
springkasteel voor de kinderen, schminken, een 
verrassingsoptreden, ...
Info: 057 40 07 47 - www.dewalhoeve.be.

STAVELE 

n “Feest van het volkse lied”
 van, voor en door volkse mensen !                                                                                                       
 Zaterdag 6 oktober om 20 uur  
Dankzij het succes van vorige edities willen we, 
voor de tiende keer, “het gezongen lied” nog-
maals in de kijker plaatsen.
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 !
Dus vragen wij jou: wil je een lied zingen? Neem 
snel contact op met Rik Desodt (Krombekestraat 
3, Stavele - 057 30 00 89 - 0494 33 53 20 - 

rikdesodt@hotmail.com) of Herman Rombaut 
(IJzerstraat 12B, Stavele - 0475 34 02 28 - her-
man.rombaut8691@gmail.com).
Hoe je ze presenteert, kies je zelf, we kunnen je 
echter niet meer dan 3  micro’s , ieders enthou-
siasme en de ondersteuning van je gratis inzet 
aanbieden! Waarvoor dank!
Gratis toegang in zaal “De Moote” te Stavele op 
zaterdag 6 oktober om 20 uur.  

NATUURPUNT 

n Bushcraft-weekend Sixtusbossen  
 Zaterdag 20 en zondag 21 oktober  
Altijd al eens in de natuur willen slapen? Wil je 
leren hoe je vuur maakt zonder lucifers? Zin om 
samen een feestmaal te bereiden op het kamp-
vuur? 
Doe mee aan het Groot Bushcraft-weekend in 
de Sixtusbossen. Start op zaterdag 20 oktober 

om 14 uur parking Canadaweg-Bankelindeweg. 
Je maakt vuur zonder lucifers, maakt je slaap-
plek klaar, koken op het houtvuur, … 
Kostprijs: € 45 per persoon. Vooraf inschrijven 
op https://rlijp.bookfast.me. Drie maaltijden in-
begrepen. 
Op zondag zijn tal van leuke workshops ge-
pland, en dit voor het ganse gezin. Armband in 
macramé, thee maken met vruchten en planten 
uit de natuur, fluitje maken uit vlier, vuur maken 
met de firesteel, op stap met de kruidenvrouw, 
demonstratie van bosbeheer met paard, en 
houtcarver. Ook de smid smeedt het ijzer terwijl 
het heet is,… en zoveel meer.
€ 5 per deelnemer, ter plekke in te schrijven. 
Info: g.quaghebeur@skynet.be - 057 33 79 78.
Org.: Natuurpunt Poperinge-Vleteren, Stad Po-
peringe, Gemeente Vleteren, Regionaal land-
schap Westhoek, Agentschap Natuur en Bos, 
Prov. West-Vlaanderen.
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www.feysbook.be

Smaken van de Westhoek

FESTIVAL VAN DE SMAAK 
Op 6 oktober is het weer zover. Dan gaat de 
tweede editie door van het Festival van de 
Smaak @ the Brewery.
Een festival voor en door levensgenieters en zij 
die het willen worden. Een festival dat niet al-
leen eten en drinken op het menu heeft maar 
ook voor sfeer en gezelligheid zorgt.
Vorig jaar een overdonderend succes. We 
mochten maar liefst 600 mensen verwelko-
men. Dit vraagt dus om herhaling!
Erkende zythologen geven uitgebreid uitleg 
over foodpairing tussen voedsel en bier. Ze 
laten mensen kennismaken met nieuwe ver-
rassende combinaties van hoogkwalitatieve 
streekproducten.
Daarnaast kan je naar hartenlust proeven van 
al het lekkers wat de Westhoek en Frans-Vlaan-

deren te bieden hebben. Tientallen verrassen-
de kraampjes: top streekbieren die fier staan 
te pronken naast wijnen van het Heuvelland, 
een overheerlijke praline die erom vraagt om 
te worden doorgespoeld met een overheerlijke 
hoppethee, ambachtelijk ijs naast vers geplukte 
frambozen enz.
Maar ook de lokale ambachten komen aan 
bod!
Afspraak dus op 6 oktober aanstaande van 13 
tot 18 uur in de Bierkelders van Brouwerij Feys, 
Bergenstraat 4 te Beveren-IJzer (Alveringem). 
Toegang gratis en iedereen welkom!

