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Franse overheersing (1795-1815)

De Fransen die dat machtsmisbruik en de maat-
schappij die nog stoelde op ontaarde Middel-
eeuwse gebruiken kotsbeu waren, begonnen alle 
Franse wetten en reglementen hier in te voeren, 
maar die kwamen er echter met veel tegenstand. 
De hele maatschappij onderging vele verande-
ringen waardoor zij volledig werd hervormd.
De Gendarmerie Nationale was door de Franse 
wet van 16 februari 1791 opgericht. Europa 
bevond zich op een belangrijk keerpunt in de 
geschiedenis. De slogan van de Franse Revo-
lutie, “vrijheid”, had een overheersende in-
vloed op het maatschappelijk leven. Ook de 
clerus en adel verloren hun voorrechten daar 
alle feodale voorerfrechten en ambten werden 
afgeschaft. “Gelijkheid en broederlijkheid” 
werden in de maatschappelijke organisatie in-
gevoerd. Tijdens de eerste jaren van het Franse 
Tijdperk deed ze niet meer dan het beveiligen 
van het nieuwe regime aan de hand van de 
controle van paspoorten en het opstellen van 
bevolkingsregisters. Parochieregisters werden 
afgeschaft en de burgerlijke stand werd inge-
voerd. De armenzorg werd aan de Kerk ont-
trokken en in handen van de staat gelegd. 
Toen Napoleon (1769-1821) aan de macht 
kwam, ging ons land deel uitmaken van het 
Franse Keizerrijk. Hij voerde een nieuw systeem 
van burgerlijk recht in. Het nieuwe burgerlijke 
wetboek werd de Napoleontische Codex ge-
noemd en het vormde de basis van het latere 
Belgische burgerlijke wetboek. Gedurende het 
Franse Tijdperk evolueerde het algemene poli-
tiesysteem en werd voornamelijk verder uitge-
bouwd tijdens het Directoire en onder Napoleon. 
Van zodra hij aan de macht kwam bepaal-
de hij dat de gemeenten door een muni-
cipale raad bestuurd zouden worden, met 
aan het hoofd een “agent municipal”. 
Napoleon Bonaparte stelde in 1795 een einde 
aan de volstrekte anarchie. Veel gemeente-
besturen verzetten zich en aarzelden om hun 
medewerking te verlenen. Het bestuur van het 

Leiedepartement deed er echter alles aan om 
de Franse wet in voege te brengen. De “agent 
municipaal” of meier Antoon Demazière (1764-
1826) oordeelde dat die kleine gemeente met 
haar 1.150 inwoners financieel niet bij machte 
was om militaire opvorderingen, om zich om de 
armenzorg te bekommeren en een jaarwedde 
van een champetter te kunnen betalen. De ont-
brekende sommen zouden moeten genomen 
worden uit de opbrengst van de grondbelas-
ting. Iedere landbouwer zou moeten bijdragen 
in het onderhoud van de champetter voor het 
vrijwaren van hun veestapel en landbouw-
vruchten. Het maandloon van een champetter 
varieerde toen tussen de 12 en de 15 fr. naar-
gelang de beslissing van het gemeentebestuur, 
dat vrij was om het bedrag vast te stellen. 
Maar stilaan werd de langdurige aarzeling rond 
de “agent municipaal” gebroken onder de 
bedreiging van de Franse burgerlijke commis-
sarissen bij de gemeentelijke administratie van 

De Stavelse “garde-champêtre” of veldwachter. (2)

’t kanton Veurne dat volksvreemde revolutio-
nairen zouden worden aangesteld om de taak 
van de burgemeester en veldwachter waar te 
nemen. In hun revolutionaire ijver ontzagen ze 
niets om de Franse wetten op te dringen aan 
het volk. Het bestuur van het Leiedepartement, 
waaronder Stavele behoorde, had als opdracht 
om in elk departement eerst een administratief 
korps, een rechtbank en gemeentebesturen te 
organiseren. Daarna ging men over tot de in-
richting van de openbare macht waaronder de 
organisatie van de Gendarmerie en de wet van 
20 messidor, jaar III (8 juli 1795) die alle lande-
lijke gemeenten met minder dan 5000 inwoners 
verplichtte om minstens één champetter (veld-
wachter) aan te stellen.
In het kanton Haringe moesten de gendar-
mes van de brigade en vooral de gendarmes 
te paard, die hoofdzakelijk uit Franse gendar-
mes bestond, dienst doen in de gemeenten 
Stavele, Haringe, Roesbrugge, Beveren, Leisele, 

Pieter Schoonaert in het uniform van toen aan de Stavele-brug voor de herberg “De Staveledambrugge”.



Gijverinkhove, Krombeke en Westvleteren. 
Op 23 frimaire, jaar IV (14 december 1795) 
werden de wetten aangaande de aanstel-
ling van een champetter in ons land inge-
voerd wat op veel moeilijkheden en kwade wil 
stuitte van de plaatselijke gemeentebesturen. 
Zij werden op voordracht van het plaatselijk 
gemeentebestuur door het departementaal 
bestuur benoemd. De landelijke champetter 
werd aangesteld onder ’t gezag van “de agent 
municipaal” (burgemeester) en niet meer on-
der ’t gezag van de “administratiefrechte-
lijke” macht van het Magistraat van Veurne.
Als bedienaar van ’t gerecht moest de cham-
petter “de agent municipaal” bijstaan bij 
de uitvoering van de Franse wetten op ge-
bied van financiële inningen, opvorderin-
gen voor het leger, uitroeiing van de ere-
dienst, het opsporen van desertie, enz… 
Onder het Frans bewind beschikte Stavele niet 
over een specifiek lokaal dat dienst deed als 
gemeentehuis. De vergaderplaats van de ge-
meenteraad wisselde af zoals onder het “An-
cien Régime”. De vergaderingen werden afwis-
selend gehouden in verschillende herbergen op 
het dorpsplein. Bij de uitvoering van de gewone 
dienst was een dienstblad voorzien dat dage-
lijks moest worden ingevuld met vermelding 
van o.m. de gemeenten die ze aandeden. De 
gemeentelijke overheden waren verplicht dit 
dienstblad na te zien en te tekenen.

Petrus Joannes Schoonaert,
champetter van 1791 tot 1816

Pieter Joannes Schoonaert, geboren te Stavele 
op 9 maart 1759, was de zoon van Marcus Lam-
bertus (° Stavele, 1735) en Isabelle Thérèse Roose
(° Stavele, 1734-1799). Na de lagere school te Sta-
vele, waar hij onderwijs had gevolgd bij meester 
Damianus Bonaventura Liefooghe7 (1707-1790), 
bleef hij bij zijn vader op de boerderij werken. 
Op 23-jarige leeftijd trouwde hij op 12 februari 
1782 te Stavele met Isabelle Thérèsia Wullaert
(° Stavele, 16/10/1756 - 1817), dochter van Petrus 
Roland (° Stavele, 1724-1772) en Marie-Jeanne
Coopman (1722-1788). Pieter was tevens land-
bouwer en jachtopziener en woonde op het 
eind in de Plaetsestraete (nu Krombekestraat).
In 1791 werd Pieter Joannes Schoonaert op 
32-jarige leeftijd lid van de municipale raad 
en werd door de keizerlijke procureur bij de 
rechtbank van eerste aanleg te Veurne aan-
gewezen, om de bediening van het openbaar 
ministerie bij de hoofdman (burgemeester) Pe-
trus Albertus Criem (1739-1795) uit te voeren 
en de goede orde op Stavele te handhaven. 
Het huwelijk van Pieter en Isabelle werd beze-
geld met zeven kinderen:

1. Pieter Joannes (° Stavele, 21/04/1783 - † Sta-
vele, 05/06/1792), 9 jaar oud.
2. Aurelius Augustinus (° Stavele, 31/12/1784 - 
† Stavele,02/04/1794), 9 jaar oud.
3. Marie Thérèse (° Stavele, 21/01/1788 - † Sta-
vele, 06/02/1816), 22 jaar oud.
4. Catherine Alexandrine (° Stavele,17/06/1789- 
† Stavele, 21/10/1792), 3 jaar oud.
5. Romanus Ludovicus (° Stavele,29/08/1791-
† Stavele, 07/09/1791), 9 dagen.
6. Eugènius Laurentius (° Stavele,11/08/1793 -
† Stavele, 15/2/1869), veldwachter.
7. Norberdina Emilians (° Stavele,09/02/1796-
† Stavele, 02/09/1799), 3 jaar oud.

Twee van zijn broers verlieten Stavele en ver-
trokken naar Frankrijk. Franciscus Ludovicus 
(1760-1819), brouwer, trouwde op 4 februari 
1788 te Recques-sur Hem met Marie-Louise Ro-
billart en ging zich vestigen in Holque. Egidius 
Eugène (1768-1841), bakker, trouwde op 4 mei 
1808 te Nordausques met Hubertine Alexan-
drine Sagot. 
Marc Constantin (° Stavele, 1764) trouwde op 
22 mei 1787 te Stavele met Constance Verbeke 
en vestigde zich iets verder in de Plaetsestraete 
(nu Krombekestraat) als boomzager (planken-
zager) in de houtzagerij aan “De Geldput”. Hij 
hertrouwde na het overlijden van zijn vrouw 
op 8 mei 1803 te Beveren met Isabelle Anne 
Thérèse Moerekant (° Stavele,1754-1826), 
dochter van Jacques en Godelieve Vermeersch 
en weduwe van Charles Joannes Panckeel. 
Vandaar het artikel 50 uit het Franse decreet 
van 14 december 1789, dat in onze contreien 
op 10 december 1795 werd bekendgemaakt. 
Het regelde de werking van de gemeenten en 
verplichtte de gemeentebesturen een ‘goede’ 
politie in te voeren voor de reinheid, de ge-
zondheid, de veiligheid en de rust in de stra-
ten en de (openbare) gebouwen. Bovendien 
schreef titel 11 van het decreet van 24 augus-
tus 1790 de besturen voor erop toe te zien dat 
over de hele oppervlakte van hun gemeente 
de wetten en de politieverordeningen werden 
gerespecteerd. Waar nodig werd een hoofd-
veldwachter aangesteld. Vanaf 1795 verplichtte 
de Franse overheid bij wet van 8 juli dat alle 
landelijke gemeenten met minder dan 5000 
inwoners minstens één veldwachter moesten 
aanstellen. In gemeenten of steden met meer 
dan 5000 inwoners werd een hoofd-champet-
ter aangesteld. De Franse overheid verplichtte 
de besturen erop toe te zien dat over de hele 
oppervlakte van hun gemeente de wetten en 
de politieverordeningen werd gerespecteerd.
Daar in 1798 geen avondklok meer werd ge-
luid en er meerdere inwoners in de cafés 
bleven hangen, moest champetter Schoo-
naert erop toezien dat de herbergen om 

