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1 RECTO

15 oktober 1914
De doortocht van de eerste Duitse krijgsgevan-
genen. De Engelsen hebben ze van bij de Cats-
berg meegebracht en dragen Duitse helmen, 
“casquen”, en laarzen als buit op hun automo-
bielen mee. 

17 oktober 1914
Na een hevig gevecht in de omgeving van 
Westrozebeke, neemt de Franse generaal Vic-
tor d’Urbal zijn intrek te Roesbrugge in het huis 
van notaris Gaston Peel (nu Christen Volkshuis) 
die samen met burgemeester Cyriel Feys was 
gevlucht.

19 oktober 1914
Twee dagen later komt een Belgisch “quartier 
général” hier aan. 
Onder de hogere officieren, de zoon van ge-
neraal Leman. Hij logeerde bij Dr. Peel. De 
Belgische generaal zelf logeert op de Beveren-
Kalsijde in het grote herenhuis van burgemees-
ter Cyriel Feys.

21 oktober 1914
Aankomst van een Frans “quartier général”, 
dat ingekwartierd wordt in het stadhuis.

De Kroniek van Roesbrugge (2)
tijdens Wereldoorlog I

Een compagnie Zoeaven.
Zoeaven waren Franse keurtroepen die
behoorden tot “l’ Armée d’Afrique” en die
de oorspronkelijke kleurrijke kledij van
de Berbersoldaten in Noord-Afrika bleven dragen. 
Hun staf bevond zich te Koksijde.

De krijgsgevangenen worden vanuit het kamp
van Poperinge eerst langs Oost-Cappel (Frans-
Vlaanderen) naar een groot kamp ondergebracht 
te Haringe, in de weilanden van de familie Rouseré. 
Vandaar worden zij later afgevoerd langs de grote 
Engelse spoorweg over de IJzer naar Duinkerke.
(een dagbladfoto van destijds).

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

00000
8900 Ieper - P708717

Op de markt stonden een vijftal houten loodsen van ca. 8 op 15 meter en
één kleine voor het onderbrengen van auto’s ten dienste van de militaire staf en
het herstellen van materiaal.



22 oktober 1914
Vertrek van de Belgische generaal en de staf 
van de 2de jagers verhuist naar De Panne. 
Nog diezelfde dag komt de volledige staf van 
generaal d’Urbal en 120 man paardenvolk te 
Roesbrugge. Generaal d’Urbal, hoofd van het 
Détachement d’Armée Française de Belgique, 
vestigt zijn hoofdkwartier in het stadhuis. Hij 
zelf had reeds zijn intrek genomen in het huis 
van notaris Peel. 
Het paardenvolk neemt hun intrek in de ge-
meentelijke jongensschool.

23 oktober 1914
De dag waarop generaal d’Urbal het bezoek 
krijgt van de Spahi’s of Goumiers. 
Kleurrijk gewapende ruiters uit Algerije die deel 
uitmaakten van een contingent bereden troe-
pen, geleverd door een stam onder leiding van 
Franse officieren. 24 oktober 1914

Generaal Joffre, opperbevelhebber van het 
Franse leger (1852-1931), komt samen met 
een Engelse en een Belgische generaal naar 
Roesbrugge om er besprekingen te voeren met 
de hier gelegerde generaal d’Urbal.

26 oktober 1914
Koningin Elizabeth (1876-1965) trekt door 
Roesbrugge en Proven op weg naar het Cout-
hof om daar te schuilen. Twee dagen later ver-
trekken Koning Albert en Koningin Elizabeth, 
vanuit Proven via Roesbrugge naar Frankrijk.

1 december 1914
De grote dag voor de Franse troepen die in 
Roesbrugge gelegerd zijn. Op dinsdag om 9.30 
uur wordt er appèl geblazen. Alle verkeer is 
verboden, niemand mag nog op straat. 
Franse garde-forestiers stellen zich op vanaf de 
grote brug tot aan de Haringestraat. 
Om 10 uur komen vanuit Oost-Cappel een ko-
lonne zeer mooie auto’s aangereden. De eerste 
drie, van generaals Joffre, Foch en Balfourier, 
stoppen voor het stadhuis en worden opge-
wacht door généraal d’Urbal. Na ongeveer een 
half uur vertrekken zij terug naar Frankrijk. Eén 
auto komt die dag in het koude water van de 
IJzer terecht.

Wordt vervolgd.

Robert Toussaint
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Generaal Victor Louis d’Urbal (1858-1943)
aan het hoofd van het Détachement
d’Armée Française de Belgique,
dat later het 8ste Franse leger zou worden. Onder de Spahi’s bevond zich de zoon van

de toenmalige beruchte Algerijnse vrijheidsstrijder
Abd El Kader, die  zich van 1832 tot 1847 tegen 
de Franse koloniale bezetting van zijn land wist te 
verzetten. Hij werd naar Frankrijk verbannen,
om later een van Frankrijks trouwste bondgenoten 
te worden. (Op de achtergrond, de kerktoren van 
Roesbrugge)

Iets verderop, buiten het dorp, wacht de kolonne 
auto’s op het sein om te vertrekken.
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Honny est qui mal y pense

Als hij als een aanvalslustige mug
met zijn venijnig sissend boortje
je mond binnendringt,                                                                            
krimp je terecht ineen
en omklem je met witte vingerkootjes
krampachtig de stoelleuningen.
En als hij dan die tand loswrikt…!
Mens, zwijg, schei uit !!

Maar zó kleinzerig en trunterig
mocht je in vroeger dagen niet zijn
zoals uit vorig raadvoorwerp blijkt:
met welk koevoetig marteltuig                                                                       
de tandarts toen een kies uitwrikte !

Vermoedelijk verdoof je liever
een tijdje langer 
uitstellerig de pijn
met een scheutje alcohol,
liever dan zó barbaars                                                                                       
van een zeurende kies
verlost te worden.
Hebben we alle begrip voor.

Nog meer begrip hebben we voor
helderziende … uit …
die ’t marteltuig feilloos benoemde.

We staan met onze mond vol tanden                                                                  
voor zoveel kennis.

’t Beloofde prijsje is meer dan terecht!
Mark Adriaen uit Gentbrugge.

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

TANDENGEKNARS

100 JAAR
GELEDEN

Dat heeft deugd gedaan,
die twee boterhammetjes
We kwamen eindelijk op een grote steen-
weg, richting Antwerpen. In de verte 
brandde licht. Eindelijk een huis langs de 
weg! We klopten. “Ja, kom maar binnen!”
Die mensen zaten daar allemaal samen 
rond de stove. Ze waren ook niet meer ge-
rust. De stove brandde goed door. Het was 
daar warm. We vroegen een boterham. We 
kregen dat met een paar potjes koffie. Ik 
viel daar in slaap door de warmte. De man 
klopte op mijn schouders en zei: “Je moet 
hier niet slapen. Leg je naast de stove. Als 
nood roept, zal ik je wakker maken”. Als 
het twee uur was, maakte hij ons wakker: 
“’t Is tijd dat je vlucht,” zei hij, “de Duitsers 
kunnen elk moment hier zijn”.
We passeerden door Boechout. Daar was 
een brouwerij. Er lagen daar een 40-tal 
soldaten op het trottoir te slapen. De brou-
wer kwam en zei: “Drink maar al uit wat je 
kunt. ’k Heb liever dat jullie het opdrinken 
dan de Duitsers.” Er waren daar soldaten 
die dat deden en een beetje veel bier dron-
ken. Gilbert en ik hebben maar een potje of 
twee bier gedronken.
In Mortsel waren we met een 50, 60 man 
die niet meer wisten waar naartoe. De enen 
waren gewapend, afgescheurd van hun 
compagnie en anderen, zoals wij, hadden 
geen wapens.
En altijd maar verder sukkelen: door Ber-
chem, de Schelde overgezet door schip-
pers. In Burcht kwam juist een bakker 
voorbij met kar en paard. We wilden brood 
kopen, maar hij zei: “Ik kan niet, anders 
zitten mijn klanten zonder brood”. Hij had 
het nog niet gezegd of heel zijn kar werd 
leeg geplunderd. Behalve dat brood van 
Burcht, Gilbert en ik … We hebben geleefd 
van rapen en fruit en we zijn gearriveerd 
in Nieuwpoort. Geen zolen meer aan onze 
schoenen, versleten, …
In Nieuwpoort hebben we ons gezet aan 
een gebouw met drie trappen. Na een tijd-
je ging de deur open en er kwam een non 
buiten. Ze zei: “Kunnen we u plezier doen 
met een potje koffie?” We hebben daar elk 
twee boterhammetjes gekregen met koffie 
naar believen. Het waren de Arme Klaren 
van Nieuwpoort. ’k Zal ze heel mijn leven 
dankbaar blijven! Dat heeft deugd gedaan, 
die twee boterhammetjes!

Jules Leroy, “Van den Grooten Oorlog”.

OORLOGSBOEKEN
DAGBOEK
ZONDER DATA 

Dagboek van de Engelse schrijfster (1889-
1981) Enid Bagnold die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog onder meer in een militair 
hospitaal in Engeland werkte. Vertaald en 
ingeleid door Erwin Mortier.
In 1914 was Enid Bagnold vijfentwintig 
jaar oud. Ze was mooi, intelligent en veel-
belovend, maar bij het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog werd ze een eenvou-
dige verpleegster in een militair hospitaal 
in Woolwich. Overal klonk de kreet dat de 
oorlog gewonnen moest worden - de prijs 
waartegen dat gebeurde, valt in het dag-
boek van Enid Bagnold te lezen.
Eindeloze vernietiging, afschuwelijk lijden, 
verspilling en wanhoop. Bagnolds buiten-
gewone dagboek is een blijvende herinne-
ring aan de mannen die vochten, leden en 
stierven, een aangrijpende schreeuw tegen 
de harteloosheid van de oorlog. Dagboek 
zonder data is het derde en laatste boek in 
de reeks, waartoe ook Het kielzog van de 
oorlog van Ellen N. La Motte en Verboden 
gebied van Mary Borden behoren.

Enid Bagnold (1889-1981) was een En-
gelse schrijfster. Ze werkte tijdens de Eer-
ste Wereldoorlog aanvankelijk in een mi-
litair hospitaal in Engeland en daarna als 
chauffeur in Frankrijk. Ze bouwde later een 
naam op als roman- en toneelschrijfster.

Auteur: Enid Bagnold 
Uitgever: De Bezige Bij
Uitvoering: met harde kaft
Pagina’s: 182
Afmetingen: 208 x 128 x 18mm
Prijs: € 17,90
ISBN 9789023472834
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in ’T ROZENHOF

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

Kijk volgende maand op deze pagina voor onze afhaaldiensten tijdens de feestdagen.

Voor meer info i.v.m. onze suggesties, openingsuren en dergelijke: www.rozenhof-proven.be
Wenst u ons op de voet te volgen? Dat kan!! Via Facebook!!!

Kermisbuffet
Zondag 18 oktober vanaf 12 uur

Keuze uit 2 soepjes aan buffet

Châteaubriand met groentebuffet, 
verse frietjes en sausjes

Chocolademousse

Dit alles à volonté voor € 32

Voor de kinderen < 12 jaar: kinderbuffet 
(frikandel en kippets met frietjes, 
chocolademousse of ijsje à € 10)

Wij zijn blij met uw reservatie vooraf!

Familiebuffet
Kerstdag 25 december vanaf 12 uur

Cava met hapjes

Buffet van kleine voorgerechtjes en kippensoep

Warm buffet:
- Uitgebeende kalkoenbil
 met champignonsaus en kroketjes
- Hertenkalffilet met gratin
- Krokante pladijs, béarnaise en verse frietjes

Kerstfantasie

Koffie met zoetigheden

Aperitief, wijnen en water inclusief: € 60

Voor de kinderen: aangepast kinderbuffet: € 20 all-in
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Tabel 3: Aantal inwoners
in de Kasselrij Veurne 1550-1645.