FEEST BIJ FEYS   
“De Bierkelders”, een begrip dat bekend staat 
in de wijde omtrek, soms tot ver buiten de 
grenzen van de gemeente Alveringem.
Echter, door omstandigheden raakten de ge-
bouwen in verval en werden ternauwernood 
gered door Hendrik Nelde, de fiere eigenaar 
van dit prachtig staaltje erfgoed. Er werd hard 
gewerkt om de zalen weer in hun oorspronke-
lijke staat te brengen. En het resultaat mag er 
wezen!
Zo dachten ook Bart en Hilde. Zij wilden niets 
liever dan hun huwelijksfeest te laten plaats-
vinden in de Brouwerij. En het resultaat mocht 
er wezen. De zalen werden versierd met zon-
nebloemen, de grote ronde tafels bekleed met 
wit linnen en sierlijk bestek, een buffet om elke 
foodie te laten watertanden. Alles tot in de 
puntjes verzorgd. Stijlvol, charmant en tegelijk 
stralend in zijn eenvoud. Thema? Bier. What 
else? 
Bart en Hilde, het was top! Blij en trots om deel 
te hebben uitgemaakt van de belangrijkste dag 
van jullie leven! 

PRAKTISCH:
Wil je ook je huwelijksfeest in de Brouwerij/De 
Bierkelders? Neem dan contact op met Greta 
Bal 0468 10 20 35 of stuur een email naar 
events@feysbook.be.
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!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 
op woensdag 17 oktober 2018.

Artikels en publiciteit
inleveren ten laatste op

maandag 8 oktober 2018.

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

D.L.Decor bvba
Schilder- & decoratiewerken

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

Danny Lahoutte
Blekerijweg 30a
8972 Proven

Van bij ons

Knokkebrug 
De ophaalbrug ligt ter hoogte van de 
monding van het Ieperleekanaal in de 
IJzer en op de grens van Reninge, Mer-
kem en Nieuwkapelle en heet ‘Knok-
kebrug’.

Eind 16de eeuw werd op deze plaats 
door de Spanjaarden een fort aange-
legd, Fort Knokke of “Fort de Kno-
cke”. Deze vesting moest de IJzer-
vlakte beschermen tegen aanvallen 
van hervormingsgezinden vanuit Oos-
tende. De volgende eeuwen werd het 
fort aangepast en uitgebreid door de 
Fransen en de Oostenrijkers. Onder 
keizer Jozef II werd het weer afgebro-
ken. De Knokkebrug is genoemd naar 
dit fort en ligt aan de noordrand van 
het vroegere fort.

Wim Sohier

GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN

n	PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET

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

MARIO VANDEWIELE BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62

8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

Gordijnen en overgordijnen UNLAND®

Gratis opmeten en plaatsen

Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie

Decoratie & Kunstglazenier

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



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 21 september
 vrijdag 19 oktober
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst 
 dinsdag 25 september
 dinsdag 23 oktober

Vogelpik
smijting voor de leden
 zaterdag 13 oktober

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

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

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

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
Proven
• Alessio Guilini, geb. 4 juli,
 z.v. Robby en Emely Vandenbroucke

HUWELIJKEN
Proven
• Dieter Demaegt en Vander Wulst Lien

Roesbrugge-Haringe
• Bart Recour en Hilde Vaninghelandt
• Klaas Timperman en Haike Meeuw

JUBILEA
Proven
• Luciaan Verbrigghe en Jeanne Dewippe,
 Briljanten bruiloft, 22 juli

Watou
• Desmedt Gilbert en Cécile Vanhove,
 Gouden bruiloft, 20 juli

OVERLIJDENS
Proven
• Agnes Verbiese, overl. 9 juli, 93 j.,
 wed. v. Gilbert Dewippe

Roesbrugge-Haringe
• Denis Cappoen, overl. 9 juli, 80 j.,
 echt. v. Blanche Schoonaert

Watou
• Fernand Dequidt, overl. 9 juli, 79 j.,
 echt. v. Monique Ghekiere

• Agnès Flauw, overl. 9 juli, 86 j.,
 wed. v. Robert Vanoost

MENSEN VAN BIJ ONS
• Jules Verstraete geboren te Poperinge op
 2 oktober 1941, oudste zoon van Aloïs en 

Maria Vasseur. Hij was de broer van Ronald 
Verstraete. Overleden in het AZ St. Lucas te 
Gent op 12 juli 2018 en begraven te Botte-
lare op 19 juli 2018.

