ECTO

INFORMATIEBLAD VOOR DE DIEPE WESTHOEK 49STE JAARGANG NR. 9 SEPTEMBER 2019 - 8900 IEPER - P708717
WORDT MAANDELIJKS GRATIS VERSPREID IN ROESBRUGGE - HARINGE - PROVEN - KROMBEKE - STAVELE - BEVEREN - WATOU - ABELE

PB- PP

BELGIE(N) - BELGIQUE

Verantwoordelijke uitgever:
Drukkerij Schoonaert BV
Bergenstraat 1, 8972 Roesbrugge
tel. 057 30 03 79 - fax 057 30 09 80
info@drukkerijschoonaert.be
ING BE96 3850 0570 7505 - IBAN BBRUBEBB
JAARABONNEMENT: € 22,00

Betwisting en rechtzaak tussen hophandel Veys te
Vlamertinge en hopboer Theodoor Vanexem te Haringe!
Hoppeboer Theodoor Vanexem, ook soms
Isidoor en Vanuxem vermeld, verkocht op 16
oktober 1919 zijn geteelde hop aan het Hopmagazijn Veys te Vlamertinge. In het aankoopboek van Joseph en Georges Veys staat vermeld
1200 kg en 400 Bef per 50 kg, 100 pond. Bij
hophandelaar Leonce Van Lierde te Aalst kostte
de geleverde hop uit Poperinge ook 400 BEF. In
november 1919 steeg de prijs van de hoppe.
Gewoontegetrouw werden voordien hopmonsters opgehaald door hopfacteurs en aangeboden aan Joseph en Georges Veys. De hopfacteurs Jules en Camiel Derycke werkten voor de
gebroeders Veys en woonden in de herberg Het
Hoekje, rechts van het hopmagazijn.
Indien een akkoord werd bereikt, maakten beide
partijen een contract op voor levering. Daarna
kwam “Manten de zakker” de hop in hopbalen
doen en de dag daarop kwam de hoppeboer
met de lading naar het hopmagazijn. “Manten
de Zakker” heette Armand Logie, geboren te

Hopmagazijn Veys te Vlamertinge

Vlamertinge op 13 juli 1882. Hij woonde in het
linker molenaarshuisje bij de Witte Molen van
de familie Veys in de Molenhoek aan de Poperingseweg te Vlamertinge.
Hij was de zoon van Theodoor Vanexem die de
hop kwam leveren met een paardengespan.
Volgens zijn getuigenis begon het te regenen
toen hij aan de wijk de Brandhoek aankwam,
niet ver van het hopmagazijn. Daardoor was er
een beetje regenwater door het zeil dat de boerenkar overspande gesijpeld, twee tot drie balen
werden hierdoor nat. Bij aankomst aan het hopmagazijn bood Vanexem onmiddellijk aan de
balen te lossen en de hop en het zeil afzonderlijk
te wegen om er rekening mee te houden dat
het zeil vochtig was, wat hophandel Veys niet
wilde aanvaarden. In het hopmagazijn werd de
hop evenwel geweigerd onder het voorwendsel
dat de hop vochtig was.
Zoon Vanexem weigerde de goederen achter te
laten in het niet gesloten hoppemagazijn zonder voorschot te ontvangen, zodat hij de hop
terugbracht naar zijn vader. Er werd dus geen
leveringsnota opgemaakt.
Aangezien de hop praktisch niet vochtig was,
werd die de dag nadien geleverd en geperst te
Watou. Een hoppepers te Watou is ons niet bekend. Vermoedelijk werd er geperst in brouwerij
Labey, een hoeve met brouwerij en mouterij,
Trappistenweg 23 te Watou, waar nu het Douviehuis is. In een later schrijven van een zekere
Hilaire werd duidelijk dat Jerome Werquin van
Watou de hop afgekocht had aan een hogere
prijs, 675 in plaats van 400, 275 fr. meer. De gebroeders Veys wensten blijkbaar deze meerprijs
te recupereren.
Isidoor Vanexem werd geboren te Woesten op
13 april1868 en overleed op 4 december 1929.
Hij was gehuwd met Eugenie Top, geboren te
Haringe op 5 mei 1868 en er overleden op 7
mei 1911. Isidoor is ingetrouwd bij zijn schoon-

ouders in de Watoustraat 23 te Haringe, nu
Moenaardestraat 69. Ze hadden 9 kinderen. De
jongste was Cyriel, geboren in 1909. Hij bleef
op de hoeve en heeft nog hop gekweekt tot in
1941. Theodoor Vanexem had twee ere-diploma’s van hop bij de Gewestelijke Tentoonstelling
van hop te Poperinge nl. in september 1928 en
1929.

Leveringsnota voor geleverde hop aan hophandel Veys

Joseph en Georges Veys namen contact op
met hun advocaat en procureur Joseph Van der
Mersch van Poperinge. Zij wensten schadevergoeding bij dit voorval. In zijn brief van 3 december 1919 meldde hij dat hij Theodoor Vanexem
onmiddellijk uitgenodigd had op zijn kantoor.
De hoppeboer gaf de indruk dat hij bereid was
een heel groot bedrag terug te betalen van de
door de gebroeders Veys gevraagde som, als
schadevergoeding. Terugbetaling doet vermoe129

den dat Joseph en Georges Veys voordien toch
een bedrag betaald hadden. Op 3 december
2019 ontving de advocaat evenwel een kaart,
waarbij Isidoor Vanexem hierop terugkwam na
een familiebijeenkomst. Hij maakte zich sterk
dat de toestand van de hop niet tegenstrijdig
werd bevonden in Vlamertinge en dat de koopwaar niet moest verkocht/geleverd worden. De
advocaat wenste dat de zaak ingeschreven zou
worden in het register in de handelsrechtbank
van Ieper op woensdag 10 januari 1920.
Op 5 december 1919 schreef de advocaat de
gebroeders Veys dat hij de deurwaarder gestuurd had naar Vanexem met een dagvaarding
tot betaling, te verschijnen bij de rechtbank van
Ieper, zetelend te Poperinge. Hij liet de hoppeboer tevens weten dat als er een opvolging zou
zijn van het proces, alle juridische kosten ten zijner laste zouden vallen. Hij stelde ook voor dat
indien de hoppeboer voor 12 december bij de
heren Veys zou komen, ze hem zouden laten
weten dat de hop niet meer aan de vastgestelde
voorwaarden voldeed tussen beide partijen. Hij
was ervan overtuigd dat Vanexem niet aan Veys
zou leveren, maar aan een hogere prijs wenste
te verkopen aan een andere koper. Hij zal hiervoor alle gevolgen dragen, stelde de advocaat.
Op 16 december 1919 schreef advocaat Van der
Mersch aan de gebroeders Veys, (de oorspronkelijke correspondentie was in het Frans): “Mijn
vrees is uitgekomen dat alle zaken die reeds in
de rechtbank voorgekomen zijn, in 1914 en
1915, dat hij steeds weigert om tot een overeenkomst tot schadeloosstelling van het prijsverschil tussen de verkoop en de waarde van de
goederen tijdens het moment van de contractbreuk te komen. Mijn tussenkomst is aandringend om te proberen de eerste beslissingen in
deze zaak door de rechtbank te doen veranderen door aan een onderhandelaar aan te tonen
dat de landbouwer zich in de huidige situatie
niet aan zijn beloftes houdt.
Bij een weigering door de rechtbank om ons
een schadeloosstelling te geven, heb ik op eigen
initiatief beslist dat de waarde voor de hop bij
betaling via de deurwaarder 625 fr. is in plaats
van 620 fr., zoals door u werd aangeduid.
De zaken zijn deze morgen in de rechtbank
voorgekomen. Meester advocaat Glorie neemt
voor zijn rekening de belangen van Vanexem en
zal besluiten nemen.
Van zodra ik het ontvangen heb, zal ik u op
de hoogte brengen van de afrekening met een
overeenkomstig antwoord.”
Advocaat Van der Mersch stuurde op 15 januari
1920 een brief aan de gebroeders Veys met de
besluiten die advocaat Glorie van de tegenpartij aan de rechtbank overmaakte. Hij vroeg hen
alles grondig na te kijken en hem alle nodige
uitleg te voorzien. Hij stelde tevens voor om