21 uur dicht waren en dat het sluitingsuur 
voor alle herbergen werd gerespecteerd.
Al oefende Pieter Joannes Schoonaert zijn 
ambt reeds geruime tijd uit als champet-
ter op de gemeente nu in opdracht van de 
hoofdman Fréderik Norbert Recour (° Sta-
vele, 1750-1808) en zijn adjoint (plaatsver-
vanger) Antoon Jacobus Demazière8 werd hij 
in 1799 door Joseph-François-Marie-Justin
de Viry9, prefect van het Leiedepartement 
opnieuw benoemd als garde-champêtre in Sta-
vele. Bij decreet van 28 pluviose, jaar VIII (17 
februari 1800) werd Pieter Schoonaert, als 
lid van de municipalen raad, nu door de kei-
zerlijke procureur, bij de rechtbank van eerste 
aanleg te Veurne, aangewezen om de be-
diening van het openbaar ministerie bij de 
meier (burgemeester) uit te voeren en erop 
toe te zien dat alle reglementen en wetten 
der Franse overheerser werden uitgevoerd.  
De prefect Joseph-François-Marie-Justin de 
Viry ging ervan uit dat alle huizen een num-
mer moesten krijgen en dat de aardewegen, de 
hoofdwegen in en naar het dorp aan beide zij-
den een gracht moesten hebben. Pieter Schoo-
naert vroeg iedereen om zelf zijn grachten te 
onderhouden om zo de netheid en de gezond-
heid der gemeente te bewaren. Nog in datzelfde 
jaar op 23 september 1800 werd Antoon Jaco-
bus Arnould Demazière (1764-1826) terug be-
noemd als agent municipaal10 (burgemeester).
Op 2 december 1804 werd het Franse keizer-
rijk uitgeroepen en Napoleon werd keizer.
Aan champetter Schoonaert en aan de secre-
taris  Schottey werd een jaarwedde toegekend 
van 200 fr. In 1805 bestond te Stavele nog 
het gebruik van de klokken te luiden om na-
dien vanaf de roepsteen de wetten en de be-
sluiten af te kondigen. Als champetter kreeg 
hij hiervoor een toeslag van 13 fr. per jaar. Op 
20 mei 1806 werd een nieuw politiereglement 
samengesteld en werd de benoeming van de 
champetter aan strengere eisen onderwor-
pen. De champetters moesten gekozen wor-
den onder de oudsoldaten. Indien die er niet 
waren, moest er goed op gelet worden dat er 
zich onder de nieuw te  benoemen geen kerk-
bediende noch koster bevond. Er werd een 
eind gesteld aan de dienstbaarheid van de 
champetter bij de burgemeester zodanig dat 
hij niet langer meer belast werd met het rond-
dragen van brieven voor de burgemeester. De 
brieven moesten voortaan afgehaald worden 
en stonden tentoongesteld achter het raam 
van de herberg en afspanning “De Swaen”.  
Als champetter mocht hij zich geen en-
kel ogenblik afhouden van zijn verplichting 
als bedienaar van de gerechtelijke politie.
Het was hem verboden nog een bijberoep uit 
te oefenen.
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Viel nog onder de bevoegdheid van de cham-
petter:
1. het opsporen van de landelijke misdrijven als 
diefstallen, beschadigingen.
2. het beschermen van de eigendommen.
3. de zorg voor de hygiëne door te vermijden 
dat kadavers of delen van dieren niet langer dan 
één dag op de openbare weg of op de velden 
bleven liggen.
4. het beveiligen van algemene belangen als de 
waterafvoer in grachten en beken.
5. het waken over de veiligheid van de inwoners 
en hun bezittingen, het opsporen van wildstro-
pers, landlopers en vagebonden.

In 1806 werd een champettersuniform inge-
voerd. Met het dragen ervan, met een kente-
ken, een hoed en een wapenuitrusting wilde 
men de bevolking meer vrees  inboezemen bij 
zijn optreden.  
Iedereen kende de garde Pieter Schoonaert en de 
garde Schoonaert kende iedereen. Naast de bur-
gemeester en de pastoor bekleedde de “cham-
petter” een bijzondere plaats in  de gemeente.
Volgens het decreet van 11 juni 1807 moest  
veldwachter Pieter Schoonaert op elk ogenblik 
van de dag of van de nacht te bereiken zijn in-
dien er een controle gebeurde op de gemeente 
door de gendarmen te paard. Dan moest hij hen 
begeleiden op hun dienstronde en werd hij tij-
dens de tournee in zijn activiteiten nauwkeurig 
gecontroleerd. Geen enkel ogenblik mocht Pie-
ter Schoonaert zich afhouden van zijn verplich-
tingen als bedienaar van de gerechtelijke politie. 
Op 20 november 1807 werd Johannes Franciscus 
Van Eecke (1756-1818) als meier (burgemees-
ter) verkozen op de gemeente in opvolging van 
Antoon Jacobus Demazière en werd hij inge-
huldigd op 26 januari 1808. De prefect van het
Leiedepartement, François Bernard de 
Chauvelin11 verwachtte van Johannes Fran-
ciscus Van Eecke (burgemeester) dat hij de 
aanwezigheid van vagebonden, dieven en 
dienstweigeraars zou signaleren aan de cham-
petter. Maar voor Pieter Schoonaert was dat 
een zeer moeilijke taak, vooral het aanhou-
den van deserteurs, bijna allemaal mensen 
die hij zeer goed kende en van wie hij met 
sommige ouders zeer goed bevriend was.
Een besluit van 25 fructidor 1809, jaar XVII (12 
september) raadde de gemeenten aan de veld-
wachters te kiezen uit oudgedienden of oud-
soldaten. Daarom vaardigden ook de provinci-
ale autoriteiten een aantal richtlijnen uit zoals 
het vaststellen van weg- en jachtovertredingen 
en het opzoeken van gevluchte militairen.
Alhoewel de champetter door de gouver-
neur werd benoemd, was hij een gemeen-
schappelijk agent en maakte hij deel uit 
van het gemeentepersoneel. Er werd al-

leen beoogd hem zoveel mogelijk onafhan-
kelijk te maken van het plaatselijk gezag.
In 1810 kwam er een kleine wijziging, een 
andere wet van de 28ste Pluviose, jaar VIII 
(17 februari). Die herschikte de verschillende 
besturen en verdeelde elk departement in 
verschillende arrondissementen. Zo kwam 
de gemeente Stavele in het tweede arrondis-
sement van het departement van de Leie, 
waarvan Veurne nu de hoofdplaats was. Het 
artikel II verklaarde het volgende: “dat het 
hoofd van elke gemeente de naam van “mei-
er” zou dragen en door een volstrekte meer-
derheid der kiezers benoemd zou worden”. 
Ook werd er een decreet uitgevaardigd dat 
ieder jaar de meier (burgemeester) ervoor 
moest  zorgen dat er op 15 augustus feest 
gevierd12 werd omwille van het herstel van 
de eredienst in Frankrijk. Op de vooravond 
van het feest moesten alle klokken van 20 
uur tot 21 uur luiden en op de 15de augus-
tus moesten de klokken het feest inluiden 
vanaf 6 uur ’s morgens.  Om 9 uur moest de 
meier (burgemeester), zijn adjoint (plaatsver-
vanger), de raadsleden, de leden van het ar-
menbestuur en alle andere personeelsleden,
geëscorteerd door de champetter, in groot or-
naat, zich in optocht naar de kerk begeven waar 
een mis gecelebreerd werd ter herdenking van 
de geboorte van onze illustere keizer Napoleon I.
Na deze godsdienstige plechtigheid moest 
dezelfde stoet, in tegengestelde richting, 
naar het gemeentehuis stappen. In de na-
middag moesten er allerhande volksspelen 
ingericht worden. En van dit alles moest de 
meier ’s anderendaags een verslag opmaken 
en opsturen naar de onderprefect te Veurne.
De zopas benoemde prefect van het Leiede-
partement (département de la Lys), Pietro Ar-
borio13  (1767-1811) gaf een premie van 12 
fr. uit voor elke deserteur die de veldwach-
ter kon arresteren. Een dagloner verdiende 
toen ongeveer 1 fr. 14 cent per dag, genoeg 
om te leven aan de rand van de armoede.
Pieter Schoonaert die al altijd aan de zijde van 
zijn medeburgers stond, die iedereen kende, 
en aan de zijde van het algemeen verzet van 
de bevolking stond, die de inval der Fransen 
en de brandstichting van Stavele had meege-
maakt en er zelf het slachtoffer van was, kon 
bijna niet anders om kleine overtredingen toe 
te laten uit vrees te mishagen. Een proces-
verbaal door de veldwachter ingediend werd 
door de burgemeester nogal vaak geannuleerd. 
In die tijd van armoede nadat de Fransen alles 
wat van waarde was hadden meegenomen, be-
gingen mensen al gemakkelijk een lichte over-
treding, de talloze misdrijven van de Franse sol-
daten hadden hun geweten niet gescherpt wat 
ervoor zorgde dat er in de gemeente liefst geen 