• Beatrice Flamey is op 79-jarige leeftijd over-
leden in het Z.O.L. Campus Sint-Jan te Genk. 
Zij werd geboren te Wuustwezel op 8 okto-
ber 1939 en was de echtgenote van Willy 
Vercruyce (zie IJzerbode mei 2015 - “Senior 
in de kijker”). Beatrice leerde Willy, uit de 
Gouden Arend, kennen toen ze op vakantie 
kwam op de Molenwal bij haar grootouders, 
Pierre en Marguerite Kusters-Blondeau.

 De uitvaartplechtigheid had plaats in de
 parochiekerk O.L.Vrouw van de Rozenkrans 

te Genk-Termien op zaterdag 25 augustus 
2018 om 11 uur.

BASCOOTJE 2018
NOG VERKRIJGBAAR
Bascootje 2018 met 36 bladzijden “Robert 
Bafcop speelt toneel” is te koop aan € 8 in 
de vroegere drukkerij Bafcop te Reningelst, of 
door overschrijving van € 10,50 op rekening 
BE89 0353 6885 6685 van Bascootje met ver-
melding Bascootje 2018.
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Taaltap 165
Je kunt ernaar fluiten!
Aan de Zwarte Zee, in het noorden van Turkije, en 
ook op het Canarische eiland La Gomera wordt al 
sinds mensenheugenis een zogenoemde fluittaal 
gebruikt. Als mensen elkaar over lange afstanden 
berichten willen doorsturen, kunnen ze hun zinnen 
omzetten in een melodietje dat ze op hun vingers 
kunnen fluiten. Die taal gebruikten herders vroeger 
in de bergen zodat ze met elkaar konden ‘praten’, 
maar door ontwikkelingen in de techniek, o.a. door 
het mobieltje, dreigen die talen te verdwijnen. Op 
La Gomera wordt er daarom op school lesgegeven 
in die taal. Verplichte leerstof. Sinds 1999. Naar 
schatting kunnen 22.000 mensen de taal op de 
juiste manier gebruiken. 
Het fluiten werd door de eerste bewoners van de 
eilanden, de Guanches, gecreëerd om te kunnen 
communiceren tussen de ravijnen en afgronden 
zonder dat ze zich hoefden te verplaatsen. Stel je 
voor: je bent herder op het bergachtige eiland La 
Gomera en wilt graag iets zeggen tegen een colle-
ga-herder aan de andere kant van een diepe kloof. 
Bijvoorbeeld: ‘Ik ben een schaap kwijt, heb jij het 
gezien?’ 
De fluittaal is hoor- en begrijpbaarder dan de ge-
sproken taal, over ongeveer vier kilometer. Oor-
spronkelijk reproduceerde het gefluit de taal van de 
oorspronkelijke bewoners, het Canarisch Berbers, 
en het Spaans. 
De fluittalen zijn altijd gebaseerd op de gesproken 
talen van het betrokken gebied: in plaats van met 
de stembanden en de tong worden de woorden ge-
maakt met gespannen lippen. 
Het resultaat klinkt als het gefluit van vogels, maar 
uit onderzoek van enkele jaren geleden bleek al dat 
gebruikers van een fluittaal dezelfde gebiedjes in 
hun hersenen gebruiken als voor gesproken taal, en 
andere gebiedjes dan voor muziek.
Als erkenning van de culturele waarde van deze 
fluittaal en de pogingen om de taal levend te 
houden, werd deze in 2009 door de UNESCO tot
werelderfgoed verklaard met vermelding van zijn 
grote nut als communicatiesysteem dat is aange-
past aan de omgeving van het eiland en de com-
plexe technieken waarmee het zich heeft ontwik-
keld. 
Ook door de Europese Unie werd het officieel er-
kend als een Europese taal. Daarmee is het één van 
de 60 talen geworden die binnen de EU regionaal 
gesproken worden (verder zijn er 23 officiële talen 
en 100 die gesproken worden door de geïmmi-
greerde bevolking). 
Eerder al werd het opgenomen in het leerplan 
voor het Basisonderwijs van het eiland, d.w.z. dat 
schoolkinderen het als verplicht vak op school heb-
ben. Tegenwoordig kan dit plan dus schikken over 
speciale subsidies van de Commissie voor Meerta-
ligheid van de EU. Ook door de Europese Unie werd 
het officieel erkend als een Europese taal. 