Hofstede Vanexem te Haringe rond 1950, www.westhoekverbeeldt.be

in de komende dagen met hen een gesprek te
hebben.
Aangezien het feit van levering niet betwist
werd, aangezien alle goederen eerlijk en handelbaar geleverd werden tenzij het tegendeel
bewezen werd, was het aan de aanvrager om
het bewijs van zijn stellingen te leveren. Aangezien dat bewijs noch bekendgemaakt, noch
aangeboden werd door deze daden. De verdediger verklaarde volhardend zijn voorgaande
beweringen. Ziehier de voorgaande besluiten
aangegeven door meester Van der Mersch op
het einde van zijn pleidooi. (R Glorie)
“Aangezien de berispende aanvragers aan
iedere verdediger zijn verbintenis niet wil staken. Aangezien de termijn van acht dagen
vastgelegd voor levering voorbij was, dit sinds
5 weken, heeft de verdediger die de oplossing
van het contract had kunnen aanreiken, de verkochte hop naar Vlamertinge gebracht. Aange-

Joseph Veys riep de hulp in van Emiel Vandaele-Kinget uit
Roesbrugge-Haringe om in het kader van de rechtzaak een
positief woordje te schrijven over de gebroeders Veys. Hiernaast geven we het antwoord van 25 december 1919.

zien de aanvragers weigeren om de levering aan
te nemen onder het voorwendsel dat de hop
vochtig was. Aangezien er niets was, behalve
dat simpelweg het zeil van 2 tot 3 balen een
weinig bevochtigd was, door een regenbui dat
gebeurde op het moment dat de zoon van de
verdediger die het gespan bestuurde bij het leveren van de goederen toen hij bijna in Vlamertinge aankwam. Daardoor is er een beetje water
door het zeil gesijpeld die de wagen overspande
en bevochtigde het zeil de balen die zich daaronder bevonden. Aangezien dat de zoon van de
verdediger onmiddellijk aanbood aan de aanvragers om de balen te lossen en de hop en het zeil
afzonderlijk te wegen om er rekening mee te
houden met dit vochtige zeil, wat de aanvrager
niet wou aanvaarden. Aangezien op zijn beurt
de zoon van de verdediger weigerde met vol
recht om te vertrekken zonder voorschot en zijn
goederen na te laten in het niet gesloten magazijn van de aanvragers. Aangezien de reden van
weigering door de aanvragers om de levering te
aanvaarden, werd de zoon van de verdediger
verplicht om de hop terug te brengen naar zijn
vader. Aangezien dezelfde hop zo weinig vochtig was, werd het de dag nadien geleverd en
geperst te Watou. Aangezien onder deze voorwaarde de aanvragers, die al genoten van uitstel
van de levering die ze kregen van de verdediger,
er niet in slaagden degene die weigerde om uit
te voeren iets te verwijten. Aangezien men het
goed wist, dat de verdedigers zelf tot de ontdekking kwamen, zoals ongedwongen plichten,
omdat ze hem het zeil teruggenomen hebbende
25 oktober laatstleden, de zeilen die dienden
voor de verpakking. Door deze beweegredenen,
gepleit in de rechtbank, verklaart de aanvrager
niet ontvankelijk, helemaal niet gegrond aan
hun eisen en veroordeling tot de kosten.”
Op 23 januari 1920 schreef Hilaire een brief aan
dhr. Veys:
“Op antwoord U geëerde brief laat ik weten
dat Vanexem naar zijne hofstede wedergekeerd
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heeft met zijne hoppe, hij is des anderendaags
gekomen naar Watou om te doen pressen, volgens ik vernomen heb van Jerome Vancayzeele
heeft Werquin hoppe gekocht en Jerome heeft
ze afgekocht aan den prijs van 675 die volgens
Jerome mij gezegd heeft.”
De hoppe van Vanexem is dus uiteindelijk toch
bij hophandel Veys terechtgekomen, maar aan
een veel hogere prijs: 675 in plaats van 400, 275
fr. meer. De gebroeders Veys wensten blijkbaar
deze meerprijs te recupereren. Het is merkwaardig dat Jerome Werquin niet vermeld staat in het
aankoopboek van hophandel Veys, maar wel
Theodoor Vanexem. Jerome Vancayzeele woonde links van het hopmagazijn en hij werkte in
het hopmagazijn voor ontvangst, beoordeling,
weging, administratie en dergelijke.
Advocaat Van der Mersch schreef op 11 maart
1920 volgende brief aan de hophandelaren
Veys, vertaling uit het Frans:
“Landbouwer Vanexem verandert van verdedigingssysteem. In de besluiten die hier gisteren
werden gemaakt – en waarvan in bijlage een
afdruk – beweert hij dat de koopwaar conform
en loyaal was en bijgevolg dus niet nat was. Het
zal voor u dus niet moeilijk zijn, denk ik, om te
antwoorden op deze nieuwe verklaring en om
te bewijzen dat de hop doordrenkt was wanneer deze aan u werd aangeboden. Alle getuigenissen kunnen overgemaakt worden aan de
rechtbank als bewijs.
a) aangezien het de dag van levering de hele
dag geregend heeft
b) dat de hop zelfs niet afgedekt was met een
zeil
c) dat deze hier dusdanig vochtig was, dat het
voor u onmogelijk was dit te aanvaarden, niettegenstaande het in uw belang was dit te nemen.
Zou het mogelijk zijn om mij te voorzien van de
nodige bewijzen voor volgende maandag zodat
de oorzaak kan vastgesteld worden om bepleit
te worden? Ik kan u maandag in de ochtend
ontvangen op het uur dat voor u past.”
Heel wat later, op 7 juli 1920 vroeg advocaat
Van der Mersch aan de gebroeders Veys alle mogelijke bewijsstukken voor de rechtszaak:
“De rechtbank vraagt, alvorens zijn definitieve
beslissing te maken, dat u blijk zou geven van
alle beschikbare juridische middelen, inclusief
getuigen:
1) dat het op 19 november 1919 de hele dag
en continu geregend heeft gedurende de volledige dag.
2) dat de hop van Vanexem vervoerd werd op
een kar en onvoldoende was afgedekt om te
beschermen tegen regen
3) dat de hop behoorlijk doordrenkt was met
water en op het moment van levering ongeschikt was voor gebruik dat een ernstige en

HANDELSCOMITÉ
ROESBRUGGE-HARINGE
Het handelscomité Roesbrugge-Haringe heeft
steunkaarten ontworpen om haar werking, gezien ze nog maar pas bestaan, te bekostigen.
Het handelscomité is momenteel bezig met de
volgende projecten:

De hoppe van Vanexem is dus uiteindelijk toch bij hophandel
Veys terechtgekomen, maar aan een veel hogere prijs: 675
in plaats van 400, 275 fr. meer. De gebroeders Veys wensten
blijkbaar deze meerprijs te recupereren. Het is merkwaardig
dat Jerome Werquin niet vermeld staat in het aankoopboek
van hophandel Veys, maar wel Theodoor Vanexem. Jerome
Vancayzeele woonde links van het hopmagazijn en hij
werkte in het hopmagazijn voor ontvangst, beoordeling,
weging, administratie en dergelijke.

nauwgezette handelaar verwacht.”
Aan de andere kant moet Vanexem bewijzen:
1) dat het op de dag waarop hij de hop leverde
pas startte met regenen op het moment dat de
levering is aangekomen met de kar in het gehucht “Brandhoek” tussen Poperinge en Vlamertinge.
2) dat het voertuig met een goed dekzeil was
afgedekt.
3) dat simpelweg een klein beetje water is kunnen binnensijpelen door één of twee kleine
scheurtjes van het dekzeil, waardoor twee of
drie balen onder het zeil bevochtigd raakten.
4) dat de hop niet nat was en dat het de volgende dag is kunnen geperst worden in Watou.
Zou u kunnen de vriendelijkheid hebben om
me de naam, voornaam, het beroep en de
woonplaats te laten weten van de getuigen die
kunnen gehoord worden door de rechter-commissaris, om de juistheid van uw beweringen
die hieronder worden samengevat en om de
oprechtheid van de verklaringen van Vanexem
hierboven vast te stellen. Hierbij sluit ik in communicatie ook de samenvatting van de pleidooien in, afgelegd in de rechtbank.