aanhoudingen werden verricht. Hij vertikte het 
om de paters van Eversam, andere geestelijken, 
pastoor Charles Quentin en onderpastoor Phi-
lippe Benoit Reyphins op te sporen en dienst-
weigeraars uit hun gemeente te signaleren. 
Voor Pieter Schoonaert waren de laatste jaren 
van zijn ambt als veldwachter bewogen jaren 
gezien sedert 1810 de afkeer voor de Franse 
bezetters haar hoogtepunt bereikte. De jaren 
waren gekenmerkt door de militaire conscriptie 
die zwaar toesloeg op onze bevolking gezien er 
een conflict gerezen was tussen Napoleon en de 
paus. Onze bisschop van Gent, Monseigneur de 
Broglie, werd gevangen genomen en opgeslo-
ten in een Staatgevangenis in Amiens wegens 
zijn heldhaftige houding in verdediging van de 
belangen van de Kerk van 1811 tot 1814. Onder 
dwang moest hij ontslag nemen en er werd aan 
het hoofd van ons bisdom Gent een onwettige 
Franse bisschop aangesteld door Napoleon. 
Ook de paus werd gevangengezet. Door deze 
maatregelen had ons godsdienstig en katho-
liek gebleven volk een afkeer gekregen van het 
Franse gezag en bleef ze trouw aan hun paus.
Veldwachter Pieter Schoonaert moest in mei 
1811 erop toezien dat de Mechelse catechis-
mus uit alle huizen, winkels en scholen weg-
genomen werd en dat enkel nog de Franse 
Catéchisme Impérial van 1806 werd gebruikt. 
Dat moet voor hem heel zwaar geweest zijn en 
hij zal dikwijls een oog dicht geknepen hebben.
Op 25 maart 1811 regelde een decreet defi-
nitief de inrichting van de politie over het hele 
rijk. In de kleine gemeenten met minder dan 
5.000 inwoners bleef de “agent municipaal” 
of meier (burgemeester) het hoofd van de po-
litie. Er moest minstens één politiecommissaris 
benoemd worden in gemeenten met 5.000 à 
10.000 inwoners. Eén directeur-generaal per 
gewest en één commissaris-generaal in de grote 
centra. Speciale commissarissen en politiecom-
missarissen werden aangesteld in de steden.
Begin 1812 werden onze jongens in versneld 
tempo opgeroepen tot gedwongen legerdienst 
voor het aanvullen van de gedunde legereen-
heden en door de opeenvolgende nederlagen 
van het Franse leger in Duitsland en in Rusland.
Na de nederlaag van Napoleon werd het Leie-
departement de provincie West-Vlaanderen in 
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De 
hoofdstad van het departement was Brugge. 
Op 26 december 1814 keurde prins Wil-
lem I (1772-1843), Prins van Oranje-Nassau, 
staatshoofd van de verenigde Nederlanden, 
een nieuw ontwerp voor de organisatie van 
de veldwachter (champetter) en de Rijks-
wacht goed. Hij nam de fundamenten van 
de Franse wet van 1798 grotendeels over.
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Nederlandse bestuur (1815-1830)

Door een overeenkomst op het Congres van 
Wenen op 13 februari 1815 werd onze streek 
onderverdeeld in een van de 17 provinciën der 
Nederlanden. Willem I  der Nederlanden die 
het gezag over het Koninkrijk der Verenigde 
Provinciën voerde en voortaan soevereine 
vorst werd van België, bestuurde verder het 
land naar Franse wetten of normen. Voor 
Pieter Schoonaert veranderde er in feite niets 
Op 21 maart 1815 werd er reeds gefeest ter 
gelegenheid van de aankondiging dat Willem 
van Oranje-Nassau de troon van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden zou bestijgen. 
Na de aftocht van de Fransen eind maart 1815 
kreeg burgemeester Jean Baptiste Coene 
(1769-1829) in opdracht van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden zware taken 
opgelegd. Veldwachter Schoonaert moest de 
boeren met meerdere paarden contacteren, 
waaronder Ignace Butaye en Nicolaas Candaele. 
Die moesten ten dienste van het leger, voor 
transport van stukken van de genie en van de 
artillerie, elk twee paarden en één voertuig 
in Nieuwpoort inleveren. Ze werden door het 
Britse leger van 7 april tot 28 mei 1815 gebruikt. 
Samen ontvingen zij hiervoor de som van 392 fr. 
In juni werd door het gemeentebestuur 4.610 
pond tarwemeel en 68 pond roggemeel in 
naam van de Stavelnaren geschonken voor 
het onderhoud van het leger. De maand 
nadien werden nogmaals door de gemeente 3 
matrassen, 3 peluwen, 16 lakens, 8 hemden, 
2 dekens, 5 mutsen, 5 kapotjassen, 12 
handdoeken, 14 kg verbandlinnen en 12 kg 
pluksel geschonken voor de gewonde soldaten. 
Dit alles gebeurde onder het toezicht van 
veldwachter Pieter Schoonaert. Op 28 juni 1815 
kwam er een einde aan de Franse Overheer-
sing door de verpletterende Franse nederlaag 
onder Napoleon bij de Slag van Waterloo 
en werd de kaart van Europa hertekend. De 
Belgische provincies werden bij de Nederlandse 
gevoegd. Pieter Joannes Schoonaert heeft 
gedurende de hele Franse bezetting het ambt 
als veldwachter uitgeoefend. Hij overleed op 
9 januari 1816 op 56-jarige leeftijd en werd 
opgevolgd door zijn zoon Eugène Laurent. 
Eugène deed de overlijdensaangifte. De 
vrouw van Pieter Schoonaert, Isabella Thérèsia 
Wullaert, overleed enkele jaren later te Stavele 
op 14 december 1817.

De schandpaal

Net zoals in de omliggende gemeenten14 stond 
er in Stavele een schandpaal met daarvoor 
een ronde zuil in arduin. Deze was gemetseld 
in de muur aan het huis van schoolkoster 
en grafmaker Joannes Baptiste Devick
(° Stavele,15/12/1743) en zijn vrouw Isabelle 
Schoonaert (° Stavele,1748-1826). Het huis 
stond in het midden van de dorpskern voor 

de uitgang van de kerk. Romain Depuydt
(° Stavele, 1912-2013) herinnerde zich nog heel 
goed dat zijn grootvader Mandje Verbrigghe (° 
Stavele, 1854-1946) dikwijls al mandenbreiend 
het liedje zong over de schandpaal:
“Kom naar pelle marijn, naar pelle marijn, 
naar pelle marijn om gegeseld te zijn, om 
gegeseld te zijn, en zo verder..…”. Zijn 
grootvader vertelde dat misdadigers aan 
de schandpaal werden vastgebonden 
om er bespot en gegeseld te worden. 
Het pellorijn (schandpaal) was een paal 
waaraan iemand als strafmaatregel 
vastgebonden en tentoongesteld werd. 
Deze straf was bedoeld als een geestelijke 
marteling en duurde meestal enkele uren. 
Daarna werd de misdadiger terug in een cel 
opgesloten die zich bevond op het marktplein 
achter de herberg “ ‘t Zwaantje”. Wanneer 
de bevolking niet massaal kwaad was op de 
veroordeelde, werd het een relatief milde straf.  
Als de bevolking wel kwaad was, kon het 
publiek vrijelijk de persoon die letterlijk “voor 
paal stond” beschimpen of bekogelen met rot 
fruit, stenen of andere zaken. Wanneer stenen 
en andere harde voorwerpen werden gegooid, 
kon dit leiden tot ernstige (hoofd)verwondingen 
of zelfs de dood van de veroordeelde. Tevens 
was het mogelijk dat een veroordeelde aan 
het pellorijn lijfstraffen opgelegd kreeg, zoals 
zweepslagen met scherpe roeden (geselroede) 
tot ze bloedden en, volgens het vonnis daarna 
soms jarenlang geen voet meer in de gemeente 
mochten zetten. Deze middeleeuwse straf 
werd in heel Europa gebruikt in de tijd dat 
lange gevangenisstraffen nog niet bestonden.
Op 2 mei 1861 werd het huis van de weduwe
Joannes Baptiste Devick15, Isabelle Schoonaert, 
dat de ingang van de kerk versperde, aangekocht 
door de gemeente voor 16.000 fr. In 1863 werd 
het huis (2a43ca) afgebroken om plaats te maken 
voor een nieuwe geplaveide marktplaats16.
Bij de Franse inval op het einde van de 18e 
eeuw kwam er een belangrijk keerpunt. Het 
gedachtegoed van de Franse Revolutie over 
vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid vond er 
op een radicale manier ingang. De voorrechten 
van adel en clerus en de schandpaal werden 
afgeschaft, de machtspositie van de Kerk 
nam af en alle burgers, rijk of arm, kregen 
in principe toegang tot het openbare leven. 
Napoleon organiseerde een nieuwe start van 
de politiemacht17. De aanstelling van de garde-
champêtre gebeurde door één man, de meier 
(nu burgemeester), met de goedkeuring van 
het gemeentebestuur dat geld diende vrij 
te maken voor de champetter en hem van 
huisvesting en dienstkledij moest voorzien. 
Artikel 166 van het strafwetboek gaf de meier 
(burgemeester) de macht om alle inbreuken 
op heterdaad te straffen en elke gemeente 
diende een ruimte te voorzien als strafcel.

(vervolgt met Eugène Laurentius Schoonaert 
(1816-1863)

Robert Toussant

Voetnoten:
7.  Damien Liefooghe was gehuwd te Oostvleteren op 
9-03-1731 met Maria Catherina Verhaest en overleed 
te Stavele op 82-jarige leeftijd.
8. Dat was een functie die kan vergeleken worden met 
die van burgemeester en van schepen.
9. Graaf Joseph-François-Marie-Justin de Viry (1737-
1813) werd op 2 maart 1800 tot eerste prefect van 
het Leiedepartement aangesteld. Op februari 1804 
werd Viry tot senator benoemd en vertrok naar Parijs.
10. In de tijd van Napoleon moest er om  de vijf jaar 
een nieuwe meire en een nieuwe adjoint verkozen 
worden of moest de fungerende herbenoemd worden.
11. Markies Bernard-François de Chauvelin (1766-
1832) was een Franse diplomaat en werd op 9 februari 
1804 tot prefect van het Leiedepartement benoemd, 
in opvolging van Justin de Viry. Hij bleef meer dan zes 
jaar aan het hoofd van het departement en werd in 
oktober 1810 bevorderd tot lid van de Conseil d’Etat, 
het hoogste wetgevende orgaan.
12. Na de Belgische onafhankelijkheid werd er op 
deze dag telkens nog feest gevierd en trok er een pro-
cessie door het dorp.
13. In december 1810 werd Pietro Arborio (1767-
1811) tot prefect benoemd van het Leiedepartement. 
Drie maanden na zijn aankomst werd hij ziek en stierf 
nog hetzelfde jaar. Hij werd in Brugge begraven.
14. De schandpaal tegen de gevel van estaminet “Het 
Oud gemeentehuis” te Krombeke werd afgebroken 
tijdens de Franse overheersing maar die op de grote 
markt te Watou staat er nu nog.
15. Joannes Baptiste Devick, zoon van Victor en Pétro-
nella Francisca Couteele  trouwde te Stavele op 19 juni 
1767 met Isabelle Schoonaert, dochter van Baltazar 
(1709-1783) en Jeanne Claire Bulthé (1712-1776).
16. Dagboek Remi De Carne.  
17. Op 10 juli 1796 werd een decreet goedgekeurd 
als eerste wettelijke grondslag voor de organisatie en 
de werking van de “Gendarmerie”. Voor de eerste 
maal bestond in ons land een verenigde en geco-
ordineerde politiemacht. De Rijkswacht of Gendar-
merie werd dezelfde als bij de Marechaussee onder 
het Ancien Régime. Het was noodzakelijk dat er één 
tekst werd opgemaakt voor de talrijke wetten van 
het Ancien Régime en de opdrachten, de functies, de 
organisatie, de politie, de tucht, de inwendige orde 
van de Nationale Gendarmerie en haar relatie met de 
overheid. Dat werd de wet van 17 april 1798 die ge-
durende anderhalve eeuw, tot 1957, het fundamen-
tele charter van de Belgische Rijkswacht was.