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

Boter en kaas
in de Kasselrij Veurne (9)
16de - begin 19de eeuw

D. Andere zuivel
 

1. Yoghurt
Het is een melkproduct dat 

verkregen wordt door het laten verzuren van 
melk door melkzuurbacteriën. 
In tegenstelling tot wat velen denken gaat het, 
historisch gezien, om een tamelijk nieuw pro-
duct. Het werd maar pas rond 1900 bij ons in-
gevoerd. Oorspronkelijk is het uit Azië afkom-
stig. Via Turkije en Bulgarije heeft het Europa 
bereikt. 
 
2. Karnemelk
‘Zuur melkproduct dat overblijft na de boterbe-
reiding’ vinden we als definitie.
 

a) Samenstelling
De structuur van karnemelk is gelijk aan ma-
gere melk. Alleen het vet ontbreekt. Door de 
zuurtegraad is het aanwezige melkeiwit lichter 
verteerbaar geworden. 
 

b) Toepassing
Karnemelk wordt het meest als drank gebruikt, 
maar wordt ook tot pap, saus of pudding ver-
werkt. 
Vooral de verwerking tot pap is voor ons be-
langrijk, aangezien er bij een grote boterpro-
ductie veel karnemelk overblijft. 
 
3. Room
‘De vet bevattende fractie die zich afscheidt bij 
opromen of centrifugeren van melk’ nemen 
we als omschrijving van room aan. Na het af-
scheiden van de room uit de melk blijft de vet-
arme fractie over en deze wordt ondermelk of 
magere melk genaamd. 
 

a) Samenstelling
Als grondstof voor de boterbereiding bevat het 
minstens 20 % vet. De rest is uit water, eiwit-
ten, mineralen en vitaminen samengesteld. 
 

b) Toepassing
Zoals we al in het bovenstaande punt vermeld-
den, is het een grondstof voor de productie van 
boter. We merken op dat dit de aanwending 
van room was in onze beschouwde periode.
Daarnaast kennen we vandaag nog andere 
toepassingen van room zoals in slagroom, als 
koffieroom en als onderdeel bij sommige ge-
rechten. 

4. Wrongel 
‘Gedeelte van de melk dat door natuurlijke of 
kunstmatige coagulatie (= stolling van eiwit) 
wordt vrijgemaakt en gebruikt om kaas te 
bereiden’ is voor ons een bruikbare definitie. 
Wrongel heeft nog een beter bekend syno-
niem: kwark.
 
5. Wei
‘Vloeistof die bij het stremmen van de melk uit 
de wrongel treedt’ nemen we hier als omschrij-
ving aan.

a) Samenstelling
Ze heeft een doorschijnende groengele kleur 
en bevat gemiddeld per liter 52 gr lactose, 5 gr 
eiwitstoffen, 7 tot 8 gr mineralen en een wei-
nig vet. 

b) Toepassing
Ingedikte wei of weipasta zal men heden ten 
dage tot weibrokken of weipoeder drogen. 
Vervolgens worden ze in de veevoeder- of in le-
vensmiddelenindustrie toegepast of tot lactose 
verwerkt.
Vroeger gebruikte men de wei ook als veevoe-
derproduct en zelfs als voeding voor mensen, 
met dien verstande dat het vooral voor de ar-
men bestemd was. We vinden de toepassing 
als veevoeding duidelijk terug in Hofstede en 
landhuys, want de wey sal mogen te pas ko-
men om de verckens ende honden te spijsen. 
Dit geeft aan dat men wei wel degelijk als vee-
voedsel gebruikte. Het volgende citaat wijst 
er eveneens op dat men wei ook als voeding 
voor mensen gebruikte als ‘t dieren tijdt is. De 
verbruikers van wei waren de dienstboden of 
arbeiders van de boerderij. 

E. Voedingswaarde van zuivel
In dit punt gaan we, zoals de titel het al aan-
geeft, na wat de voedingswaarde van de ver-
schillende zuivelproducten is. We vergelijken 
die vervolgens met andere voedingswaren zo-
als vlees, vis, brood en aardappelen. 
Brood was namelijk doorheen de geschiedenis 
het belangrijkste voedsel van de gewone man. 
Dit vinden we ook terug in een gezegde als het 
dagelijks brood. Vanaf de 18de eeuw echter 
namen aardappelen geleidelijk aan de rol van 
brood over, hoewel het nog steeds een wezen-
lijk onderdeel van het dagelijkse voedingspak-
ket uitmaakte.

1. Voedingswaarde
Wie een uitspraak over de voedingswaarde 
van etenswaren wil doen, moet goed beseffen 
dat het wel niet mogelijk is om tot een exacte 

analyse van voeding uit het verleden te komen. 
Er moet worden uitgegaan van de vooronder-
stelling dat ons hedendaags voedsel enigszins 
dezelfde samenstelling bezit als de 17de- of 
18de-eeuwse levensmiddelen. Daarbij komt 
nog dat we eveneens veronderstellen dat af-
geleide producten zoals zuivel bij benadering 
eenzelfde samenstelling hadden. 
Voor een analyse van de voedingsmiddelen 
doen we een beroep op de Nieuwe voedings-
leer van C. Den Hartog. Aan de hand van dit 
werk is het mogelijk een uitgebreide vergelij-
king tussen de verschillende producten te ma-
ken. In een latere instantie zullen we van de 
resultaten gebruik maken wanneer we het voe-
dingspatroon in de Nieuwe Tijden bespreken.  
 
2. Vergelijking voedingswaarde zuivel met 
andere levensmiddelen
- zuivelproducten als room, kaas en boter zijn 

heel rijk aan calorieën. Respectievelijk gaat 
het om 200, 320 en 750 kcal per 100 gr;

- kaas is ongeveer even eiwitrijk als vlees en vis;
- boter en kaas zijn eveneens rijk aan vet;
- alle zuivelproducten zijn een belangrijke bron 

voor calcium en fosfor. Kaas is, met een ge-
middelde van 650 milligram, veruit de be-
langrijkste leverancier van calcium;

- boter is een waardevolle bron voor zowel vi-
tamine A en ß-caroteen. 

Kaas bevat dus veel eiwit en kan gemakkelijk 
als vleesvervanger dienst doen. Als equivalent 
van 100 gram vlees geldt zo’n 75 gram (jonge) 
kaas. 
 
Frappant is het verschil in voedingswaarde 
tussen boter en reuzel indien men reuzel als 
‘braadvet’ of toespijs in plaats van boter ge-
bruikt. Het komt erop neer dat wie reuzel als 
toespijs of braadvet gebruikt, eigenlijk 100 % 
vet tot zich neemt! Gebruikt men daarentegen 
boter, dan zal men naast zo’n 83 % vetstof ook 
nog eiwitten, koolhydraten, mineralen en vita-
mines opnemen. 
Daar buiten is de eigenlijke energiewaarde van 
beiden heel hoog. Zo vertegenwoordigt 100 gr 
boter zo’n 750 kcal en 100 gr reuzel ongeveer 
900 kcal.
 
Melk en melkproducten kunnen tenslotte als 
heel voedzame nutriënten worden weerhou-
den. Uit de opmerkingen hierboven besluiten 
we dat vooral kaas een vrijwel onmisbaar ele-
ment van de menselijke voeding is. 

Wordt vervolgd.
Laurent Hoornaert
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KORTINGSDAGEN VAN
03/11 TEM 09/11/2015
Knip deze advertentie uit
en bespaar 5%* op al uw 
aankopen & bestellingen.
Alleen geldig bij afgifte van deze
advertentie & van 03/11 tem 09/11

Openingsuren: dinsdag
t.e.m zaterdag telkens van 
14 tot 19 uur.

Uitzonderlijk open op
zondag 08 november &
maandag 09 november

KERST & EINDEJAARSASSORTIMENT
OOK UITGESTALD & TE BESTELLEN!

*Niet combineerbaar met andere kortingen
Blasiusstraat 97 > B-8972 Krombeke
0473/968972 (Sylvie) > 0478/340001 (Bart)
info@zokola.be > www.zokola.be

nieuw!

 indoor showroom

MADE IN CHOCOLATE

ZOKOLA 
NAJAAR
KORTINGSDAGEN

zOKOLA • BLASIUSSTRAAT 97 • 8972 KROMBEKE
0473-968 972 • 0478-340 001 • INfO@zOKOLA.BE

ROESBRUGGE
’T IS GEDAAN MET ROOD EN GROEN

Zaterdag 10 oktober, gedaan met omrijden. 
Alle verkeer kan terug door Roesbrugge-dorp.

TERUGBLIK

Mei 1940
Op 29 mei 1940 werd door de terugtrekkende 
Engelse militairen de brug over ‘De IJzer’ opge-
blazen, dit om de optocht van de Duitsers te 
vertragen (zie IJzerbode 4 april 1991). De Duit-
se genietroepen hebben dan een noodbrug ge-
plaatst over ‘De IJzer’. Deze gaf verbinding met 
de ‘kaai’ en de ‘Landing’. In juni kwam er voor 
de opgeblazen brug een houten vervangbrug.

1955-1956
In 1955 werd de houten brug gemaakt door 
de Duitsers afgebroken en vervangen door een 
betonnen constructie. Het verkeer moest dan 
over een noodbrug, geplaatst door de Belgi-
sche genieploegen. Deze verbinding komende 
van Beveren a.d. IJzer verbond de ‘kaai’ naar 
de ‘Landing’ van Leenhouders door de Pottery-
straat naar de Markt. Over deze situatie maakte 
Romain Depuydt († 2013) een lied “’t Is gedaan 
met rood en groen” dat werd opgevoerd in de 
revue van de muziekmaatschappij.

Moa wuk zeg je nu!
We moe’n geen toer meer doen,
’t Is uit met “rood” en “groen”!
’t Is gedaan! ’t Is gedaan!
Met ol de Landinge rond te gaan!
De mizerie is vergeten,
We gaan nuus gemak niet weten,
Goa moa deure zonder stoppen,
Want de brugge is nu gedaan!

2000-2001
Officiële opening van de hernieuwde dorps-
kern op 22 juni 2001. Gans de dorpskern werd 
vernieuwd. Deze werken hebben 9 maanden in 
beslag genomen, waarvan 6 maanden volledig 
afgesloten voor alle verkeer. Deze keer geen 
omleiding over de ‘kaai’ en de ‘Landing’. De 
omleiding was over Stavele of langs Houtker-
que (Frankrijk). Omleiding uit de Bergenstraat 
naar Poperinge werd 19 km in plaats van 12 
km. Bij de opening van de vernieuwde dorps-
kern maakte Romain Depuydt ook een lied.

Hotstonemassage • Chinese relaxatie • Permanente make-up • Parfumerie • Make-up • Kleurconsulente • Definitieve ontharing • Infraroodcabine

Start nu met je definitieve ontharing
van oksels, bikini, …

Vraag inlichtingen !!!