• Problematiek parking in de hoofdstraat: onderzoek naar kortparkeren
• Rioleringswerken Haringestraat opvolgen en
wat bijsturen waar mogelijk om bereikbaarheid te vergroten
• Organiseren van cultuur in de gemeente: momenteel staan 3 comedy stand-up comedians
op het programma: opmaak contracten in de
maak.
• Organiseren van het Lichtfestival Borderlights
het laatste weekend van maart 2020: een internationale ploeg van lichtexperts zullen op
5 locaties op wandelafstand de IJπzervallei
belichten. Een aparte werkgroep werd daarvoor opgericht, gezien de omvang van het
evenement.
Dit komt alleen maar het dorp ten goede en/
of kan de interesse in ons dorp van buitenaf
opwekken of vergroten.
De steunkaarten kunt u aankopen bij alle leden
van het handelscomité. Ze kosten € 10 per stuk
en er zijn € 400 aan prijzen te winnen.
De eerste trekking gebeurt op vrijdag 10 januari 2020, de tweede trekking is op vrijdag 08
januari 2021. De winnende nummers zullen in
de februari-edities van de Ijzerbode gepubliceerd worden.
Hou jullie kaarten goed bij, want als je nummer van uw steunkaart niet is getrokken bij de
eerste trekking, heb je nog steeds kans om te
winnen bij de tweede trekking.
De steunkaarten kunnen aangekocht worden
bij: Stefan’s Pottery, Elektro Cappoen, Rust
Roest, ’t Spendiege, De gouden arend, Achim
Maes, Nathalie Vandevoorde en Chris Deroo,
Alain Dessein, Eddy Ameloot, Frituur ’t Patatje,
’t Smokkelhof en Le Cadran
Waag jullie kans, koop een steunkaart en maak
kans op mooie prijzen!

Johan Adriaen

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

Inlichtingen: 057 30 03 79
131

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

+ 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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… 40 jaar terug in de tijd

Na de beide overvallen verspreidde de politie telkens robotfoto’s van de daders, maar de overvallers werden nooit gevonden.

Overval Watou:
Mia Ryon en Julien Igodt bij kantoorhouder van de Raiffeisenkas Watou Paul Brutsaert

Veel nieuws viel er in september 1979 niet te
rapen, maar toch stond de regio toen enkele
dagen echt in rep en roer. Aanleiding was een
bankoverval op het kantoor van de Raiffeisenkas
in Watou. Aan het eind van de vorige eeuw werden bankovervallen bijna faits divers, maar die
allereerste in onze regio zorgde voor heel wat
opschudding en angst.
Het was laat in de voormiddag van de laatste
maandag van augustus dat een jonge man het
kantoor van de Raiffeisenkas in de Steenvoordestraat binnenstapte.
Hij legde een briefje van 100 Franse frank aan
het loket en vroeg in het Frans aan bankbediende Mia Ryon om dat te wisselen. Terwijl zij de
kassa opende, trok hij een revolver en stapte hij
door de dienstdeur achter het loket. Met een
revolver tegen de slaap werd Mia verplicht om
het geld uit de kassa in een plastieken zak te
stoppen maar door het gewicht van het vele
kleingeld scheurde die open.
Ondertussen kwam ook een tweede overvaller
binnen en net toen die zijn kompaan wilde helpen om alles op te rapen, stapte Julien Igodt het
kantoor binnen. Ook hij werd bedreigd, maar
hij kon zich losrukken en luid roepend naar buiten lopen. Mia Ryon drukte ondertussen op de
alarmknop en in paniek sloegen de overvallers
op de vlucht.
Omdat een alerte buurvrouw ondertussen de
groene Alfa met draaiende motor voor de bank
verdacht vond en de nummerplaat had genoteerd, kon de politie snel achterhalen dat de
vluchtauto eerder die dag in Koksijde was gestolen. De wagen werd later in de omgeving van

Steenvoorde leeg teruggevonden. Bij de diefstal
maakten de overvallers ondanks hun overhaaste
vlucht toch nog zo’n 36.000 frank buit.
En toeval of niet, ongeveer een maand later, op
28 september, was er een gelijkaardige overval
op de Bank van Roeselare en West-Vlaanderen
in de Gasthuisstraat in Poperinge. De overvallers
gingen bijna op krek dezelfde manier tewerk als
in Watou, maar ze werden daar niet gestoord en
konden 800.000 frank buitmaken.

In Poperinge streden vier jongedames voor de
titel van hopkoningin. Onder hen drie vertegenwoordigers van de deelgemeenten.
Edith Neyrinck uit Haringe, de Provense Linda
Devroedt en Linda Vanhee uit Sint-Jan-ter Biezen moesten het opnemen tegen de Poperingse
Marion Vaneechoutte.
En het werd een heel spannende strijd, waarin
Linda Devroedt het nipt – dankzij haar perfecte
kennis van het recept voor hennepot - haalde.
Zij kreeg de kroon en de mantel van de uittredende koningin Trui Vroman. Linda Vanhee
en Marion Vaneechoutte werden respectievelijk
eerste en tweede eredame.
Nog in september 1979:
- In Poperinge verwoestte een hevige brand de
kaarsenfabriek Dezillie aan de Diepemeers. Een
ontploffing zette de paraffineketel in brand en
de fabrieksgebouwen stonden al snel in lichter-

Hopkoningin 1979 Linda Devroedt met haar eredames

133

De Provense KLJ won het voetbalbekertornooi van het KLJ gewest. Ze haalden het met 5-2 van KLJ Poperinge.

laaie. Bij de ontploffing werd Stavelenaar Luc
Sampers zwaar verbrand.
- In de plaatselijke media werden ‘bijna alle beschikbare mannen’ van Krombeke opgeroepen
om aan te treden voor een voetbalmatch tegen
de KLJ van Beveren-IJzer. Er werden zelfs namen
opgeplakt. De ‘gelukkigen’ waren: Marc Raes,
Jozef Marchand, José Rubben, Paul en Gilbert
Couchez, André Verbrigghe, Freddy Wyffels,
Geert en Paul Carbon, Paul Vandenberghe,
Yvan Verhack, Dirk Dequecker, Freddy Colpaert
en Fernand Meulenaere.
- Tijdens Roesbrugge-Kermis 1979 hadden
vooral twee wagenspelen een groot succes. In
het kader van het ‘jaar van het kind’ brachten
een twintigtal kinderen van de lagere school
‘Kinderen bij de kabouters’. Daarna was het
de beurt aan ‘De Troostverwachters’ met ‘De

verjongingskuur van boer Saffel’. De stukken
waren geschreven door Romain Depuydt en de
beide groepen oogstten met hun optreden heel
wat bijval van een talrijk opgekomen publiek.
- In Watou woedde op 26 september een zware
brand op de hoeve van Jozef Vandenbussche
langs de Stoppelweg. Een grote loods en de
aanpalende stallingen werden volledig vernield.
Alle dieren konden gelukkig op tijd uit de stallen bevrijd worden, maar de schade was toch
enorm.
- Ook in 1979 werden in het voetbal al opmerkelijke transfers gerealiseerd. Bij TSC Proven
bijvoorbeeld, dat uitkwam in vierde provinciale,
kwamen Patrick Maerten, Alain Vandendriessche, Walter Valcke en Frans Declerck de rangen versterken. Maar terzelfdertijd trokken
twee sterkhouders naar rivaal Poperinge. Danny

De ‘Troostverwachters’ die ‘De verjongingskuur van Boer Saffel’ brachten
tijdens Roesbrugge-kermis.