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk
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September is in onze regio traditioneel een heel 
drukke maand en dat was in 1980 niet anders. 
De affiche van Roesbrugge-kermis bijvoorbeeld 
stond dat jaar eivol. Met als blikvangers onder 
meer een ‘velokoers voor dames en heren’, het 
eerste volleybaltornooi Willy Lamaire, een voet-
baltornooi op de Molenwal, een kampvuur met 
vrij podium en volksdansen, travestiegroepen op 
café en als opsluit een optreden van kleinkun-
stenaar Zjef Vanuytsel bij Julien Gunst. En na-
tuurlijk waren er de traditionele ballonwedstrijd, 
de schietingen, de bollingen, de prijskaartingen, 
de vogelpiksmijtingen, de kermisvluchten van de 
duiven, de biljartprijskamp bij Vandewalle en de  
t-dansant bij Gunst. Maar waarschijnlijk keken 
de meesten dat jaar uit naar ‘Je moet daarvoor 
’n uil zijn’, een wagenspel van de Jonge Troost-
verwachters en zeker ook naar de zwijnekoers 
met tiercé op de kaai. De naam van de win-
naar vonden we jammer genoeg nergens terug. 
Ook Haringe maakte er een echte feestmaand 
van. Met als blikvanger de blauwersfeesten met 
de plechtige inhuldiging van het standbeeld van 

Karel de Blauwer. Het beeld was van de hand 
van de  Provense kunstenaar Rik Ryon en kwam 
er in opdracht van de toen nog jonge Kultuur-
gemeenschap, die daarmee Haringe op de kaart 
wilde zetten. Een geslaagde zet, want nog altijd 
is het beeld één van de toeristische bakens in 
de regio. En het ‘Harings Blauwertje’, een vlot 
drinkbare jenever in stenen kruik, die op het-
zelfde moment samen met  bijpassende drup-
pelglaasjes werd gelanceerd, werd in de jaren 
daarna zelfs een begrip bij de fijnproevers. In de 
marge van dat gebeuren was er ook een beschei-
den blauwersstoet met wagenspel, dat bijna de 
mist inging toen één van de spelers een pijp 
opstak en een stukje brandende tabak een deel 
van de bekleding van de wagen in de fik stak. 
Haringe had trouwens nog meer reden tot 
feesten, want in Poperinge werd Lena Laseure 
tot hopkoningin verkozen. Lena was in die ja-
ren heel actief in het verenigingsleven in de re-
gio. Ze speelde volleybal bij de Roevo-dames, 
openluchttoneel in Haringe en ze was ook be-
stuurslid bij de KLJ. Met de Haringse Kultuur-
gemeenschap en al die verenigingen als steun 

kon ze dan ook met veel vertrouwen naar de 
verkiezing. En ze maakte de favorietenrol 
waar. Tegenkandidaten Hilde Ollevier en Ma-
ria Buseyne konden er in de Maeke Blyde voor 
ruim 1000 aanwezigen niet lang de spanning 
inhouden want Lena won -  met Willy Neuville 
als gelegenheidsassistent - alle praktische proe-
ven.  En haar supporters zorgden in de zaal 
voor zo’n unieke sfeer dat er in Poperinge ja-
ren later nog nostalgisch over gesproken werd.     

Nog in september 1980
- In Poperinge werd het gloednieuwe Maria-
ziekenhuis officieel ingehuldigd. Roesbrug-
genaar Roger Blondeau gaf er als algemeen 

… 40 jaar terug in de tijd

SEPTEMBER 1980

Pater Declercq speechte tijdens de inhuldiging van het standbeeld van Karel de Blauwer. We herkennen ook 
onder meer prins Albert Laseure, kunstenaar Rik Ryon, gemeenteraadslid Rik Sohier en echtgenote Blanche, 

meester Jozef Gheysens en cultuurschepen Henri d’Udekem d’Acoz.

Een beeld uit het wagenspel tijdens de Karel de 
Blauwerevocatie in Haringe. Met de eerste kruikjes 
Karel de Blauwerjenever als welgekomen attribuut. 

En inderdaad, er werd tijdens het spel echte
- en niet weinig - jenever gedronken.

Het erepodium na de hopkoninginverkiezing van 
1980 met vlnr schepen Albert Decrock, tweede ere-
dame Maria Buseyne, burgemeester Albert Sansen, 

eerste eredame Hilde Ollevier, comitévoorzitter Frans 
Danneels, koningin Lena Laseure en comitésecretaris 

Pierre Kestelijn. 

De finalisten van het eerste tornooi Willy Lamaire.
De Katjes Ieper (links) wonnen met 2-3 de finale van Roevo (rechts).
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coördinator en adviseur van de raad van beheer 
een opmerkelijke speech en het gebouw werd 
ingewijd door de voorzitter van de beheerraad 
en collegedirecteur Gabriël Buysse, die daar-
voor assistentie kreeg van bisschop De Smedt. 
In het ziekenhuis te Ieper overleed Leon Rosselle. 
Leon groeide op in Roesbrugge en Beveren-IJzer 
maar verhuisde na zijn huwelijk naar Oost-Cap-

pel. Daar bouwde hij een gekende antiek- en 
brocantezaak uit. Maar hij was in de regio ook 
gekend als wielerfanaat en -mecenas. Hij was ja-
renlang een heel geëngageerde BWB-afgevaar-
digde, richtte met ‘De Moedige Grensspurters’ 
in Roesbrugge en Beveren ontelbare wielerwed-
strijden in en later stond hij aan de wieg van 
wielerclub ‘Haringe Sportief’. Hij werd er voor-

Op het kermisvoebtaltornooi J. Faïno te Roesbrugge verloor de ploeg van het Provense jeugdhuis Die Croone 
(staand) van het team van Roesbrugge (vooraan). Albert Dekersgieter was scheidsrechter van dienst.

Ook Haringe had voor het voetbaltornooi J. Faïno een ploeg afgevaardigd (staand).  Zij verloren tijdens de 
schiftingen van de latere winnaar Hoogstade (vooraan).

Tijdens de dorpskermis van 1980  werden foorkramers André Dagraedt van de paardjesmolen en
Michel Vivey van het schietkraam gehuldigd voor 25 jaar trouwe kermisdienst in Roesbrugge.

Achteraan het voltallige kermiscomité van toen. 

zitter en later erevoorzitter en hij werd zo de 
bezieler van de rijke wielertraditie in onze regio. 
- In Watou organiseerde autoclub ‘Hopperd’ 
de ‘6 uren van Watou’. Met maar liefst 88 wa-
gens aan de start van deze regelmatigheids-
rally en piloten vanuit het hele land werd de 
eerste rally van Watou een onverwacht succes.  

20 jaar vroeger
Het hoogtepunt van Roesbrugge-kermis 1960 
was de Karel de Blauwerstoet. Die ging toen 
voor het derde jaar tereke uit en de ‘Karel de 
Blauwersgilde’ maakte er een heuse feestedi-
tie van. Want daar waar de stoeten van 1958 
en 1959 op de dinsdag van de kermisweek 
plaatsvonden en niet zoveel volk lokten, werd 
nu voor kermiszondag gekozen. Met nog meer 
mooie wagens en een pak figuranten die het 
beste van zichzelf gaven. Op mooi aangeklede 
wagens brachten zij heel wat fragmenten uit 
de blauwersvertellingen van pastoor Jules Leroy 
tot leven en één wagen toonde ook het interi-
eur van De Haeghedooren, het café waar oud-
Roesbruggenaar Leroy zijn inspiratie haalde voor 
zijn literair werk. De stoet bleef nog tot 1962 
een vast gegeven op Roesbrugge-kermis maar 
werd daarna bij gebrek aan mogelijkheden 
tot vernieuwing en ook al omdat de belang-
stelling jaar na jaar verminderde, afgevoerd. 

Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Po-
peringe
- Historische Kranten en foto’s op www.west-
hoekverbeeldt.be

Stef Ryon

Tijdens de Karel de Blauwerstoet van 1960 waren er in Roesbrugge uiteraard een pak blauwers en kommie-
zen op straat. Wij zijn nu op zoek naar hun namen. Tips altijd welkom in de drukkerij.