Beauty & wellness

Provenplein 53 - 8972 Proven
Tel. 057 30 08 51 - Gsm 0494 06 96 73
www.valerieviane.be
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EVENEMENTENKALENDER Klimaatverandering (6)
Het beleid
Wereldwijd baart de opwarming mensen zor-
gen. Actiegroepen en campagnes schieten dan 
ook als paddenstoelen uit de grond. En in het 
digitale tijdperk omspannen netwerken vlug 
de hele wereld: Avaaz, 350.org of Greenpeace 
zijn stuk voor stuk bewegingen met een mil-
joenenachterban. Ze doen hard hun best om 
het beleid positief te beïnvloeden of zetten bur-
gers aan om zelf stappen te ondernemen.  “Als 
elk voor eigen deurtje veegt, is heel de straat 
vlug proper”. Velen wachten niet tot politici 
de klus klaren, maar starten zelf de boeiende 
zoektocht naar een ecologische levenswijze. De 
klimaatcampagne van 11.11.11 (54) somt zeven 
punten op waarmee burgers het verschil kun-
nen maken: 

Bewust consumeren. Of consuminderen?
Het produceren, verpakken en vervoeren van 
elk product, vraagt energie. En de fossiele 
brandstof om die energie op te wekken, draagt 
sterk bij tot de CO2 -uitstoot. Je kunt het milieu 
dus sparen door je koopgedrag aan te passen 
en als consument bewuste keuzes te maken. 
Sta er even bij stil, voor je iets koopt: hoe lang 
zal het duren vooraleer het aangekochte pro-
duct “afval” wordt? Stilaan groeien we ook 
naar een deeleconomie: veel producten wor-
den door meerdere mensen gedeeld, krijgen 
een tweede leven via de kringloopwinkel of 
facebook. Surftip: neem een kijkje op face-
book/gratis Poperinge-Ieper of op facebook /
Kringloopwinkel West. Ook www.bewust-
verbruiken.be is een inspirerende website.

Lokaal en seizoensgebonden eten
Snijboontjes uit Kenia aangevlogen, een potje 
fruityoghurt waarvan de ingrediënten 8000 km 
aflegden vooraleer het achteloos uitgelepeld 
en weggegooid wordt. Het zijn bekende voor-
beelden. Wie putje winter paprika’s eet, moet 
beseffen dat die wellicht een hele reis aflegden 
om van Zuid-Italië op ons bord te geraken. 
In het andere geval werd flink wat brandstof 
verstookt om de serre om de  hoek warm te 
houden. Wie lokaal eet, steunt de plaatselijke 
landbouw en heel wat boeren verkopen met 
graagte een deel van hun oogst op het erf: 
via de korte keten vermijden ze de winstro-
vende omweg langs groot- en kleinhandel. En 
ze zijn bijzonder smakelijk, de producten van 
lokale boeren die je in het Poperingse voed-
selteam vindt. Je bestelt er wekelijks via de 
webwinkel en haalt de producten zelf af op 
vrijdag. De 175 Vlaamse voedselteams vind je 
op www.voedselteams.be en op www.recht-
vanbijdeboer.be vind je de hoevewinkel in je 
buurt waar je al lang op zoek naar was. Surftip: 
www.100procentwest-vlaams.be (klikken op 
De Westhoek) 

Vliegreizen vermijden
Voor je een vliegreis boekt, kun je best twee-
maal nadenken! Vooral korte vluchten en 
lowcost-reizen zijn een ramp voor het klimaat. 
De milieukost wordt maar heel miniem mee-
gerekend in de prijs van het vliegticket. Een 
weekje Tenerife levert per passagier al vlug de 
onvoorstelbare hoeveelheid van 2 ton CO2 op. 
En dat terwijl we in een straal van 100 km zo 
veel mooie plekjes links laten liggen. Bezocht je 
Brugge al eens grondig? Wissant? Clairmarais? 
Montreuil, Mons, Douai of Cambrai?
Surftip: www.groenesleutel.be, www.vlaande-
ren-vakantieland.be.

De auto laten staan
De meeste verplaatsingen met de auto zijn kor-
ter dan 5 km. Dat kan natuurlijk anders. Je kunt 
kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer. 
De gemiddelde uitstoot van een wagen is 150 
gram CO2 per kilometer. (55) Dus voor elke 7 
km met de fiets, bespaar je 1 kg uitstoot. Zowel 
gewoon als elektrisch fietsen zijn hip en zitten 
duidelijk in de lift: waar E-bike en fietskar tot 
voor kort vreemde vogels waren, sieren ze nu 
het straatbeeld in alle kleuren van de regen-
boog. Ook auto-delen boomt en aan 44 stati-
ons haal je voor een prikje je blue-bike op. 
Surftip: www.blue-bike.be, www.autodelen.
be, www.fietsersbond.be, www.taxistop.be, 
www.ecoscore.be, www.fietsnet.be. 

Voor groene stroom kiezen
De elektriciteit die heel proper uit je stopcontact 
komt, heeft een lange weg afgelegd. Aan de 
oorsprong er van staat veelal een kernreactor 
of een centrale op gas, kolen of stookolie. Wil 
je een light verbruik en dito factuur? Koop dan 
energiezuinige toestellen met een A+++ label, 
laat toestellen niet op stand-by staan, gebruik 
LED- of spaarlampen en doe het licht uit waar 
het kan. Hoe groen je stroom is, kan je vinden 
op www.vreg.be: klikken op Groencheck.
Surftip: www.topten.be, www.energievreters.
be.

Je woning isoleren
Verwarming slokt de meeste energie op in de 
woning. De verwarming een graadje lager zet-
ten, bespaart al vlug 7% op de stookkosten. 
Maar veel besparen doe je vooral door je wo-
ning vakkundig te isoleren en tocht te beper-
ken. Dakisolatie loont hierbij het meest. In onze 
streek kun je voor degelijk advies terecht bij 
BasBouwen in Veurne: www.basbouwen.be.
Surftip: www.dialoog.be.

Minder vlees eten
Een suggestie die verwondering kan wekken 
bij liefhebbers van fijne vleeswaren. De indus-
triële vleesproductie draagt flink bij aan de 
uitstoot van broeikasgassen. Volgens een FAO-

rapport uit 2006 zou veeteelt zelfs 18% van 
het verhoogde broeikaseffect veroorzaken. (56) 
De FAO rekent dan wel heel het plaatje: de me-
thaanuitstoot door runderen, het kappen van 
het regenwoud om soja te telen, het vervoer in 
koelwagens enz. Een of meerdere veggiedagen 
per week kunnen voor een welkome afwisse-
ling zorgen en op www.evavzw.be  vind je de 
heerlijkste recepten.
Surftip: www.dagenzondervlees.be.

Met Climate Express
naar de klimaattop in Parijs
Eind november start in Parijs de COP21: 
een cruciale klimaattop. Het wordt het 
grootste diplomatiek evenement ooit op 
Franse bodem. De top moet een nieuw al-
omvattend klimaatakkoord opleveren dat 
in enkele decennia leidt naar een koolstof-
arme economie. Milieubeschermers uit de 
hele wereld maken zich stilaan op om de 
Parijse hoofdstad met hun eisen en voor-
stellen te overspoelen: fietskaravanen uit 
Ierland, Thailand en Nieuw Zeeland,  een 
groep lopers uit het Hoge Noorden, trei-
nen uit Zwitserland, Polen en Turkije. Het 
zijn enkele tot de verbeelding sprekende 
voorbeelden uit de honderden buitenland-
se delegaties.
In België is het vooral Climate Express die 
hiervoor de kar trekt. Climate Express is 
een jonge organisatie die massaal mobili-
seert voor de klimaatmars van zondag 29 
november in Parijs. Dit wordt wellicht de 
grootste klimaatmars ooit,  zeg maar een 
historische gebeurtenis. De organisatie 
vindt dat er een zeer ambitieus, fair en bin-
dend klimaatakkoord uit de bus moet ko-
men. Hun positieve voorstellen zijn onder 
meer: snelle en verregaande uitstootreduc-
ties (tot 95%) en 100% duurzame energie 
tegen 2050, een eerlijke behandeling van 
de arme landen en veel meer inspraak voor 
de bevolking in dit thema. 
Waar bedrijven en multinationals massa’s 
lobbyisten naar de top zullen sturen, ligt 
ook de ambitie van Climate Express erg 
hoog: minstens 10.000 Belgen mee laten 
opstappen in de mars. Met de fiets, de 
bus, per trein of skeeler, te voet of met de 
kajak: niets is deze activisten te veel of te 
gek. 
De twee treinen en de fietskaravaan van 
honderden fietsers die van Brussel naar Pa-
rijs zullen afzakken zijn ondertussen volge-
boekt. Maar daarnaast worden vanuit 25 
opstapplaatsen in België tientallen bussen 
ingezet die zorgen dat iedereen de mars 
kan meemaken. 



Twee weekends later, van 11 tot 13 de-
cember, doet Climate Express mee in de 
internationale Climate Games in Parijs: 
ludieke en directe prikacties naar banken 
en bedrijven die rustig verder blijven inves-
teren in nieuwe koolmijnen, schaliegas of 
olieprojecten. 
Ook vanuit de Westhoek vertrekt straks 
een groepje fietsers naar de klimaatmars. 
En tot 14 november kan iedereen zich nog 
inschrijven voor de dagreis naar Parijs met 
de bus: met opstapplaatsen in Veurne, 
Diksmuide en Ieper. Intekenen verloopt 
via www.climate-express.be. 
Aan deze campagne werken meerdere 
partners mee, waaronder: de Gezinsbond, 
Beweging.net, Vrouwen  met vaart, Vor-
mingPlus, JNM, de grote vakbonden, Na-
tuurpunt, Broederlijk Delen, 11.11.11 en 
Oxfam. Voor meer info over deze actie of 
aanvragen voor een spreker of workshop 
kunnen verenigingen terecht bij Climate 
Express Westhoek, via climexwesthoek@
gmail.com of 057/30 16 64. Meer info op 
facebook / Climate Express Westhoek.

Noten:
54. Wat zijn oplossingen?, documenten, Klimaatverandering 

in woord en beeld, op www.climatechallenge.be, ge-
raadpleegd op 07/10/2015.

55. CO2 van nieuwe wagens: België zit onder het Europees 
gemiddelde! (18/04/2015) op www.febiac.be, website 
van de Belgische Automobiel en Tweewielerfederatie, 
geraadpleegd op 02/10/2015. Werd in dit cijfer ook mee-
genomen: de indirecte uitstoot door de productie en het 
vervoer van de brandstof zelf. 

56. Livestock’s long shadow. Environmental issues and op-
tions, p 272. Food and Agriculture Organisation of the 
United Nations, Rome, 2006. 

Wordt vervolgd.

Luk Durnez
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DE RUPSE, RUILWINKEL TE POPERINGE

De Rupse is een ruilwinkel waar iedereen wel-
kom is om baby- en kinderkledij te ruilen voor 
een groter maatje (tot en met maat 104) of 
voor speelgoed. 
Ruilen is een hippe en ecologische methode om 
de kledij waar je spruit is uitgegroeid een nieuw 
leven te geven en zelf te kunnen besparen op 
je kledijbudget. Denk maar aan de geefpleinen 
en allerhande Facebookpagina’s rond ruilen en 
weggeven die momenteel erg in trek zijn.
De manier van ruilen is zeer eenvoudig: je 
brengt proper gewassen baby- of kinderkledij 
binnen, voor elk stuk ontvang je 1, 2 of 3 je-
tons (afhankelijk van de grootte van de kledij) 

en met die jetons kun je in de winkel mooie 
tweedehandse kledij kopen in een groter
maatje of speelgoed. Je kan dit meteen doen 
maar dit kan ook bij een volgend bezoek.
Er is ook een leuke speelhoek voor de kinderen 
zodat ouders in alle rust kunnen winkelen en 
kiezen.
Voor mensen die niet onmiddellijk iets heb-
ben om te ruilen is er de mogelijkheid om een 
startpakketje aan te vragen. Op die manier kan 
iedereen terecht in De Rupse.
De Rupse wordt ook een gezellige, laagdrem-
pelige ontmoetingsruimte waar ouders met 
een tasje koffie kunnen praten over alles wat 

met kinderen en opvoeden te maken heeft.
De Rupse is open op dinsdag van 14 tot 16 uur, 
op donderdag van 14.30 tot 17 uur, op vrijdag 
van 9 tot 12 uur en op zaterdag van 14 tot 
16 uur. De Rupse is gevestigd in de Ieperstraat 
157.
We kunnen rekenen op een enthousiaste ploeg 
vrijwilligers om de winkel open te houden en 
ook op een klas 7de jaars leerlingen van de 
richting Mode Verkoop van het Onze-Lieve-
Vrouwe-instituut.