Scharre verhuisde naar KFC Poperinge en Sylvain Deboutte naar Blue Star.
Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten en foto’s op www.westhoekverbeeldt.be
Stef Ryon

De kinderen van Roesbrugge na hun opvoering van ‘Kinderen bij de kabouters’.
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VOORWERP

HERFST
over naakte velden
trekken zwarte kraaien
sporen van een voorbije zomer
langs vergeten oevers
streelt de wind
de laatste zomeruren
straks wordt alles weer herinnering
wanneer ik bij smeulend haardvuur
treur om het voorbije

OPROEP! OPROEP!
Het voorwerp uit de editie juli-augustus werd
niet gevonden. Ook de redactie kent dit voorwerp niet. Met een extra foto hopen we te
weten waarvoor dit gebruikt werd.
Help je mee zoeken? Laat niet na om navraag
te doen bij buren, vrienden...

Jozef Vandromme

EXTRA VOORWERP

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.
Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT
135

EVENEMENTENKALENDER
ABELE

BEVEREN-IJZER

n In Abele wordt “het hammetje” stilaan
een traditie
Zondag 22 september vanaf 12 uur
Op zondag 22 september kan je vanaf 12 uur in
OC d’Hoge Schole genieten van warme beenham met diverse sausjes, aardappelen en een rijk
gevarieerd groentebuffet. Kaarten aan € 14 (tot
21 september), aan de deur € 16 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, een streekbiertje
en als afsluiter een dessert met koffie. De opbrengst en steun worden integraal gebruikt voor
de kermisattracties, het reuzenfeest en het SintMaartensfeest voor de kinderen van Abele en de
kerstverlichting en nieuwjaarsreceptie van Abele.
Organisatie: vzw Feestcomité Abele

n Dorpspunt Beveren-IJzer
Roesbruggestraat 20, Beveren-IJzer
De activiteiten voor
de maanden september en oktober
telkens van 14 tot 16 uur.
s Workshop
“Voetverzorging met etherische oliën +
wat vertellen je voeten” (€ 8)
Dinsdag 3 september van 14 tot 16 uur
s Haak- en breinamiddag
Dinsdag 10 september van 14 tot 16 uur
Eigen werk of workshop “granny squares haken om een deken te maken” voor € 2
s Café Passé (erfgoedcafé)
Dinsdag 17 september van 14 tot 16 uur
s Muzieknamiddag (€ 2)
Donderdag 19 september van 14 tot 16 uur
s Rummikub (gratis)
Vrijdag 27 september van 14 tot 16 uur
s Digi-café
Tablet, gsm en computerles (€ 2 )
Dinsdag 1 oktober van 14 tot 16 uur
s Haak- en breinamiddag
Dinsdag 8 oktober van 14 tot 16 uur
Eigen werk of workshop “granny squares haken om een deken te maken” voor € 2
s Café Passé (erfgoedcafé)
Dinsdag 15 oktober van 14 tot 16 uur
s Bloemschikken herfststuk (€ 15)
Donderdag 17 oktober van 14 tot 16 uur
s Rummikub (gratis)
Vrijdag 25 oktober van 14 tot 16 uur

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

Info: dorpspuntinbeveren@delovie.be 057 37 72 73.

n OKRA Beveren-IJzer
Grote Dixmuda-boterkaarting
Zondag 13 oktober vanaf 10.00 uur
Op zondag 13 oktober is iedereen vanaf 10 u.
van harte welkom op de boterkaarting in de
Heilig-Hartzaal te Beveren-IJzer. Inleg bedraagt
€ 1,25 per kaart. Iedere winnaar krijgt 1 pakje
Dixmuda-boter.
Organisatie: Okra Beveren

KROMBEKE
n Tweede Bardehofweekend
Zaterdag 19 en zondag 20 oktobr
Van harte welkom op het tweede Bardehofweekend van Stal ’t Bardehof.
Op zaterdag 19 oktober vanaf 14 u. kan je aanschuiven aan het koffie- en taartenbuffet met
om 15 u. optreden van de Blazende Kampeerders. Prijs: € 10.
Vanaf 18.30 u. kan je genieten van het kaasen Breughelbuffet met heel wat wijnsoorten
en streekbieren. Om 19 u. treden de Blazende
Kampeerders nog eens op. En na het buffet laat
een discobar je de benen strekken. Prijs: € 15
voor volwassenen en € 8 voor de kinderen.
Op zondag 20 oktober om 9.30 u. worden de
paarden gezegend. Om 10 u. start de derde
Sint-Hubertuswandeling. Onderweg is er een
aperitief- en soepstop. Bij aankomst is er een
maaltijd voorzien met om 13 u. optreden van de
Blazende Kampeerders. Prijs: € 20 voor volwassenen en € 13 voor de kinderen.
Gelieve voor 16 oktober in te schrijven via
info@staltbardehof.be of op 0477 49 27 41 of
0496 10 26 33.

LEISELE

Aanpassen en herstellen van kledij
Maken van gordijnen
Openingsuren
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

13.30 - 18.00 u.
9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
9.00 - 12.00 u.
9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 16.00 u.
9.00 - 12.00 u.

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

n Funeraire Wandeling
Zaterdag 2 november om 14.00 uur
Naast uitleg over funeraire symboliek (een fakkel, een versteende bloem, een typisch opschrift, een kruis) staan we ook even stil bij enkele markante inwoners die er begraven liggen
en houden we ook halt aan het monument van
de gesneuvelden. Tenslotte brengen we ook
een bezoek aan het interieur van de kerk.
Start: Sint Martinuskerk om 14 uur. Toegang: € 2.
Info: Mens en Vrije Tijd - Cultuur en Toerisme,
Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem,
058 28 88 81, toerisme@alveringem.be
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n Tentoonstelling “130 jaar restaureren
aan St-Bertinuskerk”
Van zaterdag 7 september tot en met
zondag 6 oktober
In de expo worden plannen, opmetingsschetsen en foto’s van de 19de- en 20ste-eeuwse
restauraties getoond met een korte inleiding
per periode. Dries Vanhove en Kristof Papin
schreven samen het boek ‘De Sint-Bertinuskerk
van Poperinge - een geschiedenis van bouwen
en restaureren’. De voorstelling van het boek
gebeurde op 7 en 8 september. Het materiaal
dat in het boek niet aan bod kon komen, krijgt
een plaats op deze tentoonstelling. In deze
periode kan je rondleidingen meemaken met
de auteurs in de tentoonstelling, de kerk en de
toren. Rondleidingen zijn afhankelijk van de
vraag. Bijkomend ook op vrijdagvoormiddagen
20 en 29 september, op zaterdagen 14, 21 en
28 september en 5 oktober is dat telkens om
14 uur en 15.30 uur voor groepen van minimaal 25 en maximaal 40 personen. Groepen
van verenigingen die aktief zijn rond onroerend
erfgoed, heemkunde of geschiedenis betalen
een vrijwillige bijdrage. Voor andere groepen
kost het bezoek € 5.
n Poperingse componisten
op klok en orgelpijp
Concert op beiaard en orgel
door Ludo Geloen
Zondag 29 september
Ludo Geloen, directeur aan de Kunstacademie
Poperinge (studierichting Muziek), residentieel
organist van de kathedraal te Ieper, beiaardier
van de stad Ieper en Poperinge, componist en
improvisator, brengt ons een selectie van mu-

ziekstukken die dóór Poperingenaars of specifiek vóór Poperingenaars werden gecomponeerd.
- 16 u.: Beiaardprogramma Tuin Dekenij
Priesterstraat 18 Poperinge
- 17 u.: Orgelprogramma St.-Bertinuskerk
Poperinge
Na afloop van het programma wordt een vrijwillige gift of donatie in dank aanvaard, maar
is niet verplicht!