Aanpassen en herstellen van kledij
Maken van gordijnen

Openingsuren
 Maandag: 13.30 - 18.00 u.
 Dinsdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
 Woensdag: 9.00 - 12.00 u.
 Donderdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
 Vrijdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 16.00 u. 
 Zaterdag: 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
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15 december 1896: Binst de week voor gedu-
rige aanbidding* vraag ik plaats op 14 december 
om de vreemde biechtvaders te laten overnach-
ten; bij de heer dokter Petit voor twee heren, bij 
dokter Brutsaert voor één, bij de schepen Ryc-
kebusch voor één, bij de kapelaan voor één. In 
de pastorie zullen de eerwaarde heer predikant 
en de heer onderpastoor van Sint-Jan Poperin-
ge overnachten. Half  november schrijf  ik naar 
’t Capucienenklooster van Brugge om een pre-
dikant te vragen die ook zal biecht horen. In ’t 
begin van december vraag ik de volgende heren 
om biecht te horen: drie onderpastoors van Po-
peringe, één van iedere kerk, de heren onder-
pastoors van Proven, Roesbrugge, Krombeke en 
Houtkerke. Worden op het noenmaal uitgeno-
digd voor 14 of  15 december de heren pastoors 
van Abele, Houtkerke, Winnezeele, Haringe en 
Sint-Jan-ter-Biezen, de pater missionaris Huyghe 
van Abele en de 15de ’s noens de koster Ernest 
Vandevelde. Indien één der twee dagen, 14 of  
15 december een visdag is, schrijf  ik naar mijn-
heer Desmet, groot oesterpark te Oostende dat 
hij aantijds zoude zenden: pekelharing, een soort 
vis om ’s noens te koken, een om te braden en 
een soort om ’s avonds te braden, alles voor een 
twaalftal genodigden. Indien de 14 en 15 decem-
ber twee vleesdagen zijn wordt de eerste dag op-
gediend: kalkoen, haas, filet, hesp, taart en fruit. 
Den tweede dag gekookt kalfsvlees, schapenbout, 
kiekens, filet, hesp, taart en fruit. Ik bedank de 
biechtvaders. In ’t klooster van Poperinge worden 
1600 speciën (hosties) gevraagd waarvan er 1400 
geconsacreerd dienen te zijn voor de hoogmis 
van de 15de. De zondag voor de gedurige aan-
bidding worden in beide missen de parochianen 
aangewakkerd tot neerstigheid om tot de sermoe-
nen te komen, te naderen tot het H. Sacrament 
en hun uur van aanbidding te onderhouden. Het 
eerste sermoen van voorbereiding wordt gepre-
dikt op 12 december ’s avonds in ’t lof  van 18 
u., het tweede sermoen ’s avonds de 13de decem-
ber, ’t derde sermoen de 14de ’s morgens na de 
mis van 8 u. De twee laatste sermoenen worden 
gepredikt de 15de in de hoogmis en in de ves-
pers. De heer kapelaan wordt genodigd om te 
noenmalen en te avondmalen met de aankomst 
van de eerwaarde pater tot aan zijn afreizen. De 
14de na de soep kondig ik aan a) waar de heren 
zullen overnachten, b) waar zij hun biechtstoel 
kunnen vinden, c) welke uren zij zullen geroepen 
zijn om missen te lezen, d) wie in de solemnele 
hoogmis met zeven priesters de assistenten zullen 
zijn en welk hun bediening. Op 14 december ’s 
namiddags te 14 u. beginnen 8 vreemde biecht-

Het Dagboek van een dorpspastoor
 “Liber Memorialis” (3)

GUSTAAF GODERIS  -  pastoor Sint-Bavo Watou - 1896-1932

De afgelopen jaren heb ik het ruim 400 pagina’s tellende handschrift van het Liber Memorialis 
van de Sint-Bavoparochie omgezet in een leesbare tekst. De oude dialectwoorden en de Latijnse 
woorden heb ik zoveel mogelijk bewaard, maar geduid waar nodig. De komende maanden krijgt 
u hieruit een selectie te lezen, waar mogelijk met illustraties. Veel leesplezier!

Jan Daschot

vaders biecht te horen, te 16.30 u. wordt teken 
gegeven en allen gaan voor een half  uur naar de 
pastorie; om 17 u. hernemen zij het biechtho-
ren en rond 19.30 u. zijn zij in de pastorie terug. 
15 december1896: De H. communie wordt de 
eerste keer gedeeld om 5 u. en dan alle 15 minu-
ten, de laatste keer bieden zich mensen aan om 
9.30. u. De hoogmis wordt solemneel gezongen 
en gecelebreerd met cantores (voorzangers), ma-
gister ceremoniarius (priester ceremoniemeester) 
en sacerdos assistens (priesters assistenten). De 
ministers en de celebrant gaan naar het altaar via 
het koor van het H. Kruis (zuidkant kerk), de klei-
ne en de grote deur van de communiebank. Voor 
de mis wordt het hoogweerdig bewierookt, de be-
wieroking wordt herhaald na de hoogmis. De ves-
pers worden gezongen om 15 u. het laatste ser-
moen gepredikt tussen vespers en lof  – te deum.
16 december1896: Tweede dag der gedurige 
aanbidding, ’t hoogweerdige wordt ter aanbidding 
uitgestald ’s morgens te 6 u. en blijft uitgestald tot 
na de laatste mis. Ik geef  aan de eerwaarde pa-
ter Capucien 35 frank voor zijn loon, alles inbe-
grepen. De zondag, gedurende de octaaf  (acht-
daagse viering), bieden zich rond de 25 personen  
aan. Wij rekenen dat in het geheel de octaaf  
1450 heilige speciën (hosties) gedeeld werden.
25 december 1896: Kerstdag. De timmerman 
besteedt drie dagen voor kerstdag om op het 
altaar van O.L. Vrouw (noordzijde) een stal-
letje van Bethlehem op te richten. Op kerstdag 
wordt de kerstmis te 6 u. gezongen. Een kwar-
tier voor de mis zingen de meisjes der school 
een kerstlied aan de kribbe, zij herhalen die 
zang ook voor de hoogmis. De gewone perso-
nen komen hoogdag wensen: de kerkbedienden, 
klokluiders, kerkmeesters, de heer kapelaan.
31 december 1896: Nieuwjaaravond, om 10.30 u.
’s morgens ga ik naar de knechtenschool om de 
nieuwjaarswens van de knechten te ontvangen. 
De meest gevorderde leest een redevoering, 
al de kinderen zingen een lied tesamen. Ik be-
dank de kinderen en meesters, enige der oudste 
leerlingen komen voor mij de belofte uitspre-
ken van jenever en andere sterke drank te der-
ven tot de ouderdom van 21 jaren. Zij ontvan-
gen een diploma om hun belofte te herinneren.  
1 januari 1897: Op nieuwjaarsdag wordt de 
eerste mis gezongen voor de arme overleden pa-
rochianen. Na de mis wordt een brooddeling ge-
daan aan de armen. Op nieuwjaarsdag wordt de 
hoogmis gezongen voor mijn overleden vader en 
moeder. Rond de tweehonderd mensen komen 
ten offer. ’s Morgens komen veel arme mensen mij 
een nieuwjaar wensen. ’s Namiddags de gewone 

personen. Met de avond de heren burgemees-
ter, schepenen, dokter Brutsaert, de secretaris.
Op nieuwjaarsdag betaal ik een traktaat aan de 
oude mensen van het oudmanhuis, te weten een 
ontbijt met koeken en koffie. Na de vespers bezoek 
ik al de bewoners van het gesticht om hun een zalig 
nieuwjaar te wensen en  hun wensen te ontvangen. 
2 januari 1897: De tweede nieuwjaarsdag gaan 
de pastoor en de onderpastoor een nieuwjaar wen-
sen aan de familie van dokter Petit, de gebroeders
Kesteman, de twee schepenen, dokter Brutsaert.
’s Namiddags aan de heer burgemeester en de 
voorzitter van de kerkraad, Lievin Vandena-
meele. De volgende dagen komen de studen-
ten en vele andere mensen die van nieuwjaar 
gebruik maken om ’t jaargeld te betalen. De 
eerste vrijdag van januari begeef  ik mij naar 
de school van ’t klooster om de wensen der kin-
deren te ontvangen. Ik ga in de vijf  afdelingen.

* De broederschap van de gedurige aanbidding werd in 
1810 te Rome ingesteld om de leken aan te zetten tot een 
ononderbroken aanbidding van de geconsacreerde hostie 
die in een monstrans werd tentoongesteld. De kerkelijke
hiërarchie moedigde deze devotie aan door vele genoot-
schappen te verheffen tot aartsbroederschap en door hun 
leden voor bepaalde aanbiddingen aflaten toe te kennen.

Wordt vervolgd

Zilveren cilindermonstrans Sint-Bavokerk,
vermoedelijk vervaardigd rond 1548 door edelsmid

Jan de Guisy de oude
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 BEVEREN A.D. IJZER 

n Dorpspunt Beveren a.d. IJzer
 Roesbruggestraat 20, Beveren a.d. IJzer
Het Dorpspunt is nog steeds open als winkel en 
momenteel beperkt café gedeelte door corona.
Tot nader bericht kunnen activiteiten nog 
steeds niet doorgaan. We houden jullie verder 
op de hoogte .
Team Dorpspunt in Beveren

POPERINGE 

n ‘Kuren op het kasteel: tuberculose na de 
Eerste Wereldoorlog’ in het Loviekasteel

    16 juli tot donderdag 30 oktober
Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
kun je er van 13 u. tot 18 u. meer te weten ko-
men over de longziekte, die ook wel ‘de witte 
pest’ of ‘de tering’ genoemd werd. Tot het mid-
den van de vorige eeuw doodde de ziekte zo’n 
10.000 landgenoten per jaar en verminkte nog 
vele anderen. Over een periode van 100 jaar 
zijn naar schatting 1.200.000 Belgen bezwe-
ken aan deze ziekte. Nagenoeg alle families in 
België kregen er vroeg of laat mee te maken. 
Tuberculose vormde één van de grootste uit-
dagingen uit de 20ste eeuw en zal voor altijd 
een van ’s lands grootste silent killers blijven. 
Maar ook op vandaag sterven wereldwijd jaar-
lijks nog meer dan 1,4 miljoen mensen aan 
deze bacterie. De gelijkenissen met de corona-
epidemie van vandaag zijn treffend. Welke 
maatregelen werden er destijds getroffen? Hoe 
werkte dat zonder beschikbaar overheidsappa-
raat? Hoe kon je terug genezen? En wat met 
de zieke zelf? Een aantal laatste getuigen uit de 

tijd van toen doen hun verhaal …
De tentoonstelling is gratis maar omwille van 
de huidige coronamaatregelen is inschrijven 
aangeraden via https://www.delovie.be/kuren_
op_het_kasteel/. Je ontvangt vervolgens een 
mail met verdere instructies. De tentoonstel-
ling kadert in het programma Feniks 2020 van 
Westtoer waarbij de veerkracht van mens en 
land na de Eerste Wereldoorlog belicht wordt. 
Met deze tentoonstelling willen De Lovie vzw 
& partners aantonen dat niet enkel huizen en 
kerken moesten worden herbouwd. Ook de 
samenleving en vooral de gezondheidszorg 
moest opnieuw snel weer op de rails gezet wor-
den. Het prachtige resultaat is te danken aan 
een uitgebreide samenwerking tussen De Lovie 
vzw, Westtoer, Amsab – Instituut voor Sociale 
Geschiedenis, de Vereniging voor Respiratoire 
Geneeskunde en Tuberculose en vele anderen.