Info: Nele Theunynck, 057 33 20 83 -
nele.theunynck@sociaalhuispoperinge.be.
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DAKWERKEN

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN

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

GOED NIEUWS VAN HET FRONT! OUD WORDEN
IN DEZE TIJD.Dit is een waargebeurd verhaal uit de eerste 

wereldoorlog met een goede afloop, een won-
der wellicht?
 

Het gezin Léon Paresys en Louise Goussey telde 
12 kinderen en woonde in Winnezeele, Fran-
krijk.
 

Drie kinderen stierven jong, er bleven 7 broers 
en 2 zussen in leven.
De zeven broers vertrokken op dezelfde dag 
naar de grote oorlog. De ouders, al niet meer 
erg jong, huilden bij het afscheid. Ze beloofden 
een kapel te bouwen wanneer de zeven broers 
gezond en wel zouden terugkeren.
 

En Henri, Elie, Marcel, Abel, Robert, Jéremie en 
Eugène kwamen allemaal ongedeerd terug!!

Marcel, die priester was, hielp de kapel bou-
wen ‘ter ere van het Heilig Hart’ in 1920. De 
kapel staat op de grens van Watou en Frankrijk 
(route de Watou), op Frans grondgebied.
 

Jaarlijks wordt in de maand juni een gebeds-
dienst gehouden.
Yvonne Thoris, 90-jarige dochter van een van 
de zussen van de zeven broers leidt deze dienst.
 

Die zus, mama van Yvonne Thoris, was Zoé Pa-
resys, gehuwd met Georges Thoris. Hun andere 
dochter was Suzanne Thoris, gehuwd met Ro-
ger Mouton. Hun kinderen zijn Brigitte, Régine, 
Paul en Véronique Mouton. Véronique Mouton
is gehuwd met André Delanote (slagerij De Pos-
terij Roesbrugge). 
 

Het is gewoon niet voor te stellen,
nu moet je met een mobieltje bellen.
Daar kun je ook een tekst op lezen.
Dus moet je altijd bereikbaar wezen.
En dat kan dus niet gewoon
Met een vaste telefoon.
 
Wil je een treinkaartje kopen, 
nee, niet naar de balie lopen.
Daar is niemand meer te zien, 
je kaartje komt uit een machien.
Je moet dan overal op drukken 
in de hoop dat het zal lukken.
Pure zenuwsloperij, 
ja, achter je zie je een rij
kwaad en tandenknarsend staan,
want de trein komt er al aan.
 
Bij de bank wordt er geen geld 
netjes voor je uitgeteld.
Want dat is de oude cultuur, 
nu komt je geld uit de muur.
Als je tenminste de code kent, 
anders krijg je geen rosse cent.
En om je nog meer te plezieren, 
mag je internetbankieren.
Allemaal voor jouw gemak 
zo alles onder eigen dak.
Niemand die er ooit om vroeg. 
Blijkbaar is het nooit genoeg.
 
Man, man, man, wat een geploeter, 
alles moet nu met een computer.
Anders tel je echt niet meer mee.
Op www en punt be                                                                                                                                            
vind je alle informatie, 
waarom dan al die frustratie?
Maar als dat ding het niet doet, 
dan word je echt niet goed.
En dan roepen ze nog dat je boft, 
je hebt immers Microsoft.
Ach, je gaat er onderdoor, 
je raakt gewoonweg buiten spoor.
Nee, het is geen kleinigheid, 
oud worden in deze tijd.
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BRANDSTOFFEN  | OLIËN & SMEERMIDDELEN  |  VETTEN  |  ANTIVRIES & KOELVLOEISTOF  |  MAZOUTTANKS

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

Bereidt 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 !

ZELFSTANDIG KANTOOR ALVERINGEM - ROESBRUGGE

BERNARD COMEYNE
Nieuwstraat 12, 8690 Alveringem

T 058 28 00 10 - F 058 28 00 18 -  E comeyne-alveringem@ing.be

Roesbruggeplein 7, 8972 Roesbrugge
T 057 34 68 40 - F 057 34 68 48 - E roesbrugge@ing.be

Alveringem   Roesbrugge
Maandag 9.00 - 12.00 uur   14.00 - 17.00 uur
Dinsdag 9.00 - 12.00 uur   14.00 - 18.00 uur
Woensdag 9.00 - 12.00 uur Iedere namiddag Iedere voormiddag 14.00 - 17.00 uur
Donderdag 9.00 - 12.00 uur op afspraak op afspraak 14.00 - 17.00 uur
Vrijdag 9.00 - 12.00 uur   14.00 - 17.00 uur
Zaterdag 9.00 - 12.00 uur

Buiten de kantooruren steeds mogelijk op afspraak FSMA 102316 cA-cB
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Patrick Maeyaert en de award bij PepsiCo
Bevernaar Patrick Maeyaert is een doodge-
wone gast van bij ons. O ja, hij studeerde met 
succes en werd ingenieur biochemie optie 
“brouwerij”. En dan denk je dat zijn carrière 
zal beginnen in een of andere biermakerij in de 
Westhoek. En er is keuze genoeg; niet dat we 
hem dadelijk zien interneren bij de paters van 
West-Vleteren, maar het had gekund. Maar er 
is St-Bernardus in Watou, en er zijn struise en 
dolle brouwers actief in Woesten en in Esen en 
en… de Westhoek is één brouwerij! 

Neen, hij startte in 1982 in het “patattekot” 
in Veurne, de chipsfabriek van Croky Veurne, 
in het labo. Na anderhalf jaar stapt hij over 
naar de afdeling waterzuivering en afvalstoffen 
van de firma. Rond 1990 doet hij letterlijk en 
figuurlijk veldwerk: controle op de aardappel-
velden en van de binnenkomende aardappe-
len, waarvan chips worden gemaakt. In 1995 
wordt hij teruggeroepen naar de afdeling wa-
terzuivering en afvalstoffen en dat zal hem niet 
meer loslaten.

In 1997 wordt een milieucoördinator verplicht.
Patrick wordt aangesproken voor die job, volgt 
avondcursussen en doet examens met succes.
Een jaar later neemt PepsiCo de fabriek over 
en een aantal werknemers kunnen en willen 
op post blijven. Patrick blijft op post als milieu-
coördinator. 

PepsiCo is geen kleintje: de multinational ken-
nen we van de grote concurrent van Coca Cola 
met Pepsi Cola en van 7UP maar produceert en 
verdeelt naast dranken ook voedingsmiddelen. 
Lays zegt u waarschijnlijk iets, grote kans dat 
die in Veurne uit de olie en van de band kwa-
men. Wereldwijd is PepsiCo een van de groot-
ste voedingsmiddelen- en drankenbedrijven en 
draait een netto-omzet van ruim 65 miljard dol-
lar. PepsiCo staat in België en Luxemburg in de 
Top 9 van de voedingsmiddelenbedrijven, en 
stelt zo’n 900 mensen te werk in drie vestigin-
gen, waaronder de productielocatie in Veurne.
De nieuwe werkgever stimuleert de werkne-
mers, motiveert hen en betrekt hen bij het 
ganse gebeuren. Patrick ziet een mogelijkheid 
om het organisch afval, zeg maar de aardap-
pelschillen en andere afgekeurde chips, te re-
cycleren. Eerst proeven in het labo om afval 
te vergisten om er biogas uit te halen. Dit is 
dan brandstof om een generator, zeg maar een 
grote dynamo, aan te drijven, die op zijn beurt 
elektriciteit opwekt. Dit project loopt over ja-
ren onderzoek en uitproberen, maar met een 
West-Vlaamse hardnekkigheid slaagt PepsiCo 
Veurne er in om op jaarbasis 5000 megawatt-
uren te produceren. Zegt u niks misschien, 
maar dat is zowat het jaarverbruik aan elektri-

citeit van ongeveer 1000 gezinnen. Voor Pep-
siCo Veurne is dit 25 % van de elektriciteit die 
nodig is in de fabriek!
Komt daarbij dat men er in slaagt om het af-
valwater via filtratie om te zetten in drinkbaar 
water. Effectief worden onder meer de koffie-
machines in de firma voorzien van dit water.
Dit alles te samen betekent voor de firma: de 
helft minder water nodig, de helft minder afval, 
en een kwart minder elektriciteitsbehoefte!
Hiermee is Patrick pionier voor de multinatio-
nal. 

PepsiCo heeft een traditie om waardevolle ini-
tiatieven te belonen. Eind 2013 werd Patrick 
met zijn echtgenote Brigitte Bossaert naar het 
hoofdkwartier in New York geroepen om een 
“award”, zeg maar een beloning, voor dit uit-
zonderlijk werk in ontvangst te nemen. Het 

was de CEO, met name mevrouw Indra Nooyi,
-  zeg maar de allerhoogste bij PepsiCo over de 
hele wereld -, die de erkenning overhandigde. 
De vijfdaagse stond volledig in het teken van 
waardering en respect. In totaal werden 225 
werknemers van PepsiCo, uit alle hoeken van 
de wereld gelauwerd. 

De directie van PepsiCo Veurne moet deze 
werkhouding hoog in het vaandel dragen want 
ook dit jaar vertrekt er een werkneemster uit 
Alveringem naar de “Circle of Champions” in 
New York.

Eind 2013 werd Patrick terecht ook “Krak van 
de gemeente Alveringem”. De provincie West-
Vlaanderen nodigde hem met alle “Kraks” uit 
elke gemeente uit naar de provinciehoofdstad.
En Patrick, hij blijft de doodgewone gast van 
bij ons.

Herman Pannecoucke

Patrick Maeyaert en de Ceo van de multinational PepsiCo, mevrouw Indra Nooyi, bij de uitreiking.

Patrick Maeyaert met felicitaties van
de manager van PepsiCo Veurne,

de heer Frank De Langhe
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Opgelet, geld lenen kost ook geld.

Fintro. GAAt VEr, BLiJFt DiCHtBiJ.
* Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door Alpha Credit NV, kredietgever, Ravensteinstraat 60, B-1000 Brussel, RPR Brussel, BTWBE0445.781.316. Kredietagent: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702. 
Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702). De Fintro-agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven. V.U. Charline Van Droogenbroeck, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel. psdo204j - bux 54136

Wij verlenen
uw plannen een toekomst.

Laten we praten over  
uw Lening op Afbetaling*.

PrinZiE bvba 
Provenplein 39A | 8972 Proven  
T +32 57 30 09 01 | FSMA-nr.: 011232 A-cB
Zakenkantoor@prinzie.be

SPECIAAL OPEN 
op zondag 25 en
maandag 26 oktober 
van 9 tot 18.30 uur !!!

BELANGRIJKE DATA 
28 + 29 november 
KERSTHAPPENING
in een sfeervol kader !

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

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

Denk nu al aan:
+ grafstukken en chrysanten voor Allerheiligen

+ grote keuze in violen, winterheide, sierkolen, …
 alles om uw winterbloembakken te vullen

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

+ bloembollen van voorjaarbloeiers: om nu te planten !!

+ vanaf november : fruitbomen en sierbomen

+ Schrijf je in op de nieuwsbrief voor actuele informatie over uw tuin.