n Bierclub Poperinge
24ste Poperinge Bierfestival
Zaterdag 26 en zondag 27 oktober
telkens van 14.30 tot 23.00 uur

NIEUWE BROUWERIJEN EN BIEREN
UIT BELGIË, FRANKRIJK EN NEDERLAND ONTDEKKEN
Op zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2019 organiseert Bierclub Poperinge in samenwerking
met Stad Poperinge en Toerisme Poperinge het
24ste Poperinge Bierfestival. Het festival wordt
reeds jaren in binnen- en buitenland geroemd
als “Het gezelligste bierfestival van ’t land” en
had vorig jaar meer dan 2.600 bezoekers uit
België, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Engeland, Nederland, Denemarken, USA, Brazilië,
Zuid-Afrika, Italië, Portugal, Polen, Roemenië, Chili, Zwitserland, Japan en Ierland! Met
persaandacht in België, Engeland en Frankrijk
mogen we zonder twijfel spreken van een
bierfestival met internationale uitstraling. Het
wordt een unieke tweedaagse waar een selectie schitterende bieren door 25 brouwers zelf
geschonken zullen worden. Ze geven de bezoeker uiteraard met veel plezier een woordje

Autoradiatoren
Coiffure

Nancy
dames • heren
kinderen

Open

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

Dehouck

dankt al hun klanten wegens
stopzetting vanaf
1 oktober

IJzerstraat 9
8691 Stavele
Tel. 057 30 11 99
Gsm 0494 27 67 71

uitleg. Zoals altijd kan Poperinge Bierfestival
uitpakken met nieuwe bieren die de brouwers
in primeur aan het publiek presenteren: een
absolute must voor de echte bierliefhebber!
Check vooraf zeker www.poperingebierfestival.be voor de bierselectie. Ook dit jaar zal de
Maeke Blydezaal omgebouwd worden tot een
gezellig bierdorp met houten vloer, ruim terras en een luifel met sfeervolle verlichting. De
bar voor frisdranken en catering en een aparte
vestiaire moeten het bezoek aan het festival zo
aangenaam mogelijk maken. Voor de muzikale
omlijsting zorgt ons “huisorkest” The MG’s
Brothers, een rasechte live-band die z’n strepen
ruimschoots verdiend heeft en ongetwijfeld
zal zorgen voor de gepaste sfeer en ambiance.
Voor deze editie brengen ze “Blue Jerry” mee,
de gitarist van Will Tura.
Locatie: Maeke Blydezaal - op 300m van de
Grote Markt. Toegang: gratis
Meer informatie: Guy Osteux
Oostlaan 18, bus A2, 8970 Poperinge
M 0494 32 68 60, T 057 36 08 93
info@poperingebierfestival.be
www.poperingebierfestival.be

n Beurs en infodag
voor aktieve 55-plussers
“Maak de sprong naar eeuwig jong”
Zaterdag 2 november van 10 tot 18 uur
De beurs focust op de actieve 55-plusser.
Deze generatie kijkt anders aan tegen het invullen van hun leven na pensionering: zinvoller,
actiever, meer geëngageerd, gezonder, gedreven om kennis te maken met nieuwigheden,
met een comfortwereld, met een verbreding
van interesses, gericht op zo lang mogelijk
thuis blijven wonen met behoud van zelfstandigheid. Met dit doel voor ogen worden informatiestanden ingericht over o.a. reizen &
toerisme, vrijetijdsbesteding vrijwilligers, sport
& recreatie, geestelijke en lichamelijke fitheid,
woningaanpassingen & subsidies, veiligheid &
preventie, pensioen, cultuur.
Programma voordrachten:
- Locatie: grote zaal van de ‘Speelveugel’
11-11.45 u.:‘Goed zorgen voor jezelf,
versterk je veerkracht’ Ivan
Adriaen en Leen Ballieu
13-13.45 u.:‘Samen sterk voor 55-plussers
in beweging’
Prof. Bart Vanreusel
14-14.45 u.:‘Leve de vergrijzing’
Prof. Johan Vandelanotte
15-15.45 u.:‘Woonvormen voor 55-plussers’
Jan Vanneste van CM
16-16.45 u.:‘Veilig online’
Lokale Politie
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Programma workshops:
- Locatie Brandweerkazerne
11-12 u.:
‘Spierkracht’ - Fitheidstraining
door John Debock
14-15 u.:
‘Spierkracht’ - Fitheidstraining
door John Debock
- Locatie: kleine zaal van de ‘Speelveugel’
10-10.45 u.: ‘Gezond koken’
door Evelyne Worm
11-11.45 u.: ‘Gezond koken’
door Evelyne Worm
13-13.45 u.: ‘Mindfulness’
door Bart Vandekerckhove
14.30-15.45 u.:‘Creatief met draad’
o.l.v. Marleen Verbeke
15.45-17 u.: ‘Creatief met draad’
o.l.v. Marleen Verbeke
OPGELET: Beperkt aantal plaatsen voor de
WORKSHOPS, dus graag vooraf inschrijven via
057 33 33 00. Meer info bij de dienst Welzijn:
Alexander Tydtgat – welzijn@poperinge.be

ROESBRUGGE
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Vrijdag 20 september om 13.45 u.: Kaarting
& gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 24 september om 14 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Vrijdag 27 september: Petanque in OC Karel
de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
(inhaalbeurt)
- Dinsdag 1 oktober:
Workshop verkeersregels- Samana
- Donderdag 3 oktober: Crea
- Vrijdag 11 oktober: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 15 oktober: Bowling Poperinge
vertrek Roesbrugge OC 13.30 uur.
2 spelen, 2 gewone consumpties en ijscoupe
Inschrijven bij Stefaan (057 30 15 89) of de
teamleden. Deelname € 15 p.p. (leden) en
€ 18 p.p. (niet-leden). Aantal banen beperkt,
zo vlug mogelijk inschrijven.
- Vrijdag 18 oktober om 13.45 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 25 oktober: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 29 september om 14 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen bij P. Gunst
n Tai Chi Dantian
Op woensdagen 18, 25 september en 2, 9, 16
en 23 oktober 2019 gaat de Tai Chi-reeks telkens
door van 19.00 tot 19.30 uur voor nieuwe leden
(2 proeflessen gratis) en van 19.30 tot 20.45
uur voor gevorderden in OC Karel de Blauwer
te Roesbrugge. Nadien sluiten de nieuwe leden
aan vanaf 19.30 uur met de groep gevorderden.
Voor inlichtingen: Greet Leupe via mail: greet.
leupe@gmail.com of GSM 0476 58 91 07.

n Blauwersweekend in Haringe
Zaterdag 28 en zondag 29 september
Tijdens het weekend van 28 en 29 september
wordt Haringe opnieuw het blauwersdorp van
vroeger. Met op zaterdagavond de 39ste 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 tocht start dit jaar bij Marc
Landuyt op het Haringeplein. Wie wil meeblauwen moet vooraf inschrijven via mail naar kareldeblauwer@outlook.com.
En ook kandidaatkommiezen (+16 jaar) 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.deblauwer. Alle links zijn ook terug te vinden op www.haringe.be. Voor de winnaar van
de blauwersnacht ligt niet alleen een mooie geldprijs klaar, maar bovendien komt zijn naam op de
al lange en prestigieuze erelijst. Bovendien wordt
de 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 29 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.

STAVELE
n “Feest van het volkse lied”
van, voor en door volkse mensen
Zaterdag 12 oktober om 20 uur
Dankzij het succes van vorige edities willen we
“het gezongen lied“ nogmaals 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 Ilse Vanraepenbusch,
Notelaarstraat 5, 8691 Stavele, 0499 42 74 37,
feestvanhetvolkselied@gmail.com
Gratis toegang in zaal”De Moote” te Stavele op
zaterdag12 oktober om 20 uur.