Wim Sohier

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten

Alle carrosseriewerken • schilderen

Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij SCHOONAERT
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1 RECTO

Joaren ol, ja zeg moa grust van kiendsbeeën of, 
wos ze teeërhertig en kompassieus, Elvire, de 
vrouwe van Goewoart Goedezeune, ‘n notoaris 
in Elverdieng. Nie te verwoenderen da, bie ’t stie-
gen van ‘n vierde leeftied, ’t mensche lid is van 
’t Sint-Vincentiusgenooëtschap en van ol ander 
godvruchtige en lieëfdadige congregoasjes in de 
prochie. Nie olleeëne mi noame, moar oek mit de 
doad, mi milden hand. Z’ is zó vriegevig dat er olle 
stappe en oarmoezoaier an neur deurbelle trekt 
vor en oalmoeëze. 
Diesendag latst kwam Elvire noa vaste gewunte 
van d’ Hillig Herteboendmesse en botste op e 
schoamelen bedeloare die num installeeërd had-
de in ’t klokkeludershoeksje in ’t kerkeportoal.
’n Sukkeloare, ’t vel over de beeënen, wos zuver-
uut kompasje weird. Suurtoe deur dat plakkatje  
“doofstom” op ze bost.
Mi en herte nes lik vesche crème fraiche dei
madam Goedezeune neur sacoche open. “Gift 
doa nie an, Elvire, en is te leeg voer e strooëi van
d’ eirde te roapen! M’ hen ol zuk tuug enoeg, 
vrimde profiteurs en leeglopers van eeëgen vook,” 
zei madam Spyckerelle.
”Moa Germaine, me meugen z’ ogliek nie olle-
moale over ’n zelfsten kam scheiren en verkette-
ren! Hoeë ku je nu an werk en e bestoan groaken 
o je doof en stom ziet?”
“Dan ze goan goan doppen, Elvire ! Of nulder loa-
ten inschrieven bie ’n Openboaren Oenderstand. 
Dat zoe moeëten verboeën zien menschen ‘t am-
beteern en geld of te troggelen!”
Elvire  verschooët, taxeeërde dat ‘christelik’ vro-
mens van kop toet teeën en schudde oenglovig 
neur griesde permanente.”Vieng je dat? Ik hen ol 
vele oarmoeë ezieën op deze prochie. Verdoken 
oarmoeë.”
Op slag trekt madam Goedezeune neur krokodie-
leleren sacoche open en legt e briefje van tieën euro 
in ’n bedeloares hoeëd. “Hieër si, en couroage,
vriend!” zegt ze. 
“Je moet ‘n gie nog e bitje bederven en couroage 
geven!” zegt e ander vulslanke kerkegangster.
“E moar Eufrazie, is er etwot ergers of nie kunnen 
hooëren en nie kunnen klappen?”
“Ke kloagen nie!” antwooërdt ’n bedeloare,
“t Wos verleden joare e stik erger.”
“Ha ja? Hoe dat, vrieënd?”
“Verleden joare woaren ke blend en …, de ker-
kegangers smeeëten knoppens en bieërhulliges in 
m’n hoeëd. Die schiénheilige kaloten!!”

SCHREVELYNCK Nadruk verboden

ADVIES • KWALITEIT • SERVICE • FLEXIBILITEIT

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

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

Wij aanvaarden
ecocheques

Gevraagd: A2/A3 elektricien

Uw klant krijgt 15% korting op de set 
bij aankoop van 4 AEG inbouwtoestellen
uit 4 verschillende categorieën.

Deze actie is geldig voor alle bestellingen vanaf 01/09/2018 tot en met 31/01/2019. Alle toestellen uit de officiële AEG inbouwca-
talogus 2018  en prijslijst, uitgezonderd toebehoren, komen in aanmerking voor deze promotie. De korting wordt nooit gegeven 
op een vrijstaand toestel.  Niet cumuleerbaar met andere acties. Enkel geldig bij deelnemende, erkende Belgische AEG verdelers.