+ Klantenkaart geldig op al uw aankopen 



ABELE

n “Buren bij Kunstenaars”
Ook dit jaar vindt tijdens het derde weekend 
van oktober “Buren bij Kunstenaars” plaats 
en stellen heel wat creatievelingen hun ate-
lier open. Het Pensionaat in Abele wordt twee 
weekends lang kunstgalerij voor 24 exposan-
ten en deelnemers aan dit evenement. Alle 
info is terug te vinden op www.burenbijkun-
stenaars.be. Je kan ook contact opnemen via
057 33 22 08 - vzw.pensionaat@skynet.be. 
Deelnemers dit jaar zijn: 
- Monique Berghman, schilderen met acryl en 

olieverf
- Pol Debaene, landschappen in pastel
- Norbert Demeester, schilderen met acryl
- Virginie Durnez, bloemsierkunst
- Luc Famaey, olie op doek en beeldhouwkunst
- Gilbert Hauspie, tekenen en schilderen van 

figuratief tot abstract
- Chris Masson, bloemen, kevers, dieren, in ke-

ramiek
- Charles Meuleman, assemblage in metaal
- Gaston Pauwels, keramiek
- Jenny Pittillioen, olie- en acrylverf op doek
- Josiane Platteeuw, pergamanokunst, diverse 

technieken
- Raymond Renders, collages, olieverf op doek, 

keramiek
- Romine, olie- en acrylverf op doek
- Patrick Vanhamme, aquarel en olieverf op 

doek
- Carine Vanmeenen, schilderen met acrylverf, 

fotografie
Daarnaast nemen de leden van het collectief 
“Creabelle@pensionaat” opnieuw deel: 
- Marc Blacquaert, schilderijen met acrylverf
- Martine Dumeez, schilderijen met pastel, 

acryl en olieverf
- Annemie Herpelinck, patchwork
- Nicole Quaghebeur, schilderen met acrylverf 

en letters in steen
- Francine Vandevoorde, schilderen en letters 

in steen
Ook de leden van het collectief “Taille Directe@
pensionaat” zijn van de partij: Pierre Delputte, 
Mieke Latré, Chantal Noppe en Robert Walleg-
hem.
De toegang is gratis op vrijdag 16 oktober van 
16 tot 18 uur en op zaterdag 17, zondag 18, 
zaterdag 24 en zondag 25 oktober telkens van 
10 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur.

n Tweedehands boekenbeurs
 “Volgens het boekje”
 Zondag 1 november van 8 tot 16 uur
Ben je een boekenfan? Lees je veel? Heb je niet 
voldoende met een bibliotheekbezoek? Verza-
mel je boeken van een bepaalde auteur of over 
een bepaald onderwerp? Dan is deze tweede- 
hands boekenbeurs iets voor jou. Je vindt er 
een gevarieerd aanbod dat je zeker zal interes-

seren aan zeer democratische prijzen. 
De toegang is gratis.
Standhouders kunnen zich nog steeds melden. 
Ook voor hen is deelname gratis.
Graag contact opnemen op 057 33 22 08 of 
vzw.pensionaat@skynet.be. 

n Expo: “Daarbij die molen”
 Zondag 8 november van 8 tot 12 uur
Naar aanleiding van de maandelijkse verzamel-
beurs in het Pensionaat, zorgt vzw ’t Pensio-
naat voor een interessante expo.
Gabriël Devooght uit Poperinge is een gere-
nommeerd verzamelaar van postzegels en 
postkaarten. Hij is bereid gevonden om zijn col-
lectie met als thema “molens” tentoon te stel-
len. Dit is een unieke kans om een hele mooie 
filatelistische verzameling te zien. 
Toegang is gratis.
Info: vzw.pensionaat@skynet.be of 057 33 22 08. 

ALVERINGEM

n Concert met Laura Lynn en Tim Nash
 Woensdag 18 november om 14 uur
Laura Lynn, de Vlaamse Schlagerkoningin, 
neemt je mee op de melodieën van haar groot-
ste hits zoals ‘Je hebt me 1000 maal belogen’, 
‘Je doet de wolken verdwijnen’,’ Dans je de 
hele nacht met mij’! Zij wordt vergezeld door 
Tim Nash aan de keyboard. Maak de dansvloer 
onveilig op dansmuziek uit de jaren 60/70, 
swingende disco, leuke polonaises... Voor ieder 
wat wils!
Deuren open om 13.30 uur in sportzaal Retho-
rica, Nieuwstraat 42 te Alveringem.
Prijs: € 7 (VVV), € 8 (ADD)
Informatie: dienst Toerisme en Cultuur,
St. Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem
cultuur@alveringem.be, 058 288 881

BEVEREN-IJZER

n Spaghettimaaltijd t.v.v. feestcomité
 Zaterdag 24 oktober vanaf 18 uur
Op zaterdag 24 oktober vanaf 18 uur wordt 
iedereen verwacht in de H. Hartzaal te Beve-
ren a.d. IJzer. Het feestcomité richt er zijn 2de
spaghettimaaltijd in ter financiering van de 
kerstverlichting en andere feestactiviteiten.
Volwassenen betalen € 11, kinderen tussen 5 
en 12 jaar € 5 en de allerkleinsten (tussen 0 en 
5 jaar) eten gratis.
Kaarten kunnen tot 19 oktober besteld worden 
bij Leo: 057 30 04 60 - Danny: 0491 25 90 37 
- ketelers.waeyaert@telenet.be - frank.bousse-
maere@skynet.be.

n Grote boterkaarting OKRA
 Zondag 25 oktober vanaf 10 uur
Okra Beveren-IJzer organiseert een grote boter-
kaarting in de Heilig Hartzaal te Beveren-IJzer. 
Iedere winnaar krijgt 1 pakje Dixmuda-boter.

€ 1,25 per kaart. Kaarten te verkrijgen bij de 
bestuursleden.

n Sint-Maarten komt opnieuw
 Dinsdag 10 november om 18.30 uur
Op dinsdagavond 10 november om 18.30 uur 
verwachten Sint-Maarten en zijn Zwarte Pieten 
alle kinderen van Beveren aan de schoolpoort.  
Na de verwelkoming stappen ze zingend in 
stoet, samen met de Sint en zijn gevolg, door 
de straten van de gemeente om daarna in de 
H. Hartzaal de Sint persoonlijk te ontmoeten. 
Hij zal er samen met zijn Zwarte Pieten alle kin-
deren een zak snoep aanbieden.
De leden van het feestcomité verwachten een 
flinke opkomst van de kinderen samen met hun 
ouders, grootouders, vrienden en kennissen.

HARINGE

n Indrukwekkende affiche
 voor 16de Blaublues
 Zaterdag 14 november
Op zaterdag 14 november wordt in De Levaard 
in Haringe voor de 16de keer Blaublues geor-
ganiseerd. Het festival behoort al enkele jaren 
tot de top van de Europese bluesscène en ook 
dit jaar pakken de organisatoren uit met een 
topaffiche.
Met de Jarekus Singleton Band presenteert 
Blaublues immers één van de beste Amerikaan-
se bluesformaties van het moment. Jarekus 
Singelton is dit jaar genomineerd in maar liefst 
drie categorieën voor de Blues Music Awards, 
hij staat dit jaar op het podium in zowat alle 
grote Amerikaanse bluesfestivals en het is al-
leen maar dankzij de sterke reputatie van Blau-
blues dat hij tijdens een korte Europese tour-
nee straks Haringe aandoet. In de band speelt 
dan trouwens nog zo’n grootheid, want Sax 
Gordon is momenteel één van de meest ge-
vraagde saxofonisten, zowel live als studiomu-
zikant, en dat hij er in Haringe bij is maakt de 
affiche alleen maar indrukwekkender. De Britse 
Ian Siegal Band is ook al zo’n topper, met een 
pak Britse en Amerikaanse bluesawards in de 
kast en een repertoire dat elke muziekfan kip-
penvel moet bezorgen. Met Sharrie Williams 
komt de Amerikaanse ‘Soul Blues Female Artist 
of the Year’ exclusief voor België op het grote 
Levaardpodium en de groep Boogie Beasts is 
momenteel één van de beste bluesformaties in 
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eigen land. En op voordeurpodium zal de Brit 
Dollar Bill als onvervalste ‘one man band’ onge-
twijfeld de tent op zijn kop zetten.  
Het ziet er opnieuw sterk naar uit dat deze 
topaffiche de Levaard nog maar eens zal doen 
vollopen en wie erbij wil zijn koopt dan ook 
best een ticket in voorverkoop. Ze kosten € 20
en ze zijn te koop in alle Haringse cafés, ’t Ge-
heim Spoor in Beveren-IJzer, muziekshop Del-
baere in Poperinge en diverse bluescafés in de 
provincie. En wie het echt veilig wil houden, 
kan intekenen op de blues and bed-service. 
Die biedt voor amper € 10 een slaapplaats met 
douche en met € 5 extra een stevig ontbijt op 
de morgen na het concert. De plaatsen zijn wel 
beperkt. Alle info op www.blaublues.be - bij 
Geert Barbry op 057 30 00 44 of bij Jürgen 
Lahoutte op 057 38 88 59 of jurgen.lahoutte@
telenet.be.

n ’t Schoon Ende in Haringe
Begin december staat de Toneelgroep Haringe 
voor de 36ste keer al op de planken. En met
“’t Schoon Ende” brengen ze een tragikome-
die in de gekende stijl van de groep, een stuk 
dus met flink wat humor maar ook met hier en 
daar een doordenker en een inhoud die voor 
iedereen herkenbaar is.   
Het stuk is gebaseerd op “Het Eindpunt” van de 
Nederlandse auteur J. Hemmink-Kamp, maar 
hertaald naar ons dialect en deze streek. Het 
vertelt het verhaal van Toon, die 65 wordt en 
met pensioen moet. Hij voelt zich wel nog lang 
niet oud en maakt samen met zijn vrouwtje een 
pak plannen om nog van het leven te genieten. 
Maar schoondochter Trui komt op zijn verjaar-
dagsfeest met een verrassende surprise op de 
proppen, die bij ‘de oudjes’ helemaal niet in 
goede aarde valt. Er dreigt een serieus familiaal 
conflict en als er dan nog eens een sociaal as-

sistent op hen wordt afgestuurd lijkt de breuk 
niet meer te lijmen. Gelukkig zijn er een koppel 
goede buren, een lieve kleindochter, een fles 
cognac en enkele onverwachte misverstanden 
die voor enige troost zorgen.
Het verhaal wordt op scène gezet door Nelly 
Behaeghel, Karel Caenen, Christine Deroo, Kel-
ly Devos, Peter en Sarah Myny, Willy Neuville, 
Stef Ryon, Andy Schacht en Ine Six en regisseur 
André Schaubroeck leidt alles in goede banen.
Er wordt gespeeld in De Levaard in Haringe 
op  4, 5 en 11 december om 20 uur en op 13 
december om 19 uur. Kaarten kosten € 7 en 
kunnen gereserveerd worden bij de leden van 
de Toneelgroep Haringe, via toneelharinge@
gmail.com, de spelers of op 057 30 03 09. En 
iedereen is natuurlijk van harte welkom om de 
weg naar ’t Schoon Ende te helpen zoeken.