WIJTSCHATE
n Praatcafé Dementie: toneel”avond”
Woensdag 13 november om 14.30 uur
Het verhaal van Cyriel, net weduwnaar, die geconfronteerd wordt met de eerste tekenen van
dementie: steeds meer vergeten - de weg kwijt
raken - steeds meer afhankelijk worden van anderen. Gelukkig kan Cyriel rekenen op de goede
zorg van zijn beide dochters. Ook zij hebben het
moeilijk in dit proces van dementie bij hun pa.
Bij Cyriel is het geen kwestie van ‘niet willen?’
‘Maar’ niet (meer) kunnen!
Deze voorstelling is voor familie, vrijwilligers,
Okra-leden, mantelzorgers, en allen die het
wensen, mits een kleine bijdrage (met inbegrip
van een drankje), voor personeelsleden van
WZC gratis.
Welkom in het WZC St Medard ’t Coninckshof
(ingang via Hospicestraat, Wijtschate)
Inschrijving is noodzakelijk WZC 057 230 300
of mailen naar: feys.gisele@skynet.be,
vandevyver.luc@skynet.be,
vrijwilligers@wzcheuvelland.be
Organisatie: WZC met OKRA-Wijtschate en CM

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
BOWLEN IN POPERINGE - 17 JULI
Er waren 23 deelnemers.
Klassement:
1. Storme Stefaan
252 p.
2. Vanderhaeghe Guido
230 p.
3. Verbiese Hugo
213 p.
4. Laseure Albert
204 p.
5. Vancayzeele Monique
197 p.
6. Rouseré Lieve
195 p.
7. Lannoeye Marleen
193 p.
8. Huyghe Geert
192 p.
9. Mahieu Marc
186 p.
10. Verlinde Roos
184 p.
11. Vandermarliere Ignace
183 p.
12. Dezeure Brigitte
180 p.
13. Benauwt Roger
179 p.
14. Lemahieu Dany
178 p.
15. Louwaege Paul
165 p.
16. Soetaert Frans
158 p.
17. Haghedooren Johan
156 p.
18. Vandeputte Marc
155 p.
19. Debuysere Maria
150 p.
20. Gunst Frieda
133 p.
21. Ryon Eliane
129 p.
22. Bogaert Maria
106 p.
23. Timperman Lucienne
60 p.
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Brouwerij & mouterij
Feys-Callewaert
Geen zomerpauze voor de Brouwerij!
Wat is er dan zoal allemaal gebeurd in de brouwerij? Een paar trouwerijen, een fuif en
een paar fotoshoots. Maar daar houdt het niet op. Op 27 augustus organiseerden we een
teambuildingdag. De eer ging naar BNP Paribas Fortis uit Ruiselede. Het was meteen een
schot in de roos. Het weer zat meer dan mee en de sfeer zat
er dik in. Na een stevig ontbijt vingen we de dag aan met
een, hoe kan het ook anders, rondleiding in de Brouwerij.
En daarmee was de toon gezet!
Daarna was het tijd voor een typisch drankje van de streek,
een Picon. En waar beter kan je daarvoor terecht dan bij
Gisèle, de patronne van Au Saint-Eloi in Houtkerke??
Onnodig waarschijnlijk te zeggen dat onze bankiers ogen
te kort hadden. Zoveel folklore en nostalgie in één ruimte,
ongezien.
En toch begonnen de magen te knorren. Dus, op naar de
volgende halte: ’t Hommelhof. Zoals steeds werden we hier
warm ontvangen en konden we genieten van tongstrelende gerechten.
Na zoveel lekkers, tijd voor actie! Ronald Verstraete nam
hen mee op sleeptocht en wijdde hen in de wereld van de
Blauwers en de streek rond de Dode IJzer in. Geen betere
manier om deze te verkennen dan vanop het water en dus
eindigden we met een tochtje met de kajak. Plezier verzekerd. En de natuur, die liet zich van zijn mooiste kant zien.
Resultaat! Zes super enthousiaste gloednieuwe ambassadeurs van de brouwerij en omgeving….

OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN AUGUSTUS 2019
KAARTING - 14 AUGUSTUS
Wonnen 3 partijen:
1. Butaye Roger
2. Millecam Roger
3. Debacker Denise

402 pt.
392 pt.
369 pt.

KAARTING - 28 AUGUSTUS
Wonnen 3 partijen:
1. Lampaert Jozef
2. Vereype Ivonne

425 pt.
333 pt.

KLASSEMENT:
1. Van Engelandt Roger
2. Butaye Roger
3. Lampaert Jozef
4. Butaye Lucien
5. Pattou Henriette

18 part./3000 pt.
16 part./2770 pt.
15 part./2610 pt.
15 part./2567 pt.
15 part./2362 pt.

PETANQUE - 2 AUGUSTUS
Wonnen 3 partijen: De Turck Pascale en
Marien Bob
PETANQUE - 16 AUGUSTUS
Wonnen 3 partijen: Celis Colette, Coussee
Monique en Lebegge René
KLASSEMENT:
1. De Turck Pascale
2. Lebegge René
3. Celis Colette
4. Luyssen Edmond
5. Brunet Willy

552 pt.
547 pt.
524 pt.
512 pt.
510 pt.

Ook interesse in teambuilding, activiteit voor je vereniging,
vriendengroep of familie? Contacteer ons op 0468/10.20.35
of stuur een mailtje naar events@feysbook.be. De mogelijkheden zijn legio!
Roesbrugge in de kijker, met dank aan onze ambassadrice en zythologe pur sang Kristel Logie!
In september ging Libelle op stap met Kristel Logie. Met veel passie en kennis werden ze
rondgeleid langs een paar topadresjes. Zo was er een bierdegustatie bij Brouwerij Feys,
pottenbakken bij Stefan’s Pottery, een kijkje in de kindvriendelijke vakantiewoning Ijzerrust,
toelichting bij het standbeeld van de hand van Rik Ryon en zoveel meer. De reportage is te
zien op de website van Libelle. Een dikke proficiat aan Kristel! Hiermee heeft ze zich niet
alleen op de kaart gezet als ambassadrice van de Brouwerij maar ook van Roesbrugge en
omstreken!

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten
Alle carrosseriewerken • schilderen

TEVENS kijken we uit naar een horeca-uitbater of traiteur voor de feestzalen voor
100den personen, een brasserie of restaurant waarbij bier een belangrijke plaats inneemt.

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 17.45 u.
zaterdag van 8.30 tot 11.45 u.
en ook op afspraak

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

in ’T ROZENHOF
Elke vrijdag- en zondagavond vanaf 18 u.: Kip aan ’t Spit
Heerlijk sappig gebakken kip met slaatje, verse frietjes, koude sausjes: € 15
Ook warme sausjes te verkrijgen!
Mogelijkheid om kip af te halen: ½ kip: € 5,50 - hele kip: € 10,00
Naast onze heerlijke kip kun je op deze avonden ook aan de kaart te eten!
Wist je dat je ook bij ons terecht kan voor:
•
•
•
•
•

een verzorgde DAGSCHOTEL op ma/di/vr/za-middag (voor dagmenu zie onze website)
lekkere gerechten A LA CARTE met seizoenssuggesties
PANNENKOEKEN / WAFELS / IJSCOUPES / HEERLIJKE KOFFIES in de namiddag
gezellig TUINTERRAS op mooie dagen
al uw FEESTEN groot of klein

Openingsuren: MA-DI: 11.45 - 17 u. • VR-ZA: 11.45 - 21.30 u. • ZO: 11.30 - 20.30 u. • WO- DO: GESLOTEN

NOTEER NU ALVAST IN JE AGENDA:
Zaterdag 1 februari (avond) en zondag 2 februari (middag) 2020:
20 jaar Carmen en Dieter in ’t Rozenhof ! Meer info over dit feestweekend volgt !!!