En er is meer .. 
Hou je van handgemaakte decoratieartikelen, 
wenskaarten, kaarsen, keramiek? Of laat je je 
al eens verleiden door wat zoetigheid? Vind 
je smakelijke confituur lekker op je boterham, 
pannenkoek, …? Hou je van heerlijk fruitsap?  
Neem dan zeker een kijkje in de pop-upshop 
en laat je onderdompelen in de eigen ge-
maakte ambachtelijke producten van onze be-
woners. Dit is de eerste keer in meer dan 100 
jaar dat de bezoeker vrij toegang krijgt tot de 
eerste verdieping in het kasteel - een unicum!
Jammer genoeg is de tentoonstelling daarom 
niet rolstoeltoegankelijk. Tot binnenkort!

 

EVENEMENTENKALENDER

Coiffure

dames • heren
kinderen

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

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

nanCy

Beste Klanten,
Na een carrière van 30 jaar hebben we besloten 
om een punt te zetten achter onze chrysantenteelt.
Voor zij die dit wensen zetten we er nog steeds op 
het kerkhof. Dit onder dezelfde voorwaarden als 
voorheen.
           Bedankt voor de vele jaren samenwerking
Frans en Maria Maeyaert-Degadt

Roesbruggestraat 57 Beveren a/d IJzer
Tel.: 057 30 06 34

Gsm: 0478 58 17 61

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT
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EVENEMENTENKALENDER

n ‘Verhalen uit het Zuiden’
 JOC De Kouter
    za. 24 oktober om 19.30 u.
GROS Poperinge kent de mooie traditie om 
elk jaar een paar geëngageerde burgers 
aan het woord te laten over een derdewe-
reldproject of inleefreis. De Gemeentelijke 
Raad voor Ontwikkelingssamenwerking wil 
het brede publiek zo de kans geven om 

meer te weten over de vele solidariteitspro-
jecten die vanuit de Hoppestad daadwer-
kelijke, morele en financiële steun krijgen.
Dit jaar worden twee projecten in de kijker ge-
zet: het jarenlange vrijwilligerswerk in Burundi 
door Cécile Camerlynck uit Watou en de vzw 
Actie Scholen Nepal waarover Guido De Meyer 
en Ann Deturck uit Poperinge komen getuigen.
Na de twee getuigenissen wordt ook kort een 
van de werkgroepen uit GROS-Poperinge in de 
kijker gezet.
De avond wordt opgeluisterd door Klandestien, 
een vierkoppige formatie van dames die geën-

gageerde liederen brengt. Klandestien zingt a 
capella en onder pianobegeleiding. Deze acti-
viteit vindt plaats op zaterdag 24 oktober om 
19.30 u. in de grote zaal van het JOC De Kouter, 
Komstraat 30. (bij versoepeling van de Corona-
maatregelen wordt geschoven naar CC Ghybe).  
Vooraf inschrijven en mondmasker zijn ver-
plicht. Inschrijven kan via mail:
luk_durnez@hotmail.com.
Na de avond kunnen de aanwezigen een vrijwil-
lige bijdrage geven als deelname in de kosten.

ROESBRUGGE
 

n TAI CHI DANTIAN
Indien de huidige Coronasituatie opgeheven 
wordt, zal de reeks Tai Chi weer doorgaan. We 
houden jullie zeker op de hoogte wanneer we 
terug starten met de reeks.
Voor inlichtingen:
Greet Leupe via greet.leupe@gmail.com
of GSM 0476 58 91 07.

n PROMEN ‘ART
    za. 19 september, 
     za. en zon. 3-4 en 17-18 oktober
Ontdek 3 kunst-ambachtateliers en ontmoet de ar-
tiesten van Stefans Pottery (Lindestraat 6 in Roes-
brugge), Upstream Studio (Bergenstraat 3 in 
Roesbrugge) en Stien en Stof (Westsluisstraat 9 
in Stavele) via een deugddoende wandeling van 
nog geen 10 km. Open van 9.00 tot 17.00 u.
Info: www.promenart.be

n NOSTALGIEBINGO
    donderdag 24 september om 14.00 uur 
Samana Roesbrugge-Haringe heet je van harte 
welkom op “De Nostalgiebingo”, gebracht door 
Vera Delaplace (voor velen beter gekend als de 
vrouw van Hendrik Gunst). Deze namiddag gaat 
door op donderdag 24 september om 14 u. bij 
P. Gunst in “Het Kristen Volkshuis”, Prof. O Rub-
brechtstraat 25, 8972 Roesbrugge.
Er zijn ook enkele kleine prijzen te winnen.
Toegang: € 5, 1 gewone consumptie inbegre-
pen.

n KUNSTCLUB in Upstream Studio
   donderdag 24 september om 14.00 uur 
In september gaat de Kunstclub opnieuw van 
start in Upstream Studio, Bergenstraat 3, Roes-
brugge. Om in te schrijven of voor meer infor-
matie kun je ons ook emailen. 
Nathalie & Chris - De Kunstclub Roesbrugge
chris@kunstclubroesbrugge.be
Nathalie@kunstclubroesbrugge.be
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Groot-Brittaniëlaan 5 - 8970 Poperinge
057 33 77 07 - www.vulsteke-verbeke.beVULSTEKE & VERBEKE

NO TIME 
TO WASTE
FORMULES
PAPIER & KARTON
GEMENGD AFVAL

Bestel vandaag uw rolcontainer 057 33 77 07

131396M103440.indd   1131396M103440.indd   1 16/03/20   08:3116/03/20   08:31

BROCANTE HOEK
Leslie Deseyne

2 jaar lang was mijn brocante hoek-winkel in 
de Duinkerkestraat 159 te Poperinge. 
Nu ben ik verhuisd naar de Bergenstraat  18 te 
Roesbrugge.

Openingsuren :
Maandag 10.00-12.00 14.00-18.00
Dinsdag Gesloten 14.00-18.00
Vrijdag 10.00-12.00 14.00-18.00
Zaterdag 10.00-12.00 14.00-18.00
Zondag 10.00-12.00 14.00-18.00
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EXCLUSIEVE AFSPRAKEN VAN 10 TOT 19 SEPTEMBER

NEW CITROËN C3
MET 97 PERSONALISATIEMOGELIJKHEDEN

Vanaf

9.990€
Navigatie met realtime verkeersinfo 
Noodrem met voetgangersdetectie

12 rijhulpsystemen

Citroën verkiest Total. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : citroen.be. Contacteer uw verkooppunt voor alle informatie over de  scaliteit van uw voertuig. (1) Prijs incl. btw op 01/09/2020, van de 
NEW CITROËN C3 Start 1.2 PureTech 83 pk verminderd met alle kortingen alsook de voorwaardelijke EcoTech premie. Aanbiedingen onder voorwaarden geldig van 01/09 tot 30/09/2020 in de 
deelnemende CITROËN verkooppunten en voorbehouden aan particulieren. De uitrustingen zijn standaard of in optie naargelang de versie. Meer info bij ons.

4,2 – 6,8 L/100 KM  111 – 154 G CO2/KM (WLTP)
NEW C3

citroen.be

Y F Y

BECAUSE LIFE IS MORE BEAUTIFUL IN COLOUR

Voor een exclusieve afspraak in de beste omstandigheden, gelieve u in te 
schrijven via telefoon op 057/20 46 06 of via mail karel@citroen-defever.be

 4,2 – 6,8 L/100 KM  111 – 154 G CO2/KM (WLTP) 4,5 – 7,0 L/100 KM  118 – 158  G CO2/KM (WLTP) 4,8 – 8,0 L/100 KM  126 – 181 G CO2/KM (WLTP)
SUV C5 AIRCROSS SUV C3 AIRCROSS C3

Y F Y

SALONCONDITIES OP HET HELE

CITROËN GAMMA

HET IS HET MOMENT OM UW

TE VERGROTEN
COMFORTZONE

Citroën verkiest Total. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be. Contacteer uw verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. (1) Aanbod geldig  
bij aankoop van een Citroën SpaceTourer Shine Diesel 2.0 BlueHDi S&S 180 EAT8. Het voordeel houdt in de korting van 8.420€ en de voorwaardelijke EcoTech-premie van 
3.000 €. (2) 100 % korting op fabriekopties (behalve op betalende koetswerkkleur )  op de volgende modèllen in stock : CITROËN C3, SUV C3 Aircross, C4 Cactus en C4 
SpaceTourer. (2 bis) Bij aankoop van een nieuwe CITROËN, 50% korting op alle fabriek opties, alsook op betalende koetswerkkleur, (behalve Electric). Aanbiedingen onder 
voorwaarden geldig van 1/1/20 tot 31/1/20 in de deelnemende CITROËN verkooppunten zolang de voorraad strekt en voorbehouden aan particulieren. De uitrustingen 
zijn standaard of in optie naargelang de versie. Meer info bij ons.

Tot 9.500€(1)
 voordeel

en tot 100%(2) van de opties
aangeboden op een selectie van wagens

OPENDEURDAGEN VAN  
6 TOT 31 JANUARI

7/7 OPEN

SUV CITROËN C3 AIRCROSS
12 RIJHULPSYSTEMEN
GRIP CONTROL
KOFFERVOLUME TOT 520 L

CITROËN C3
11 RIJHULPSYSTEMEN
GECONNECTEERDE NAVIGATIE
ULTRA COMFORTABELE ZETELS

NEW SUV CITROËN C5 AIRCROSS 
AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK EAT8
OPHANGING MET PROGRESSIVE 
HYDRAULIC CUSHIONS®

 4,2 – 6,8 L/100 KM  111 – 154 G CO2/KM (WLTP)  4,5 – 7,0 L/100 KM  118 – 158  G CO2/KM (WLTP)  4,8 – 8,0 L/100 KM  126 – 181 G CO2/KM (WLTP)
SUV C5 AIRCROSSSUV C3 AIRCROSSC3
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SALONCONDITIES OP HET HELE

CITROËN GAMMA

HET IS HET MOMENT OM UW

TE VERGROTEN
COMFORTZONE

Citroën verkiest Total. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be. Contacteer uw verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. (1) Aanbod geldig  
bij aankoop van een Citroën SpaceTourer Shine Diesel 2.0 BlueHDi S&S 180 EAT8. Het voordeel houdt in de korting van 8.420€ en de voorwaardelijke EcoTech-premie van 
3.000 €. (2) 100 % korting op fabriekopties (behalve op betalende koetswerkkleur )  op de volgende modèllen in stock : CITROËN C3, SUV C3 Aircross, C4 Cactus en C4 
SpaceTourer. (2 bis) Bij aankoop van een nieuwe CITROËN, 50% korting op alle fabriek opties, alsook op betalende koetswerkkleur, (behalve Electric). Aanbiedingen onder 
voorwaarden geldig van 1/1/20 tot 31/1/20 in de deelnemende CITROËN verkooppunten zolang de voorraad strekt en voorbehouden aan particulieren. De uitrustingen 
zijn standaard of in optie naargelang de versie. Meer info bij ons.