HOOGSTADE 

n Flarden… in de kerk
 Zaterdag 7 november om 20 uur
Je kunt er niet omheen: de Groote Oorlog van 
1914-1918 beroert de Westhoek, want hier is 
100 jaar geleden zwaar slag geleverd. Het stuk-
je grond achter de IJzer bleef België en wie kon, 
vluchtte dan ook “Bachten de Kupe”. Achter 
het front van IJzer en Somme kon je eventjes 
de oorlog vergeten, werden de gewonden ver-
zorgd en de doden begraven. De gruwel van 
de oorlog blijft de Westhoek beroeren. 
Flarden is een avondvullend programma met 
liedjes en geschriften uit en over ’14-’18, voor 
en door mensen van bij ons. De oorlogsjaren 

komen in flarden en in al hun facetten aan bod, 
over een aan flarden geschoten gebied. 
Voor deze productie hebben de muziekgroe-
pen uit Stavele: het Sint-Ceciliakoor van Stave-
le, ‘Moest ik van U zijn’ en ‘Olbiol’, de handen 
in elkaar geslagen.
Aangrijpende liederen uit de oorlogstijd, afge-
wisseld met dagboekfragmenten van soldaten; 
jonge, gewone gasten, weggerukt uit hun ge-
zin, omgeving of land  om in de modder van de 
IJzervlakte te vechten tegen een vijand die ze 
amper kennen.
En dat Hoogstade dit programma “Flarden” 
aanbiedt via het Feestcomité en ’t Ateljeetje  
van Hoogstade is nogal vanzelfsprekend: het 
voormalige rustoord “De Clep” was een hos-
pitaal tijdens de oorlog, op het kerkhof van 
Hoogstade liggen 825 Belgische soldaten die 
stierven op het slagveld, en woont hier niet ene 
“Cogge”?
Karel Cogge was de opzichter van de Noord-
watering in Veurne, die met Hendrik Geeraert, 
sluiswachter in Nieuwpoort de IJzervallei onder 
water zette en daardoor de verdere opmars van 
de Duitsers verhinderde.
U hebt dus meerdere redenen om erbij te zijn: 
7 november te 20 uur, kerk van Hoogstade. 
Kaarten aan € 7 te bekomen bij Het Feestco-
mité en ’t Ateljeetje Hoogstade.

n Tuinhier Krombeke
 Vrijdag 13 november om 20 uur
‘Bestrijding van allerlei ziekten en plagen in de 
fruitteelt’ door Ronny Herreman in de kantine 
van de Hondenschool “Te Lande”, Bankelinde-
weg 39 te Krombeke.
Info: Rudi (0477 59 50 16) - Willem (0477 36 
22 38) - www.volkstuin-krombeke.be. 
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’t Zeugekot
Een belevenis op het platteland

Bezoek- en zorgboerderij
Feestzaal te huur
Vakantiewoning
Hoeveslagerij
Workshops

Sint-Omaarsstraat 4
8691 Beveren aan de IJzer

0478 37 64 36
www.zeugekot.be

De Suikeruiltjes
Webwinkel voor doopsuiker en attenties.

www.desuikeruiltjes.com
info@desuikeruiltjes.be

057 36 67 68 - 0472 56 43 09

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

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

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT



POPERINGE

n Toneelvoorstelling: Truckstop
 Theaterbende PROT
Theaterbende PROT brengt ‘Truckstop’ van 
Lot Vekemans, een mooie combinatie van een 
thriller en een klein familiedrama. Eefje en haar 
moeder runnen een wegrestaurant dat zijn 
beste dagen gekend heeft. Wanneer de kwets-
bare Eefje verliefd wordt op de jonge vrachtwa-
genchauffeur Joery, veranderen de drie levens 
radicaal. Hun dromen over liefde, geld en suc-
ces worden een gezamenlijke nachtmerrie.
De theaterbende wil met mensen uit de hele 
zuidelijke Westhoek kleinschalig maar sfeer-
vol theater maken. Voor ‘Truckstop’ wist PROT 
Brecht Dejonckheere te strikken die al een lan-
ge theaterloopbaan achter de rug heeft bij on-
der meer Corneelkring Brielen en bij Langhoirs 
Victorinen. Ook radiopresentatrice Margot De-
rycke heeft reeds bij Corneelkring Brielen ge-
speeld. Chantal Blanckaert acteerde bij Ic Dien 
en Watou Westhoek, en volgde samen met re-
gisseur Chris Vandenberghe de toneelopleiding 
voor volwassenen aan de Kunstacademie. Een 
karrenvracht talent die we maar wat graag op 
je loslaten.
Speeldata zijn zaterdag 17, zondag 18, woens-
dag 21, vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Alle 
voorstellingen zijn om 20 uur behalve op zon-

dag om 16 uur en vinden plaats in CC Ghybe 
in Poperinge.
Toegangskaarten kosten € 8 en kunnen
gereserveerd worden via kaarten@prot.be of
0493 70 20 64.

n Toneelvoorstelling: De Pillenkast
 De Koninklijke Rederijkerskamer
 Langhoirs Victorinen
De Koninklijke Rederijkerskamer Langhoirs Vic-
torinen presenteert dit jaar de hilarische kome-
die De Pillenkast van Peter Kremel in een regie 
van Wim Denoulet. Geen sinecure, geen klein 
bier, geen niemendalletje. Een toneelstuk dat 
de toeschouwer uitdaagt even in zijn verbeel-
ding te duiken, zich voor te stellen dat de pillen 
in de pillenkast ook hun eigen levens leiden, 
ook hun ontgoochelingen en depressies heb-
ben, hun jaloezie, hun ambitie en of hun an-
dere o zo menselijk lijkende sterke en zwakke 
kantjes. Acteurs die deze pillen spelen, acteurs 
die vorm geven aan een verborgen levensvorm 
waar nog geen mens voordien allicht ooit had 
bij stil gestaan.
Wat zou u zeggen wanneer Prozac, Dafalgan, 
Imodium, Rilatine, Dulcolax, Touristil en alle an-
dere medicamenten met elkaar zouden kunnen 
converseren en in uw pillenkast een eigen leven 
zouden hebben opgebouwd? Wat zouden de 
pillen in uw huisapotheek denken van het le-
ven dat u leidt?
In ‘De Pillenkast’ wordt elke pil door een ac-
teur/actrice tot leven gebracht. Het verhaal 
gaat over twaalf van onze meest bekende pil-
len waarvan u waarschijnlijk bij u thuis, in de 
pillenkast, wel een doosje heeft staan. De pil-
letjes leven in een zekere harmonie met elkaar.  
Zij vertonen ‘menselijke’ trekjes en, zoals je in 
elke doorsnee gemeenschap kan terug vinden, 
onderlinge onenigheden. Hun leven wordt ech-

ter grondig door elkaar geschud door de komst 
van een voor hen onbekende pil. Het voortbe-
staan van hun luilekker leventje in de pillenkast 
komt onder druk te staan en zij zullen moeten 
trachten om, met de middelen die ze ter be-
schikking hebben, hun voortbestaan te verze-
keren. We verzekeren u dat ‘De pillenkast’ het 
medicijn zal zijn voor een gegarandeerd hilari-
sche avond.
Spelen mee: Annelore Bequoye, Frederic Bea-
gue, Trees Boutton, Arthur Houwen, Sandro 
Nevejans, Kathy Pareyn, Roland Reubrecht, 
Wendy Thibaut, Josiane Vanassche, Katia Van-
damme, Sarah Vandenberghe, Ellen Vileyn en 
Gregory White. Wim Denoulet regisseert.
Voorstellingen vinden plaats in CC Ghybe op 
27, 28 en 30 november en 4 en 5 december, 
en dit telkens om 20 uur. Genummerde kaar-
ten kosten € 8 (studenten en Opendoek-leden:
€ 7) en kunt u bekomen via langhoirs@telenet.
be of op 0497 45 10 97 (Katia Vandamme).

PROVEN

n Spaghetticoncert 
 Zaterdag 7 november vanaf 18 uur
Het Provens Jeugdensemble van K.H. De Volks-
vreugd organiseert voor het eerst een Spaghet-
ticoncert. Op zaterdag 7 november kan u vanaf 
18 uur aperitieven om vanaf 19 uur spaghetti 
te smullen op de tonen van de jeugdige muzi-
kanten.
Op het menu staat spaghetti, eventueel vege-
tarisch of glutenvrij, à volonté! Zowel de ape-
ritieven als de dranken zijn aangepast. Op de 
pupiter liggen o.a. ‘The Eternal Optimist’, ‘The 
Wild Westerns’, ‘Hopak!’, ‘The Girl from Ipane-
ma’en ‘Ashford Celebration’. Alle ingrediënten 
voor een geslaagde Italiaanse avond in een ge-
zellige sfeer.
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Coiffure

dames • heren
kinderen

zonnebank

10 + 1 GRATIS

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

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

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Alle carrosseriewerken • schilderen

Depannagediensten
VANAF NU: Aircoservice

Laat uw airco tijdig controleren !

FORD Fiesta 1.4 D 37.000 km 2011
VW Golf 1.6 D 72.000 km 2010

Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos

Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen



Dirigent Pieter Meersseman ontvangt u graag 
in OC De Croone op het Provenplein te Proven. 
Reserveren is noodzakelijk vóór 5 november via 
jeugd@volksvreugd.be met opgave van aantal 
en specifieke voorkeuren. Kinderen betalen
€ 7 en volwassenen € 12 voor de maaltijd én 
het concert.

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

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 23 oktober: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 27 oktober om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Donderdag 5 november om 14.00 u.: Crea
- Dinsdag 10 november: Bowling Ieper

- Donderdag 12 november om 14.00 u.: Herfst-
feest in Kristen Volkshuis

- Vrijdag 13 november: Petanque in OC Karel 
de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.

- Vrijdag 20 november om 14.00 u.: Kaarting & 
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer

- Dinsdag 24 november om 14.00 u.: Kaarting 
& gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis

- Vrijdag 27 november: Petanque (inhaal-
wedstrijd) in OC Karel de Blauwer. Inschrijven: 
13.30 - 13.50 u.

n Femma Roesbrugge-Haringe
 Speciale wenskaarten
 Woensdag 4 november om 19.30 uur
 Zelf een originele kaart maken voor Kerstdag, 
Nieuwjaar, verjaardag, uitnodiging…
Cursus gegeven door Liesje Tant in het OC Ka-
rel de Blauwer te Roesbrugge.
Meebrengen: fijn schaartje, snijmat, snijmes, 
potlood, potloodslijper, lat, vod, fijn penseel, 
gom, stiften, kleurpotloden, Pritt.
Prijs: niet-leden € 12 en leden € 6. Drankje en 
materiaal om 3 kaarten te maken inbegrepen.
Heb je interesse, schrijf je dan zo vlug mogelijk 
in bij Alice Tant (057 30 01 41 - aime.neyrinck@
telenet.be).

n OKRA Roesbrugge-Haringe - Herfstfeest
 Donderdag 12 november om 14 uur
Na een kopje koffie volgt het optreden van 
The Vanco Brothers. Tijdens de pauze koffie en 
koffiekoeken. Deelnameprijs € 8, niet-leden € 
10 per persoon. Er wordt een geschenk aan-
geboden aan alle leden en bijleden van ons 
Trefpunt. Voor de niet-aanwezigen worden de 
geschenken door de wijkverantwoordelijke be-
zorgd. Inschrijving vóór 5 november bij  Eliane 
(057 30 11 23, graag na 18 uur) of bij de wijk-
verantwoordelijken of bestuursleden. Betaling 
bij inschrijving.

n Zie ginds komt de stoomboot …
 Dinsdag 10 november
Sint en Piet verwachten op 10 november vele 
enthousiaste kinderen en volwassenen. Om 18 
uur zijn ze in Haringe. Om 19.15 uur kan je hen 
toejuichen vanop de kade in Roesbrugge.

n Feestmaaltijd t.v.v. de kerstverlichting
 Zondag 15 november om 12 uur
Het einde van het jaar 2015 komt stilaan in 
zicht.  Dit betekent dat de kerstverlichting weer 
op volle toeren zal draaien. Dit zorgt voor een 
aangename sfeer die de donkere dagen wat 
opvrolijkt. Het herstellen en onderhouden van 
die verlichting kost jammer genoeg handen 
vol geld. Om deze kosten wat te drukken 
organiseert het feestcomité van Roesbrugge 
deze maaltijd. Op zondag 15 november tussen 
12 en 14 uur kunt u smullen van vol-au-vent of 
koude schotel met frietjes (volw. € 14, kind € 8).  
Vergeet vooraf onze aperitief à la feestcomité 
niet te proeven en nadien te genieten van een 
koffie met een heerlijk gebakje.
Welkom in het “Kristen Volkshuis” bij Patrick 
Gunst. Bent u niet zo goed te been? Geen 
nood, wij bedienen u graag aan huis. 
Kaarten zijn te verkrijgen bij de leden van het 
feestcomité of bij Patrick Gunst of op nummer 
057 30 19 73.
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Pereboomstraat 12 - 8970 Poperinge
057 36 31 56 - 0479 60 35 46
christophe.janssens1@telenet.be

Schilderen
interieur & exterieur

Plamuren

Behangen

Decoratietechnieken

Plaatsen
parket en laminaat

Vochtbestrijding

Meubelrestauratie

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan

3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.

