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Stavele, dagboek van een klein dorp
in de “GROTE OORLOG” (2)
Gasaanvallen
Tijdens de oorlog werd ook alarm geblazen en 
klepten de klokken te Stavele bij gasaanvallen 
verder op het front. In zijn dagboek vermeldt 
De Carne vijf data waarop er alarm was voor 
gasaanvallen.
Met wat onrust bleven deze zonder schade-
lijke gevolgen, behalve dan op 23 april 1917. 
Om 5.30 uur kwam er vanuit de richting van 
Nieuwpoort naar het zuidwesten een ‘stikken-
de gaze’ die door de Duitsers geworpen of op-
gelaten was te Nieuwpoort. Veel mensen wer-
den ziek doch niemand is gestorven. Ondanks 
dat er geen slachtoffers vielen bij deze gasaan-
vallen was men toch bezorgd. Op vrijdag 18 
mei 1917 werden er te Stavele gasmaskers aan 
de bevolking uitgedeeld.  

Vliegtuigen en ballonnen
In het dagboek wordt in 1915 vermeld: ‘Da-
gelijks zag men een menigte vliegmachines,  
meestal waren dit toestellen van de bondgeno-
ten. Men hoorde altijd ontploffingen en men 
zag de donkere rookwolken hoog in de lucht 
van de Duitse schrapnels die naar de vliegers 
schoten.’ 
Vliegtuigen werden aanvankelijk ingezet voor 
observatie. Ze werden beschoten van op de 
grond en kwamen in luchtgevechten terecht. 
Uiteindelijk werden ze ook gebruikt om te 
bombarderen.
Zo was er boven Stavele een luchtgevecht tus-
sen een Franse en een Duitse vlieger. Er scheen 
geen overwinnaar te zijn en uiteindelijk vloog 
elk naar zijn kant terug na wat geschoten te 
hebben.
Op 13 februari 1917 om 4 uur in de namiddag 
heeft de veldwachter uitgebeld dat alle lichten 
’s avonds moesten gedoken worden. Er mocht 
geen enkel licht van buitenshuis zichtbaar zijn. 
Dit was om de Duitse vliegers te beletten een 
richtpunt te zoeken om zo hun weg te kunnen 
vinden.
Vanaf december 1914 werden er aan het front 
aan de IJzer vastgestelde ballons (balons cap-
tifs) geplaatst waarvan de dichtste gelegen was 

te Elzendamme. Ze werden gebruikt om de 
vijand te bespieden. Eerst waren er te Stavele 
maar drie of vier zichtbaar, maar in 1916-1917 
en 1918 waren er 12 tot zelfs 15 ballonnen 
zichtbaar.

Bombardementen
En dan kwam de oorlog werkelijk heel erg 
dichtbij.
In de nacht van 22 en 23 juli 1917 werd er rond 
Boezinge en Ieper heel hard geschoten. Zes of 
zeven zoeklichten (phares) waren in werking 
boven Staveledorp en omliggende. 
Men hoorde gedurig het zwaar geronk van 
vliegmachines. Om 11 uur hoorde men vijf 
zware slagen van bommen door de Duitse vlie-
gers rond Stavele dorp gesmeten.
In 1917 en ’18 bestookten vliegtuigen hoeves 
waar soldaten gelegerd waren, de militaire 
wasserij en de baden te Eversam, een munitie-
park net over de Heydebeek op het grondge-
bied van Westvleteren, enz.
Zeer veel oorlogstuig miste doel.
Ook met kanonnen werd gebombardeerd. Ge-
lukkig misten die veelal hun doel.

In de nacht van 11 en 12 april en in deze van 12 
en 13 april 1918 werd er geschoten met zware 
obussen, waarschijnlijk 38-tigers, op Elzendam-
me en de militaire baden te Eversam dit zonder 
schade te veroorzaken. De obussen vielen in de 
overstroomde weiden en op de velden.
Te Elzendamme was er nogal veel schade aan 
twee woningen.
Tijdens de nacht van 16 op 17 april 1918, van 
dinsdagavond tot woensdagmiddag, is Stavele 
beschoten of gebombardeerd geweest met 
obussen.
Men hoorde het Duits kanon afschieten. Een of 
twee seconden nadien hoorde men het geruis 
en gefluit in de lucht en dan een grote slag van 
de ontploffing. Men hoorde dikwijls enkel ge-
ruis en gefluit want er zijn maar weinig obus-
sen ontploft. Omdat de grond uiterst vochtig 
was vlogen ze bijna allemaal verschillende me-
ters diep de grond in. Er zijn toen 20 tot 25 
obussen gevallen. 