Tot 9.500€(1)
 voordeel

en tot 100%(2) van de opties
aangeboden op een selectie van wagens

OPENDEURDAGEN VAN  
6 TOT 31 JANUARI

7/7 OPEN

SUV CITROËN C3 AIRCROSS
12 RIJHULPSYSTEMEN
GRIP CONTROL
KOFFERVOLUME TOT 520 L

CITROËN C3
11 RIJHULPSYSTEMEN
GECONNECTEERDE NAVIGATIE
ULTRA COMFORTABELE ZETELS

NEW SUV CITROËN C5 AIRCROSS 
AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK EAT8
OPHANGING MET PROGRESSIVE 
HYDRAULIC CUSHIONS®

DEFEVER
Dehemlaan 18 • 8900 IEPER 
T 057 20 46 06
www.citroen-defever.be

IN RUIL VOOR DEZE BON

€100 KORTING*  
bij aankoop van een wagen

(*één bon per aankoop)



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

 

RECTO/VERSO

in ’T ROZENHOF

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

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
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Kom langs voor meer informatie

Overstappen naar Argenta 
is kinderspel

Gemakkelijk, gratis en snel

argenta.be

Haverbeke Kristof Bvba
Veurnestraat 48 - 8970 POPERINGE
057 33 92 08 / kristof.haverbeke@argenta.be
ON 0863 821 127 | RPR WEST-VLAANDEREN
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GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN

n PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET

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

MARIO VANDEWIELE BV
ROESBRUGGESTRAAT 62

8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

Het Wethuys Watou
Restaurant - Tearoom - Boltra - Hotel 

openingsuren:
JUNI TOT OKTOBER:

tijdens de week: dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag:  12-20 u.
tearoom van 14-17 u.

zaterdag en zondag: doorlopend van 12 tot 21 u.       

OKTOBER TOT JUNI:
dinsdag tem donderdag: van 12-15 u.

vrijdag, zaterdag en zondag: doorlopend van 12 tot 21 u.

HOPPEFEESTENMENU 
degustatie streekbiertje van den tap

Voorgerecht: 
Kabeljauwfilet in Kapittel  Blondsaus, op een bedje van butternut,

puree met romanesco
Hoofdgerecht:

St. Bernardusgebraad met Hommelbiersaus en frisse groene sla
Dessert:

Sabayon van ons huisbier Yedeghemse Tripel met pistache-ijs 

€ 35 pp 

Steeds ons verse weekmenu te verkrijgen,
ook tijdens weekend aan € 20: apero + hoofdschotel 2 keuzen

+ koffie/thee.
Proef onze lekkere en welbekende verwenkoffie. 

HET WETHUYS: Restaurant-tearoom
tel.0497 85 68 38 - www.wethuys.be

Hartslagen
van Rik Ryon

   

IN EEN DROGE 
WARME ZOMER 

ZIJN VEEL AUTO-
BESTUURDERS 

DAKLOOS
Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
hetis.rik.ryon@gmail.com
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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

Bij de 3e London Spirits Competition, die in 

Londen op 6 juli 2020 plaatsvond, won So-

wepo vzw een zilveren medaille. Dat is een 

ultieme erkenning in de wereldwijde dranken-

industrie. Sowepo nam deel met haar Houblo-

nesse jenever. Om deze onderscheiding te krij-

gen, moest deze jenever hoog scoren in drie 

verschillende categorieën: kwaliteit, waarde en 

verpakking. 

In tegenstelling tot andere sterke drankcompe-

tities, waar distillatievermogen en technische 

expertise soms primair worden overwogen ten 

koste van de ‘drinkbaarheid’, was het doel van 

de London Spirits Competition om die sterke 

dranken te belonen die de eindconsument ef-

fectief wil kopen en drinken, of dat nu in een 

winkel is, of in een restaurant / bar in Londen.  

We zijn enorm blij dat onze Houblonesse jene-

ver zo goed gepresteerd heeft.” zegt Walter 

Bilcke, algemeen directeur van Sowepo vzw.

“Deze zilveren medaille toont aan dat we pre-

cies het soort gedistilleerde drank maken die 

bartenders en mixologen  willen gebruiken. 

Én tegelijkertijd ook door de eindconsument 

wordt geapprecieerd, die even grote eisen stelt 

aan de sterke drank die hij koopt en wil drin-

ken.”

SOWEPO VZW VALT IN DE PRIJZEN OP DE LONDON SPIRITS 
COMPETITION MET HAAR HOUBLONESSE JENEVER

Houblonesse is de verzamelnaam van 

streekproducten op basis van hopscheuten, 

die vervaardigd zijn op een maatschappelijk 

verantwoorde manier in het maatwerkbedrijf 

Sowepo vzw.
 
Sowepo vzw 
Vlaanderenlaan 25-27 
8970 Poperinge - BELGIUM 
www.houblonesse.be
www.sowepo.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

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten

Alle carrosseriewerken • schilderen

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

Gordijnen en overgordijnen UNLAND®

Gratis opmeten en plaatsen

Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie

Decoratie & Kunstglazenier

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

Een voetenstoof is een houten kistje, dat aan 
één kant open is, met gaten aan de bovenkant. 
In de stoof wordt een test van aardewerk of 
metaal geplaatst, waarin gloeiende kooltjes 
waren gelegd. De voeten werden op de stoof 
geplaatst zodat die warm werden. Door een 
deken of kledingstuk over de benen en stoof 
te doen, hield men de warmte vast en werden 
ook de onderbenen verwarmd. Vroeger waren 
kerken niet verwarmd, daarom werden ’s win-
ters voetstoven geplaatst. De stovenzetster, bij-
na altijd een wat oudere vrouw, was met deze 
taak belast: zij zette vóór de dienst stoven neer, 
waarin ze smeulende kooltjes had gedaan. Zo 
hadden de kerkgangers die dat konden beta-
len warme voeten. Het einde van het beroep 
kwam door de komst van de elektriciteit. Luka 
Vandenberghe uit Poperinge is de gelukkige 
winnaar en mag bij Drukkerij Schoonaert zijn 
prijs ophalen. Van harte proficiat!!!!

VOORWERP                      
Brouwerij & mouterij
Feys-Callewaert

www.feysbook.be

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 in-
neemt.

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

Kajakverhuur: heb je ook zin in plezier op het water? Voor meer info neem 
gerust contact op via events@feysbook.be of bel 0468 10 20 35. Tot dan!

De eindstreep is in zicht
Na bijna twee jaar zwoegen is er licht aan het einde 
van de tunnel. De werken in het Brouwerskasteel ko-
men immers stilaan tot een einde. De eerste fase al-
thans. Nu nog sanitair en dan is alles klaar om in een 
nieuw jasje te worden gestoken.. 
Toen Hendrik Nelde dit gebouw kocht zo’n 2,5 jaar ge-
leden was het voormalige Europacentrum toe aan een 
totaalrenovatie. Hele dozen met boeken, documenta-
tie en papierwerk werden uit het gebouw gehaald en 
opgeslagen in de brouwerij, wachtend op een nieuwe 
bestemming. En toen kon het werk beginnen. Vloe-
ren werden uitgebroken of hersteld, idem dito voor 
plafonds en muren. Van in de kelder tot in de nok van 
het dak. Een huzarenklus van jewelste. Moluren wer-
den bijgewerkt, ornementen in ere hersteld en stilaan 
gaf het gebouw zijn volledige schoonheid prijs. Een 
juweeltje!
Op naar de volgende fase!
Hiervoor zijn we op zoek naar een uitbater/uitbaatster, 
alleenstaand of koppel. Ben je iemand – of ken je ie-
mand – die graag met mensen omgaat, een passie 
heeft voor de Westhoek, monumenten en/of industri-
eel erfgoed en bier, creatief is ingesteld in de breedste 
zin van het woord, erop kickt om ‘nieuw leven te bla-
zen’ in de brouwerij, nieuwe en bestaande activiteiten 
verder uit te bouwen en altijd al gedroomd heeft om 
te wonen in een kasteel? Neem dan contact op met 
ons op het nummer 0468 10 20 35 of via WhatsApp. 
We maken graag kennis met je!

Via deze weg willen wij nogmaals onze vrijwilligers be-
danken voor hun inzet! Erg fijn om zoveel mensen aan 
het werk te zien in en rond onze geliefde brouwerij. Een speciale pluim voor onze jongste 
vrijwilligster, Febe Verdoolaeghe. Amper 10 jaar, maar gewapend met een borstel, emmer 
en een portie tomeloze energie ging ze ertegenaan. Fantastisch! Super bedankt, Febe! 
Ook zin om de handen uit de mouwen te steken? Of ben je een grafisch talent? Schrijf je 
graag? Ben je een loodgieter/elektricien, schilder die dringend zijn of haar zinnen wil ver-
zetten? Je doet er ons een enorm plezier mee. Meld je aan of vraag naar de voordelen via 
0468 10 20 35 (ook via WhatsApp).
Tot binnenkort!
We plannen ook graag jullie activiteit in, buiten, op het water, in het kasteel of in de brou-
werij. Babyborrels, trouwfeesten, fuiven, alles kan. We horen het graag!
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Bisol Supreme, Europese topmodules met een Opbrengstgarantie van 100%
Uniek in zijn soort. De beste zonnepanelen momenteel op de markt!

ü Geen Degradatie,
ü Geen PID, LID of andere ID’s,
ü 100% Oerdegelijk!

LG NeON, Transparante zonnepanelen met Dubbelzijdige werking
Benut de zon optimaal. Zowel voor- als achterzijde produceren energie!

ü Ideaal op platte daken,
ü Als omheining mogelijk,
ü Gewasbescherming tegen hagel,

Contacteer ons

Jochen Debaenst
Westsluisstraat 15
BE 8691 STAVELE

info@ecolis.be
0494 48 21 74

ZONNEPANELEN VAN DE TOEKOMST

Transparante module

Gewone module
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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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HULPDIENSTEN
• Ambulance, medische spoed
 tel. 112
• Brandweer
 tel. 112
• Politie
 tel. 101

!!! BELANGRIJK !!!
De IJzerbode september

verschijnt in de loop van week 42
(12-16 oktober).