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

BINNENKORT TERUG WILDPATÉS!
 Op vrijdag 4 & zaterdag 5 oktober


WEEKEND VAN DE KLANT

voor iedere klant een huisbereide attentie


Gezelligheid troef met

FONDUE en GOURMET

dinsdag - woensdag - donderdag:
7.00 - 12.30 u. & 13.30 - 19.00 u.
vrijdag: 7.00 - 19.00 u.
zaterdag: 7.00 - 18.30 u.
zondag gesloten (enkel bestellingen af te
halen tussen 9.00 en 11.00 u.)
maandag gesloten

STEENVOORDESTRAAT 37 - 8978
WATOU - 0032 (0)57 388 034
W W W. S L A G E R I J L E U R I D A N . B E
INFO@SLAGERIJLEURIDAN.BE
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Maak de sprong
naar eeuwig jong!
Beurs & infodag voor actieve 55-plussers
Zaterdag 2 november 2019 | 10-18 u.
MAEKE-BLYDEZAAL POPERINGE
Reizen
Sport

Seniorenzorg in het
buurtsalon van Roesbrugge
Wist je dat de dienst Seniorenzorg binnenkort op regelmatige basis werkt vanuit het
buurtsalon in Roesbrugge?

Kom zeker op dinsdag 1 oktober eens binnen in het buurtsalon.
We geven je graag meer info over de dienst Seniorenzorg en wat die voor jou kan
betekenen.
Iedereen is welkom tussen 14 en 16 u.
We geven uitleg van 14.30 tot 15 u.
Gratis deelname.
Graag vooraf een seintje via seniorenzorg@poperinge.be
of bel naar 057 34 65 00.

Vrije tijd
Gezondheid

Huishoudelijke
hulp via
dienstencheques

We zetten alvast de koffie klaar!

Wonen
Pensioen

Vervoer
en
gezelschap

Klusjesdienst

Aanleun- en
assistentiewoningen

(Dieet)
maaltijden
aan huis

MET VOORDRACHTEN
EN WORKSHOPS
FOOD & DRINKS
in gezellige BAR

GRATI
S
TOEGA
NG

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE

UITSLAGEN AUGUSTUS 2019

UITSLAGEN JULI 2019

KAARTING - 16 AUGUSTUS

KAARTING - 19 JULI

OC Karel de Blauwer
26 deelnemers - wonnen 3 partijen:
Tryssesoone Marie-Louise 354 p.
Wonnen 0 partijen: Lermytte Michel 136 p.,
Van Acker Jozef 149 p., Dewitte Noël 169 p.,
Delanote Gilbert 189 p.
GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 7 pt., Timperman Lucienne 5 pt.
KAARTING - 30 JULI
Kristen Volkshuis
22 deelnemers - wonnen 3 partijen:
Vandeputte Marie-Ghislaine 231 pt.,
Vandermarliere Ignace 267 pt.
Wonnen 0 partijen: Deloz Jean-Claude 113 pt.
en Dewitte Noël 144 pt.
GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 7 pt. en Timperman Lucienne 5 pt.
PETANQUE - 12 JULI
Er waren 38 deelnemers.
7 deelnemers wonnen 3 partijen.
PETANQUE - 26 JULI
Er waren 36 deelnemers.
11 deelnemers wonnen 3 partijen.

Coaching en
zorgcoördinatie

OC Karel de Blauwer
31 deelnemers - wonnen 3 partijen:
Wonnen 3 partijen: Vandewalle Frans 285 p.,
Decaesteker Wilfried 267 p., Depyper Anna 232 p.
en Decorte Christiane 228 p.
Wonnen 0 partijen: Ceenaeme Maria 209 p. en
Declerck Agnes 148 p.
GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 11 pt., Timperman Lucienne 9 pt.
en Vercoutter Marie-Thérèse 9 pt.
KAARTING - 27 AUGUSTUS
Kristen Volkshuis
19 deelnemers - wonnen 3 partijen:
Decaesteker Wilfried 426 p., Bogaert Maria 384 p.
en Vandermarliere Ignace 307 p.
Wonnen 0 partijen:
Vandeputte Marie-Ghislaine 98 p.
Klassement:
1. Decaesteker Wilfried
20 part./2604 pt.
2. Soulliaert Michel
15 part./1943 pt.
3. Vandeputte Marie-Ghislaine 15 part./1941 pt.
4. Bogaert Maria
14 part./1904 pt.
5. Meeuw Eddy
14 part./1857 pt.

Klassement:
1. Boury Alice
2. Timperman Lucienne
3. Vercoutter Marie-Thérèse

64 pt.
55 pt.
49 pt.

PETANQUE - 9 AUGUSTUS
Er waren 41 deelnemers. 4 deelnemers wonnen 3 partijen.
PETANQUE - 23 AUGUSTUS
Er waren 43 deelnemers. 18 deelnemers
wonnen 3 partijen.
Klassement:
1. Van Acker Jozef
32 part./471 pt.
2. Vandeputte Marc
28 part./478 pt.
3. Soetaert Frans
27 part./495 pt.
4. Neyrinck Aimé
27 part./453 pt.
5. Vandendriessche Alain
27 part./444 pt.
6. Debuysere Maria
26 part./444 pt.
7. Schoonaert Blanche
26 part./422 pt.
8. Gyssels Raymond
25 part./460 pt.
9. Vandeputte Frans
25 part./451 pt.
10. Laseure Albert
25 part./445 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 9 pt., Timperman Lucienne 9 pt.
en Vercoutter Marie-Thérèse 6 pt.
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GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN
n PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET
LAGE ENERGIEWONINGEN n OPRITTEN EN
TERRASSEN n VLOEREN- EN WANDTEGELS
n KLEINSCHALIGE AFVALWATERZUIVERING

CRÈCHE OP SCHOOL
VBS DE KREKEL
Na de krokusvakantie zijn op VBS De Krekel
in Roesbrugge de voorbereidingswerken gestart voor de crèche op school. Vanaf 1 september 2019 is er plaats voor 18 baby’s in
groepsopvang, begeleid door zelfstandige gekwalificeerde kinderverzorgsters én onder het
begeleidend oog van Felies, de dienst voor onthaalouders in Ieper.
Naast een ruime leefkamer, zijn er ook twee
slaapruimtes. In de leefkamer is er een keukengedeelte met alle nodige voorzieningen,
een verzorgingshoek en speelruimte. Tevens is
er een rechtstreekse toegang tot de schaduwrijke en volledig omsloten tuin. Via het bruine
poortje aan de straatkant in de Prof. O. Rubbrechtstraat 58 zal deze crèche toegankelijk
zijn (beveiligde toegang).
Met deze crèche willen we tegemoet komen
aan de groeiende vraag naar opvangplaatsen
voor baby’s. Naargelang de werken vorderen,
verschijnen er ook enkele foto’s en wat meer
info in de volgende IJzerbodes. Maar ook via
Facebook VBS De Krekel houden we je graag
op de hoogte.
Tevens wordt het dak van het kloostergebouw
vernieuwd, en zorgen we voor nieuwe dakgoten. De ramen op de eerste verdieping worden
eveneens vervangen in de loop van 2019-2020.
Momenteel zijn er al een zestal gezinnen,
die nieuwsgierig zijn naar een plekje in deze
nieuwe crèche. Ook interesse? Neem contact
op met Felies in Ieper (057 21 85 55 - kinderopvangieper@felies.be). Rechtstreeks kan ook
met Inge Denoulet van Felies (inge.denoulet@
felies.be).
In alle geval van harte welkom aan alle baby’s
uit Roesbrugge-Haringe en de ruimere omliggende regio!
Geert Six

!!! BELANGRIJK !!!
De IJzerbode oktober
verschijnt op donderdag 17 oktober 2019.
Artikels en publiciteit
inleveren ten laatste op
dinsdag 1 oktoberber 2019.