Inlichtingen: 057 30 03 79

TEA-ROOM - EETHUIS - HOTEL**

“HET WETHUYS”
“BOLTRA CAFÉ”

Watouplein 2-3 - 8978 Watou
www.wethuys.be - www.boltra.be

Tel. 057 20 60 02

Uniek in onze streek!
DOORLOPEND DAGSCHOTEL

4 keuzes: € 10

DAGMENU:
2 gangen: € 15
3 gangen: € 20
4 gangen: € 25

Organiseer een BOLTRA SPEL
met LUNCH ALL IN:

€ 16 per persoon

Nieuwe openingsuren:
Woensdag, donderdag en vrijdag:

keuken open tot 19 uur
weekend: keuken open tot 20.30 uur

Gesloten op maandag en dinsdag
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Wèt je gy oe da
wyder dat zegn?

Kiek ezo kost j’ antwooërden:  
1. lutteren = treuzelen, dralen
2. bleeëven  = eten overlaten
3. smetteren = pletten, verpletteren
4.  rottekotten = mopperen, pruttelen              
5. djokken = stoten
6. snikkelen  = afdingen
7. grimeeuwen = glimlachen, monkelen
8. rieësteren  = wild rondhollen  
9. spakken  = manken
10. kortsteken    = opsluiten        
11. keuneklooëten = prutsen
12. moesen  = verklikken       
13. verletten = tijd verliezen
14. kajieten = kermen als een hond
15. opspelen = knorren, uitvaren
16. woazen = baggeren
17. kortvlerken = kortwieken
18. verdestruweeëren = om zeep helpen
19. etwot binnensloan = opeten
20. etwot flikken = klaarspelen      

Wiene leverden  d’ antwooërden ? 
20 p.: Becuwe C., Becuwe M. en Verbaere O.   
19 p.: Steverlynck M.
18 p.: Denecker St., Goudezeune M.

 Keirsebilck h. en Vandenbossche R.
17 p.: Dewaele A. en Igodt L.

Wuffer betekenisse gif j’ eran? 
1. kardjas geven 11. e vat geven
2. nogal e poef geven 12. broertj’ en hand geven
3. beschid geven 13. e loaige geven
4. kooërde geven 14. e totje geven   
5. e potje geven 15. e smoetstute geven
6. ’t e droai geven  16. van ze latte geven               
7. en(d)s geven 17. e keunebille geven
8. de vuve geven 18. e vroenk geven
9. gin kik geven 19. e vreve geven
10. ze vet geven 20. e voede geven

Ken je de reloasje tusschen je twi ogen?
Ze knipperen samen,                                                                                                                                         
ze bewegen samen,
ze huilen samen,
ze zien dingen samen
en ze slapen samen ! 
Maar ze zien elkaar nooit:
dat is wat vriendschap is !!!

Wim Sohier

VBS DE KREKEL

We zijn weer goed gestart in VBS De Krekel, 
enkel Juf Ria zat nog niet in haar nieuwe klas. 
Die moest nog geschilderd worden. Op dins-
dag 6 oktober mocht ze samen met de kleuters 
van K3 haar nieuwe klas ontdekken. Ook alle 
andere werkzaamheden zijn bijna klaar. 
Om jullie nieuwsgierigheid niet langer te tarten, 
houden wij een klein openingsfeest. U bent al-
len van harte welkom op vrijdag 23 oktober. 
Dan worden alle klassen van 16 tot 18 uur 
open gesteld. De school blijft wel open tot on-
geveer 19 uur zodat er nog tijd is voor een bab-
bel en een drankje. Aan alle kinderen, ouders, 
familie, vrienden en bewoners van Roesbrugge 
en daarbuiten: kom gerust een kijkje nemen!

Naar de Lork,
een buitenschoolse activiteit 
Naar tweejaarlijkse gewoonte vertrokken de 
kinderen uit de 2de graad van VBS De Krekel 
uit Roesbrugge op donderdag 24 september 
naar “De Lork” in Kemmel.  
De kinderen deden er tal van activiteiten zoals 
kampen bouwen, zaklampentocht, een party, 
volksdansjes en stevige wandelingen. Ze wer-
den ook getrakteerd op lekkere maaltijden zo-
als BBQ, spaghetti en een heerlijk ontbijt. Blij 
en voldaan vertrokken ze de vrijdag, richting 
Roesbrugge terug.

Internationaal project
op VBS De Krekel
Naast de verbroedering met Saint-Victor (FR) 
kreeg VBS De Krekel begin juli de kans om, als 
enige Belgische school, in te stappen in een 
gloednieuw talenproject, ondersteund door de 
Europese Commissie (dankzij Piet Menu, oud-
leerling van De Krekel). Onze oudste kinderen 
treden via skype in contact met andere kinde-
ren uit Europa, en dus ook met andere talen. 
Van 11 tot 13 september ging Geert Six naar 
Harderwijk (NL) om daar te vergaderen met de 
verantwoordelijken van de andere 5 deelne-
mende landen uit Europa. We overlegden hoe 
we dit talenproject echt vorm konden geven! 
Momenteel zijn ook Slovenië, Nederland, Litou-
wen, Hongarije, Georgië en België ingestapt. 
Op dinsdag 6 oktober maakten we via skype 
contact met Nederland en Slovenië. We pre-
senteerden een stukje zelfgemaakt theater aan 
deze buitenlandse kinderen, en zongen een 
lied in hun eigen moedertaal! Daarna deden 
zij net hetzelfde voor de kinderen op De Kre-
kel! Op deze manier willen we onze kinderen 
in contact brengen met andere landen, talen, 
culturen binnen Europa! Later volgt op school 
een fototentoonstelling van alle deelnemende 
kinderen uit België, Nederland, Georgië, Litou-
wen, Slovenië en Hongarije!

BROUWERIJ FEYS
Eerste Vrijwilligers-klus-weekend
bij Brouwerij Feys wordt
gevolgd door Vrijwilligersweek!

Wat een mooie herinnering aan het eerste fan-
tastisch vrijwilligersweekend van 26 en 27 sep-
tember 2015!
Met dank aan de nationale en internationale 
vrijwilligers kijken we dankbaar en met blijd-
schap tevreden terug! We hebben reeds heel 
wat opknapwerk verricht in een toffe maar 
toch georganiseerde sfeer. Een beetje klussen 
en schoonmaken afgewisseld met een pauze 
om een lekker soepje te drinken of met een 
glimlach op het gezicht te kijken naar de vor-
deringen. Op tijd en stond lachen en samen 
genieten van een lekkere maaltijd. De avond 
afsluitend met BBQ en uiteraard een heerlijk 
biertje. Heerlijke verhalen over de historische 
brouwerij en de mooie Westhoek met de BBQ 
als heerlijk warm houtvuur.
Een aantal van ons bleven slapen in de gezond-
ste lucht van Vlaanderen! Om fris en fier op-
gestaan en verrast te worden met een lekker 
ontbijt. Nadien aan de slag met het prachtige 
project waar we uiteindelijk voor kwamen: te-
rug leven in Brouwerij Feys!
Elk deed binnen zijn/haar kunnen en verlangen 
een klus die van te voren opgeschreven was 
of waar terstond een succesvol idee bedacht 
werd. Van onze grote to-do lijst was toch zeker 
wel 80% na afloop gereed en dat gaf een heer-
lijk gevoel. De wolken van 50 jaar stof die we 
hebben doen opwaaien en bij elkaar geveegd 
om er later de mooiste ruimtes te creëren. We 
hebben nieuwe ideeën bij elkaar verzameld.
Een zeer grote dank voor de inzet en de vriend-
schap van de vrijwilligers. Zonder hen ware er 
nooit zo’n zichtbaar resultaat!
We hebben inmiddels een nieuwe datum vast-
gelegd voor een vervolg op ons eerste vrijwilli-
gers-klus-weekend, namelijk van 17 t.e.m. 25 
oktober. We nodigen ieder uit, om enkel de 
dagen die jou passen te komen helpen. Meld 
je aan via onze facebook-pagina: https://www.
facebook.com/events/881304528572161/ of 
mail op info@feysbook.be.
We zorgen ook voor randanimatie en buurtbe-
zoeken, maar dat wordt een verrassing!  Neem 
gerust vrienden mee die geraakt worden door 
de passionele verhalen over Brouwerij Feys.
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Van bij ons
Tyne Cot Cemetery
als ge van ze leven in de westhoek passeert
deur regen en noorderwienden
keert omme den tied als g’ alhier passeert
den oorlog ga j’ hier werevienden

ja ‘t is den oorlog da ‘j hier wereviendt
en ‘t graf van duzend soldoaten
oltied iemands voader, oltied iemands kiend
nu doodstille en godverloaten 

Willem Vermandere

Zulke graven vind je op Tyne Cot Cemetery in Passendale 
waar gesneuvelden uit WO I rusten, méér dan op alle andere 
Britse militaire begraafplaatsen op ‘t Europese vasteland.
De naam Tyne Cot(tage) werd gegeven aan een schuurtje 
midden een vijftal Duitse betonnen bunkers, langs de weg 
van Broodseinde naar Passendale. Hiermee verwezen de 
Engelsen naar de huisjes, “huzekotjes” (cottages) langs de 
Tyne, een rivier in Noord-Engeland die door Northumberland 
loopt. 
Tyne Cot Cemetery (plaatselijk spottend ’t Hennekot ge-
noemd!) is omgeven door een zwarte vuurstenen keimuur, 
afgedekt met wit natuursteen. Ook het toegangsgebouw is 
van zwarte vuursteen. Achteraan vind je het halfcirkelvor-
mige Memorial met de namen van 33.783 vermiste Britse 
soldaten en, in een afzonderlijke halfronde ruimte, nog eens 
1176 vermiste Nieuw-Zeelanders.
Aan ieder uiteinde van de Memorialmuur heb je een pavil-
joen en, centraal op het terrein, bovenop een bunker die 
vóór de verovering als Duitse commandopost dienst deed, 
het Cross of Sacrifice. De Stone of Remembrance staat ach-
teraan, tussen het Memorial to the missing en het Cross of 
Sacrifice. Aan de voorzijde van de begraafplaats bevinden 
zich twee Duitse bunkers, achteraan twee andere, onder de 
paviljoenen aan weerszijden van de Memorialmuur. In een 
kastje in het toegangsgebouw ligt het register met de na-
men en de locatie van de graven. En in het Visitors book kun 
je een boodschap schrijven. 
Aan de buitenzijde van de ingang hangen 3 gedenkplaten 
met deze tekst in het Nederlands, Frans en Engels: “Deze 
grond werd voor eeuwig door de Belgische bevolking aan 
de geallieerde troepen geschonken, uit dankbaarheid voor 
hun inzet”. 
Deze begraafplaats is een Open Cemetery: er kunnen nog 
stoffelijke resten uit de omringende slagvelden bijgezet  
worden. In oktober 2002 nog werd een laatste dode be-
graven. In totaal liggen er 11.957, waarvan 8.369 niet ge-
identificeerde.
“Duzend soldoaten. Oltied iemands voader, oltied iemands 
kiend!”
  
Wim Sohier

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 

op woensdag 18 november 2015.

Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op
maandag 9 november 2015.

In het hartje van Vleteren vindt u

Resto Bazil
Kom gezellig eten met de familie terwijl de kinderen spelen op het speelplein, springkasteel,

binnenspeelhoek, go-carts, tractors,… Er zijn ook dieren zoals ezels, pony’s, kippen,…
Resto Bazil ligt in een oase van rust, vlakbij de bekende Sint-Sixtusabdij en een uitgebreid fietsennetwerk.

MENU NOVEMBER
Cava met wachtbordje

Pompoensoep

Polderaardappel met grijze garnalen

Lam met warme groenten, gratin dauphinois

Moelleux van chocolade

Koffie met versnaperingen

€ 43,00 p.p.
Deze menu is geldig van 14 t.e.m. 29 november

OPENINGSUREN

Bezoek onze website
voor de menu’s van eindejaar!