Artikels en publiciteit inleveren
ten laatste op donderdag 2 oktober 2020.

Publiciteit
voor de streek ?

De IJzerbode wordt in meer dan
3000 huisgezinnen verspreid.

Inlichtingen: 057 30 03 79

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE

Na een gedwongen periode van ‘niets mogen doen’ 
hebben enkele leden de moed opgebracht om terug 
actief te worden binnen de vereniging. Zoals eerder 
gepland voor dit jaar hebben 13 dapperen deelgeno-
men aan de bowling. Hierna volgt de uitslag:

1. Albert Laseure   258 pt.
2.  Noël Dewitte  229 pt.
3.  Geert Huyghe  227 pt.
4.  Anita Mertens  192 pt.
5.  Guido Vanderhaeghe  174 pt.
6.  Frieda Gunst  165 pt.
7.  Stefaan Storme  162 pt.
8.  Marc Lagache  160 pt.
9.  Marleen Lannoeye  158 pt.
10. Dany Lemahieu  147 pt.
11.  Roger Benauwt  146 pt.
12.  Frans Soetaert  124 pt.
13.  Maria Debuysere  113 pt.

MENSEN VAN BIJ ONS

• Raphaël Bossaert, weduwnaar van Alice In-
devuyst, geboren te Proven op 29 mei 1927 
en op 9 juli 2020 op 93-jarige leeftijd in WZC 
Emmaüs te Poperinge overleden. De rouw-
dienst had plaats op zaterdag 24 juni 2020 
in de Sint-Martinuskerk te Roesbrugge.

• Frans Declerck, echtgenoot van Greta De-
houck, geboren te Nieuwkapelle op 13 janu-
ari 1946 en op 4 juli 2020 op 74-jarige leef-
tijd in Ieper overleden. Hij werd in intieme 
kring in Haringe begraven.

• Paul Menu, weduwnaar van Hilda Corneil-
lie, geboren te Proven op 1 oktober 1936 en 
op 11 juli 2020 op 84-jarige leeftijd in het 
WZC Emmaus te Poperinge overleden

.
• Robert Demuys, echtgenoot van Simonne 

Deruyter, geboren te Watou op 3 juli 1936 
en op 17 juli 2020 op 84-jarige leeftijd in het 
WZC OLV Gasthuis te Poperinge overleden. 
De rouwdienst had plaats op vrijdag 24 juli 
2020 in de Sint-Victorkerk te Proven.

• Zuster Godelieve Smis (Zuster Marie-Ar-
nold), geboren te Oudenburg op 30 juli 1921 
en op 20 juli 2020 op 99-jarige leeftijd in het 
klooster van de Zusters van de H. Familie te 
Haringe overleden. De uitvaartliturgie had 
plaats op zaterdag 25 juli 2020 in de kapel van 
het klooster van de Heilige Familie te Ieper.

• Frans Ganne, weduwnaar van Simonne De-
prey, geboren te Poperinge op 21 augustus 
1936 en op 23 juli 2020 op 84-jarige leeftijd 
in Huize Proventier te Poperinge overleden. 
Er werd in intieme kring afscheid van hem 
genomen.

• Leen Rosseeuw, weduwe van Freddy Gry-
son, geboren te Poperinge op 27 oktober 
1957 en op 26 juli 2020 op 63-jarige leeftijd 
te Hooglede overleden. De uitvaartplechtig-
heid had in beperkte kring  plaats in de Sint-
Jacob-de-Meerderkerk te Gits.

• Cecile Vanacker, echtgenote van Gerard 
Ryon, geboren te Proven op 13 april 1929 
en op 4 augustus 2020 op 91-jarige leeftijd 
in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper over-
leden. De afscheidsplechtigheid had plaats in 
intieme kring.

• Maria Moerman, weduwe van Alfons 
Schoofs, geboren te Veurne op 4 juli 1932 
en op 5 augustus 2020 op 88-jarige leeftijd 
in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper over-
leden. De afscheidsviering had plaats op 11 
augustus 2020 in de Sint-Bertinuskerk te Po-
peringe.

• Christiane Deman, weduwe van Oscar 
Goudeseune, geboren te Poperinge op 22 
februari 1937 en op 11 augustus 2020 op 
83-jarige leeftijd in het Jan Yperman Zieken-
huis te Ieper overleden. Er werd in intieme 
kring afscheid van haar genomen.

• Maria Cappoen, weduwe van Cyriel Hahn, 
geboren te Poperinge op 2 februari 1929 en 
op 11 augustus 2020 op 91-jarige leeftijd in 
Huize Proventier overleden. Er werd in intie-
me kring afscheid van haar genomen.

• Paula Ghyselen, weduwe van Camille Van-
deputte, geboren te Haringe op 4 maart 
1925 en op 19 augustus 2020 op 95-jarige 
leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ie-
per overleden. Er werd in intieme kring af-
scheid van haar genomen.

• Gerard Verdonck, echtgenoot van Alina 
Persoon, geboren te Watou op 16 oktober 
1931 en op 4 september 2020 op 88-jarige 
leeftijd overleden in het WZC OLV Gasthuis 
te Poperinge. De uitvaartplechtigheid had 
plaats op 12 september 2020 in de Sint-
Janskerk te Poperinge.







 








BEAUTY AND MORE 

HARINGESTRAAT 34
8972 ROESBRUGGE 

BELULINO

0496914868
057369275

BELULINOBEAUTYANDMORE@GMAIL.COM

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

Wij aanvaarden
ecocheques

WASSEN EN DROGEN!

Volledige folder op www.elektrocappoen.be - Veilige leveringen en herstellingen gegarandeerd !

 Condensatiedroogkast
 Trommelinhoud : 7 kg
 Energieklasse: B
 Condensatie-efficiëntieklasse: A

€799,-

WWF 120 WCS

 Droogklasse A
 Energieklasse A+++ 
 Trommelinhoud 8 kg
 Maximaal toerental 1600 rpm
 Type motor Inductie
 Type trommel Kledingbeschermend

€1099,-

WASMACHINE

TDA150C
DROOGKAST

L7FE86PROS
WASMACHINE

 Droogklasse A
 Energieklasse A+++ 
 Trommelinhoud 8 kg
 Maximaal toerental 1600 rpm
 TProSteam functie / ProSense technologie

€599,-

T8DEE84S
DROOGKAST

 Energieklasse: A++
 Trommelinhoud : 8 kg

 Type droogkast: Warmtepomp
 Condensatie-efficiëntieklasse: B

€829 
99,-

Op een achter de vieren kwamen Wieten Wyseur en 
Pollieten Pollentier in velo were van een vergoarieng 
van ‘t sindicoat in Poprieng. En lik dan z’ een soa-
veltje op hadden, droaiden nulder beeëns nog een 
steke troager of gewunte, moa wos nulder toenge 
een slagsje rapper en losser. Over wuk dan ze ’t ezo 
ol hadden oenderroete? Over van olles. Over ’t were. 
Da ’t dikkers gin were wos vergeleken bie vroeger. 
Over ’n oeden tied. Die nateurlik vele beter, schonder 
en hertelikker wos dan ’n dienen van nu. Over nulder 
jeugd en joenge beeëns woamei dan ze roendreden 
van d’ ene prochiekerremesse noa d’ ander. Over 
de joenge gasten van nu. Dan ze mi nieten meer 
kontent zien. Over nulderen groenselhof, nulderen 
hoend, nulder... Ja, over wuk klapt een mens ol nie!?
“Wit je gié,” vroeg Wieten, “wuk da je moet doen o j’n 
hoend mi z’n achterste over de peloeze kruupt en wrieft 
omdat ’n ze grote kommisje nie ku doen?”
“Nogol een appetietelikke vroage!” zei Pollieten. “Da 
ke ’t begod nie weten en nie kunn’n roan!”
“Mi je vienger brune zepe in z’n echappement wrieven. 
Toen doet ie ‘t lik lukken bakken! ‘k Hen dat ol meer of 
een keer gedoan.” “Joaje tè? Da zoe ‘k joen een keer 
willen zien doen!”“Ha, je moet ‘t gie ol eerst zien, oen-
gelovigen thomas. Wacht toet dat er één van je joeëns 
een hoend hed!”“Van etwot anders geklapt, Wieten. 
Kwik je nog ossan zunnebloemen?”
“Joak... Moa gin zukke grote lik bie die vint die verleden 
joare in de Poprienknoare stoeg. En had ie één mi een 
kop van wel feertig centimeter.”
“De kop van die vint, zeker? Van kloare liegen. Zukke 
zunnebloemen, ‘k zoen dat eerst moeten zien voor da 
ke ‘t gloven!”
“Gie die ’t ol eerst wilt zieën, de moanlandieng, die goa 
je wel gezien hen op ‘n tillevisie?”
“’k Hen gin tv. Moa die landieng hadden ‘k inderdoad 
willen zien. Of wos ’t ol toneel. Trukoage?”
“Trukoage? Toneel? Nieten van! Van toneel gespro-
ken, ‘k hen je nie gezien zundag last in Beevern bie 
d’opvoerieng van Georges Candoales klucht “En ze zei 
van ja!” Geestig, vint! J’ hed etwod gemist! Heel etwod 
anders dan dat blèèttoneel dan ze verleden moand in 
Poprieng speelden. ’t Wuuf zat doa te blèten, mens! 
Neusdoeken, beuzen vul!”
“Joen Lucie? Joen chef d’ équipe? Hadden ke willen 
zien! Da je snottert vor etwod die echt gebeurd is, ja. 
Lik in mien geval...! Wit je hoe da ‘k ik gevoaren hen o 
‘k thuuskwam moandag last?”
“Hoe kunnen ke ‘t weten o je ’t mien nie vertelt?”
“Hort! ‘k Kommen te zessen thuus van ‘t werk, een 
heure vroeger of gewunte, en ‘k zieën de facteurs velo 
an de ziegevel. ‘k Peisde: “Wuk komt ’n dienen nu nog 
ofgeven? An déze heure?”“En je ziet rechtuut goan kie-
ken??” “’k Noen, ‘k noen! ‘k Zien in ’n café rechtover 
goan zitten wachten. En heure lang osjeblief!”
“Vint toch! A ’t ik gewist!! Wilde gie nie mi j’n eigen 
ogen zieën wuk dat ’n facteur doar uutstak?”
“Uutstak? Instak? ’k Kosten ’t peizen!! Moa dát persies, 
dat zagen ke liever nie, eerlik gezeid!”

SCHREVELYNCK Nadruk verboden