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

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

J. LAHOUTTE

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

D’ABEELESTATIE
HENGELSPORT
ALLES VOOR TUIN EN DIER
HOUTPELLETS, BRANDHOUT EN KOLEN

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

!!! ONLINE !!!
Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!
www.drukkerijschoonaert.be
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ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 20 september
vrijdag 18 oktober
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 24 september
dinsdag 29 oktober

BEVEREN-IJZER
• Vrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 18 september
Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

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

Drukkerij SCHOONAERT

MENSEN VAN BIJ ONS

• Maria Beghein, weduwe van René Degruytter, geboren te Beveren-IJzer op 3 september
1936 en op 6 juli 2019 op 83-jarige leeftijd
in het WZC Proventier te Poperinge overleden.
De afscheidsviering had plaats op vrijdag 12 juli
2019 in de aula van Rouwcentrum Demuys.
• Joseph Ryon, weduwnaar van Simonne Kinoo, geboren te Roesbrugge op 26 april 1928
en op 5 augustus 2019 op 91-jarige leeftjd in
het WZC Proventier te Poperinge overleden.
De uitvaartdienst had plaats op 10 augustus
in de Sint-Martinuskerk te Roesbrugge.
• Huguette Sofys, weduwe van Willy Meeuw,
geboren te Beveren-Ijzer op 30 juli 1934 en
op 13 augustus 2019 op 85-jarige leeftijd te
Ieper overleden.
• Martina Devos, dochter van wijlen Martin
Devos, geboren te Poperinge op 9 oktober
1953 en op 5 augustus 2019 in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper overleden. De afscheidsviering had plaats op zaterdag 10 augustus in de aula van Rouwcentrum Demuys.
• Georgette Lermyte, weduwe van Maurice
Debergh, geboren te Poperinge op 27 maart
1935 en op 5 september 2019 op 84-jarige
leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper overleden. De afscheidsviering had plaats
op vrijdag 13 september 2019 in de Sint-Victorkerk te Proven.

• Simonne Degraeve, weduwe van Gerard
Haezebrouck, geboren te Watou op 23 oktober 1926 en er op 7 september 2019 op
93-jarige leeftijd overleden. De afscheidsviering had plaats op zaterdag 14 september in
de Sint-Bavokerk te Watou.

ROMMELMARKTEN

• 29 SEPTEMBER
- Haringe, dorpscentrum
• 6 OKTOBER
- Merkem, centrum
• 26 OKTOBER
- Nieuwpoort-Stad
		 Indoor rommelmarkt, Vismijn (6.30 - 17 u.)

KLI-MAAT-REGELEN

Hartslagen
van Rik Ryon

GELUKKIG KUNNEN
MIJN OGEN
NOG TRANEN

klimaatworkshop voor
beginners.
• Deze workshop richt zich tot groepen van 10
tot 35 deelnemers vanaf 16 jaar.
• Alle groepen zijn mogelijk: verenigingen,
klassen, jeugdbewegingen, vormingsbewegingen, collega’s...
• Met een stevige presentatie worden enkele
kernbegrippen van de klimaatverandering uit
de doeken gedaan: de oorzaken, gevolgen,
oplossingen...
• Na de presentatie komt de groep in beweging
en gaat in dialoog met zichzelf via een
stellingenspel.
• De totale duur van de workshop is ongeveer
twee uur, met een korte pauze tussen de presentatie en het stellingenspel.
• Voor deze workshop worden enkel verplaatsingsonkosten aangerekend vanuit
Krombeke.
• De spreker zorgt indien nodig zelf voor een
laptop, de vereniging zorgt voor lokaal met
stoelen, beamer en scherm, verlengkabels en
stroom. (liefst groene stroom ).
Meer info: Luk Durnez, 057/36 66 84
Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT

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

’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

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

HULPDIENSTEN
• Ambulance, medische spoed

tel. 112

• Brandweer

tel. 112

• Politie
Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24
Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk

tel. 101

• Nestorfoon

gsm 0473 33 34 33
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Bergenstraat 1 - 8972 Roesbrugge - Tel. 057 30 03 79

A+
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8
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WARMTEPOMPDROOGKAST
T8DEE84S
•
•
•
•
•
•
•
•

Groot display
AbsoluteCareTM-systeem
SensiDry ® -technologie
met warmtepomp
ProSence ® -technologie
Inverter motor
Alternerende trommelbeweging
Uitgestelde start
LED binnenverlichting

AbsoluteCareTM

10

JAAR

GARANTIE
OP DE MOTOR*
*GARANTIE ONDER
VOORWAARDEN

ABSOLUTECARETM

€ 829

99

WOL EN ZIJDE
VEILIG DROGEN

Wij aanvaarden
ecocheques

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

SCHREVELYNCK

Nadruk verboden

Opmaak en druk: Drukkerij Schoonaert bvba, Roesbrugge

ADVIES • KWALITEIT • SERVICE • FLEXIBILITEIT

Joaren wos Vital Vieren poater, professor en blankendoet-ol in Kongo. Moa bie ’n indépendance vloog ie
‘t land uut en de vlieger op. “Aller sans retour” noa la
Belgique! En de bisschop benoemde Vital in Stoavel.
Vital herleefde os ie klapte over ze leven in Kongo:
busschen reunen, woaterpitten delven, scholen uut
de groend stampen, en mit de mottesiekel in natte en drogte deur de broesse crossen voe messe te
doen, biechte t’ horen, te dopen, te trouwen en te
begroaven.
“Hier is olleman rieke”, zei ‘n, “moa doa zien ’t ol
sukkeloars, juuste nie oarme genoeg voe dood te
goan”. Doarom had ie ‘t zo lastig os ie zag hoe moelik ze prochioanen deelden. ‘Pinnegierig’ voenk ie ze!
Doavoren juuste wos ’t dat ie op een dag Miel de
smid opzochte. Eén van Miels joengens had een
roestigen noagel in de schoale gesmeten in d’ hoogmesse. “Godver! Wie dat? Nuzen Jef? Fernang, …?”
“Jef, moa vloekt doavoren ezo nie, Miel! ‘k Zeggen
ik dat moar een keer.” “’t Is gliek! Flavie, roept Jef o
je wilt. Nu sebiet!”
Ol dukenekken kwam ’t vintje binnen. Van moeder
wist ie dat ‘t ferme gienk lunderen.
“Ja veugel, da j’in de messe noagels in de schoale
legt!” “Moar één keer, pa!” “’t Is gliek! Eén keer is ol
tevele! Da je da nooit nie meer doet! Noagels zien…
diere!”
Twee moanden loater wos er missie op de prochie,
mei een brunen poater die ’t stief goed koste zeggen.
Da Christus zei: “Goat en vermenigvuldigt julder. In
’t geloof, enni! Nie lik op de dansvloer in een bruloft.”
Da Christus oek gezeid hadde: “Het minste dat je aan
één van de Mijnen gegeven hebt, heb je aan Mij gegeven.”
En ie vertelde van ze missiepost: hoevele zwortjes dat
ie gedopt hadde, hoevele huzen gebouwd, hoevele
routen en bruggen gemakt, moa… dat er nog zo
mariamoordvele te doene wos, dan ‘t de poaters oek
nie ol ollene en zoender hulpe kosten oplossen, en
dat ie doarom - in een specioale omhoalieng - op de
beuzen kwam kloppen van de menschen in Stoavel.
Voordat de poater de tied kreeg voe roend te goan
mit ze schooischoale, klom de paster in zeven hoasten ze prikstoel op.
“Beste prochioanen”, zei ‘n, “bie déze omhoaling gin
leven lik van een mitraillette, o.u.b. Gin kluttergeld
in de schoale, gin oede frangs, gin knoppens, en zeker… gin roestige noagels. Ollene brieftjes!”
‘n Smid bleksemde, moa poerde nie en peisde.
“Ieder boas in ze kot, en de paster in ze kerke. Moar
os ie ollene moa brieftjes wilt, kriegt ie ze!! Voer ieder prutswerksje dat ie mien opsulferde, leggen ke
van nu vors een oenbetoalde facteure in ze schoale.
Olle weke één. Ezo zien ke een poar joar gerust. Jef
ku ze thuus eerst ol op volgorde steken. Op een langen, roestigen noagel!”
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