Open vrijdag, zaterdag en zondag
vanaf 12 uur

Verlof
van 5 t.e.m. 13 november

Iedere vrijdag ribbetjes à volonté !  +  € 17,00 p.p.

Kruisstraat 2 - 8640 Westvleteren - 057 40 02 77 - info@restobazil.be - www.restobazil.be - 

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

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79

GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN

n	PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET

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

MARIO VANDEWIELE BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62

8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

Gordijnen en overgordijnen UNLAND®

Gratis opmeten en plaatsen

Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie

Decoratie & Kunstglazenier

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



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 16 oktober
 puntenkaarting “OKRA”
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 20 november
 puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 27 oktober
 puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 24 november
 puntenkaarting “OKRA”

Crea
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 donderdag 5 november

Vogelpik
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 zaterdag 14 november
 smijting voor de leden

BEVEREN-IJZER
• Vrije kaartavond
 Praatcafé ’t Geheim Spoor
 donderdag 15 oktober
 donderdag 19 november

HARINGE
• Vogelpikclub Smokkelsmijters
 Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
 zaterdag 24 oktober
 zaterdag 28 november

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
Proven
• Aaron Hardenne, geb. 12 september, z.v. 

Steve en Mieke Glorie
• Briek Sticker, geb. 15 september, z.v. Tim en 

Lies Lierman

Roesbrugge-Haringe
• Gust Vanden Abeele, geb. 28 juli, z.v. Andy 

en Jolien Soenen
• Amélie Meersschaert, geb. 8 september, d.v. 

Tommy en Sieglinde Lannoeye

Watou
• Femke Comyn, geb. 22 september, d.v. Nan-

do en Alien Leniere
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“‘t Is weer voorbij die mooie zomer
die zomer die begon zowat in mei
aaah, je dacht dat er geen einde aan zou komen
maar voor je ‘t weet is heel die zomer alweer lang voorbij.” 

Maar niet getreurd, zeg dus niet dag met je handje: ieder 
jaar komt er een nieuwe zomer, soms méér dan één. Zelfs 
in september nog. En omdat dit geen éénjaarsvliegsje is, 
hebben we een passende naam voor dat nakomertje. En 
meer dan éen! 
 
Vroeger dacht men dat die nazomertjes samenvielen met 
bepaalde dagen. En daarom kregen ze in onze christelijke 
samenleving de naam van één van de kalenderheiligen van 
die dagen. Zo is er het Sint-Michielsnazomertje omstreeks 
29 september. Half oktober volgt de nazomer van Sint-
Theresia. “Treesjes nazomertje is een schoon nakomertje” 
zegt de volkskalender. Half november is er nog een Sint-
Maartensnazomertje.

In het Nederlands worden alle nazomertjes ‘oudewijven-
zomers’ genoemd. Ook de Duitsers hebben het naast ‘Al-
lerheiligensommer’ ook over een ‘Altweibensommer’, maar 
de Noord-Amerikanen spreken van een ‘Indian summer’, 
de Fransen over ‘l’été de Saint-Martin, en de Engelsen over 
‘Saint Luke’s little summer’. In Zweden spreekt men over 
‘Bridgetsommar’, deze is gekoppeld aan de naamdag van 
Brigitta op 7 oktober. Engeland noemt het ‘St. Luke’s little 
summer’, die verwijst naar St-Lucas op 18 oktober. In Tsje-
chië spreekt men van de ‘Sint-Wenzelszomer’ en in Polen 
noemt men het ‘Babí léto’ dat vrouwen-zomer betekent. 
In Italië noemt men warmte rond het midden van okto-
ber de zomer van Theresia. Rusland heeft de babje ljeto, 
wat “(oude) vrouwenzomer” betekent. Een verklaring voor 
deze naamgeving is dat de Russische zomer maar kort zou 
zijn, net als het geluk dat een Russische vrouw in haar le-
ven heeft.        
                                                                                                  
‘Oudewijvenzomer’, nogal een lieflijke naam! Maar… ’t is 
geen zomer voor oude ‘wijven’, wijf was vroeger het ge-
wone woord voor vrouw,  nu nog is ‘wife’ in het Engels het 
gewone, niet beladen woord voor echtgenote.         
                                           
‘Oude wijven- of oude vrouwenzomer’ brengt ons terug 
naar de Germaanse mythologie. Na een mooie  zonnige 
septemberdag kan het in de nacht sterk afkoelen waar-
door in de vroege ochtend, mede door de dauw, de spin-
nenwebben goed herkenbaar zijn.  De talrijke  draden van 
het web glinsteren vervolgens in het zonlicht als lange zil-
verachtige draden. In het verleden dachten de mensen dat 
dit  ‘haar’ was, verloren tijdens het kammen en dat dit het 
werk was van de noodlotsgodinnen. Ze beeldden daarmee 
de menselijke levensdraden uit.

Al of niet ‘oude’-wijvenzomer we hopen dat je ook dit jaar 
genoot van het mooie, zonnige nazomertje, zoals we dat 
ook konden in 1921, 1947, 1959, 1994, 2001, 2005 en 
2011. Of eieren voor de Arme Claren hier een rol in speel-
den…? Joost mag het weten!

Wim Sohier

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij SCHOONAERT

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag, zaterdag inbegrepen

!!! ONLINE !!!
Lees voortaan

De IJzerbode ook online
op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

OKRA BEVEREN-IJZER

Kaarting 9 september 36 kaarters
7 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Thoré Edgard 450 pt
2. Butaye Madeleine 435 pt
3. Butaye Johan 408 pt
4. Millecam Gerard 334 pt
5. Persyn M-José 327 pt
6. Butstraen Gery 322 pt
7. Candaele Jacqueline 320 pt

Kaarting 23 september 40 kaarters
5 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Ingelaere Suzanne 354 pt
2. Versavel Erna 338 pt
3. Rosseel George 335 pt
4. Vandeputte M-Ghislaine 334 pt
5. Wyckaert Jozef 294 pt

Klassement na september
1. Vandewalle Frans 19 part. 2826 pt
2. Millecam Gerard 19 part. 2615 pt
3. Vlasselaer Jan 17 part. 2875 pt
4. Delerue Urbain 17 part. 2802 pt
5. Lampaert Jozef 17 part. 2599 pt 

ZOEKERTJE
Wij zoeken een foto uit 1954 van de ijze-
ren vervangbrug, geplaatst door de Belgi-
sche genietroepen.

Te bezorgen aan Drukkerij Schoonaert,
Bergenstraat 1, 8972 Roesbrugge



AL WEERSKANTEN
VAN DE
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Dertig joar apeupri moet dat nu ol zien, o ’t nie mééër 
is, dan Isabelle van Winnezeeële en Eddy van tegen  
Woatoe-Abeeële trouwden en giengen goan weunen 
op d’ Hoge Seine, e troppeltje huzen tusschen Cap-
peltje en Beveren-Iezer. En in ol die joaren is er nooëit 
en hoar in hulder butter ewist!
Jamais, nooëit, gieng ’t eeëne wooërige luder of
’t ander. Woare ’t gin zuk e róare uutdrukkieng,
‘k zoen zeggen “Eddy en Isabelle zieën mekoar 
dóóëd-geirn, zoen mekoar kunnen opeten.” Moa ja, 
‘t is lik oek gin doeën, da latste. En doabie: wieën 
zoedt er doaran moeëten begunnen? En hoeë? Mi 
e serviette, e mes en e fersjette? Of uut de vuust? 
Nint, dóarover stoat er in ’n catechismus vroage noch 
antwooërde. Oek nie in ’n oeden! En ol evenmin in ’n 
biebel. Noch in ’n katholieken noch in ‘n protestaan-
schen!
Hoeë dan Belle en Eddy mekoar voengen? In ’n duuk! 
Ja, ezo gieng dat vroeger, t’n tiede dan de Katholieke 
Kerke en heeël de prochie mannemenschen, vro-
menschen, en surtoe opkommertjes big brotherig in
’t oge hieëlden! Eddy had ol e tiedige ze zinnen ezet 
op Isabellige, en uutendelik voengen ze mekoar binst 
de novene voe ‘n Heiligen Goewoard in Arnieke woa 
dan ze nie noartoe giengen voe nulder rematiezen 
of hernia nateurlik, moa voe ‘n vliender in nulderen 
buuk en voer uut te zoeken hoe vievig dat ’n vlegger-
de. Zoender da ’t Winnezeeëls of Abeeëls kommere-
kooër bekneirig commentoar stoeg te geven. En… 
nuze twi tortelduviges ruwesieërden: ze bleeëven 
oénder de radar!!
Achter die novene, giengen z’ olle zundoage, binsten 
de vespers en ’t lof, noa ’t kursekapellige van Oen-
zen Heeëres Bomtje, want da legt e bitje t’n uutkante 
en ’t kende nulder doa nieëmand. Nateurlik hadden 
zieder gin gewéune kursen en giengen ze nie voe 
die kwiet te roaken, moa voe de temperateure hoge
t’ hoeden en ze nog te doen stiegen zelfs. Doa vertel-
den ze mekoar ol nulder kleeën’ en grooëte secreten: 
hoeë dan ze bestoegen, van wuk dan ze dromden, … 
En ’t klikte, ze pasten thope lik twi stiksjes van ’n e 
puzel. Zoender weerpeis of weerhoeden beslooëten 
ze van te trouwen. En dein dat!
Z’ hen ‘t nulder nog gin seconde bekloagd. “Ol 
woaren me nog pudegroeëne achter nuuz’ ooëren.
‘t Spiet nuus dan me ’t nie nóg vroeger edoan hen! Is 
’t gin woaë, vintje?” 
“Joat, wuvige! Moa nu da je klapt van vroeger,
‘k zoen je lik etwot moeëten bekennen dan ‘k joen 
nog nooëit hen durven zeggen!”
Isabelle verschooët en kwam bleeëk lik e schete. 
“Ogliek gin kreutetrek zeker!!”
“’t Is te zieëne hoe da gié dat bekiekt, moa ‘k zien ik 
zwoar… kleurenblend! Ol heeël me leven.”
“O ’t moa dat is!” lachte Isabelle, moa mit ’n zelf-
sten gank zei ze:“’k Moen oek kleur bekennen, en an
‘k zoen kunnen,‘k zoen rooëd moeëten kommen van 
schamte. J’ hed, verstoan ke nu, d’ er nog nooëit op 
elet moa ‘k zien ik gin Winnezeeëls Sneeuwwitje, 
moa joen Afrikoansche black beauty. Van Kinshasa!”
“Voe mien gin probleem! Wieën, Bellige, is er 
sneeuwwit? Binst ’n ooërloge woaren sommigen 
hieër oek meeër zwort dan wit! ‘n Grodsten hoop 
van de menschen zelfs zag zwort. Van ‘n hoenger!”

SCHREVELYNCK Nadruk verboden

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

Wij aanvaarden
ecocheques

Bergenstraat 1
8972 Roesbrugge 
057 30 03 79 
info@drukkerijschoonaert.be 
www.drukkerijschoonaert.be
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drukkerij
SCHOONAERT

Wij maken het
voor u af!

Wijnbewaarkast met A+ label
WKr 4211 Vinothek
• Capaciteit: max. 200 Bordeaux flessen
 (0,75 l DIN)
• Instelbaar temperatuurbereik
 van +5° C tot +20°C
• FreshAir koolfilter
• 5 acaciahouten plateau’s
• Digitale temperatuuraanduiding
• Afmetingen in cm (hxbxd): 165 x 60 x 73,9

ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. btw en Recupel)

€1099  €949
Actie geldig van 01/09/2015 t.e.m. 31/12/2015.
Niet cumuleerbaar met andere acties,
kortingen en aanbiedingen.