Waar de schade tot nu toe nogal meeviel kreeg 
Stavele het op 27 mei 1918 wel zeer erg te ver-
duren. 
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Uit het dagboek:
“’s Avonds om 9 ½ ure is den eerste Duitse 
obus gevallen te Stavele op de kerk aan den 
zuidwesthoek, het mannenkoor dus. Een deel 
van het dak werd beschadigd en het stenen to-
rentje werd vernield.  
Een vluchteling van Elverdinge, genaamd Lae-
rens, die in een steenen barak woonde die 
aangebouwd was tegen het huis van den heer 
onderpastoor bij het kerkhof, werd door een 
obusscherf gekwetst aan de arm en moest naar 
het krijgsgasthuis te Beveren (aan de Kruis-
straat) overgebracht worden voor verpleging. 
Zijn woning was erg beschadigd en deze van 
den heer onderpastoor vertoonde enige gaten 
van brokken van den obus.”
Tijdens het bombardement dat tot elf uur
’s avonds duurde werden twaalf huizen ver-
nield. Bij het sluiten van de wapenstilstand op 
11 november 1918 waren er, naast de 12 vol-
ledig vernielde huizen, nog twintig andere wo-
ningen zeer zwaar beschadigd. 
Gelukkig waren er geen mensenlevens te be-
treuren. Al het volk was bij het vallen van de 
eerste obus gevlucht. Alle hofsteden en huizen 
te lande liepen vol van vluchtende dorpsbewo-
ners. Er waren er ook de IJzer overgestoken 
naar Beveren. Zij vluchtten er de hofsteden bin-
nen. 
De volgende dagen hebben de meeste bewo-
ners van het dorp hun klederen, meubels en 
huisraad verhuisd naar de huizen te lande waar 
zij een onderkomen gevonden hadden.

Remi De Carne vertrok ziek, op maandag 1 juli 
1918 met zijn zuster Sidonie, die ook ziek was 
en met zijn zoon Alexis en met winkeldochter 
Emerence Debruyne van Slijpe, een vluchtelin-
ge die al drie en een half jaar bij hen woonde, 
naar Nice om er te genezen en om de nog 
waarschijnlijke bombardementen te ontvluch-
ten. Zijn zoon werd er ook ziek en overleed op 
16 oktober 1918. 
Op 9 maart 1919 waren ze terug thuis te Sta-
vele. 
In het dagboek lezen we:
“’t Was koud slecht weder, een grote afwisse-
ling met het zomerweder van Nice, niettemin 
waren wij uitnemend tevreden weerom thuis 
te zijn bij familie, vrienden en kennissen. Op de 
dorpplaats was alles nog in den staat gelijk wij 
vertrokken waren, nergens herstellingen, en al-
les was zo heel stil, wat verschil met binst den 
oorlog.” 

Op dinsdag 25 augustus 1919 om 10 uur, 
kermisdinsdag, was er in de kerk een plechtig 
jaargetijde voor de zielenrust van de soldaten 
van Stavele die sneuvelden gedurende de oor-
log ‘14-‘18. De kerk was te klein voor alle aan-
wezigen. De dienst werd bijgewoond door alle 
leden van den oudstrijdersbond en ook al de 
oud-soldaten van Stavele in krijgstenue.
Er werden 800 gedachtenissen of ‘rouwbeel-
dekens’ uitgedeeld tijdens de offerande en er 
moesten er nog 100 bijgedrukt worden om de 

kinderen van de meisjesschool er ook een te 
kunnen geven.
Volgens de gegevens van De Carne sneuvelden 
volgende Stavelse soldaten in de grote oorlog:
1. Desaegher Firmin, landbouwer, 29 j., ge-

sneuveld aan de IJzer op 31.12.1917
2. Dever Henri, landwerkman, 31,5 j., gesneu-

veld te Staden op 5.10.1918
3. Caenen Joseph, slachter, 24 j., gesneuveld

aan de IJzer te Diksmuide op 14.9.1918
4. Butaye Gaston, landbouwer, 33 j., gesneu-

veld aan de IJzer op 18.4.1918
5. Haghebaert Maurice, landbouwer 25 j. ge-

sneuveld te Langemark op 28-9-1918
6. Parmentier Basile, werkman, 22 j., gesneu-

veld aan de IJzer op 9.11.1914, 2 dagen
dus voor de wapenstilstand

7. Gauquie Gustave, gendarme, 32 j., gesneu-
veld te Woesten op 29.6.1917

8. Neuville Jerome, landbouwer,  25 j., ge-
sneuveld te Edewalle op 16.10.1918

Overleden soldaten: 
9. Butaye Florent, landbouwer, 29 j., overle-

den in het militair hospitaal te Proven op
15.10.1918

10. Derycke Alphonse, werkman, 26 j., overle-
den te Kales in Frankrijk op 15.2.1919

11. Dever Alphonse, werkman, 39 j., overleden
te Kales op 15.1.1918

12. Lahaye Hector, werkman, 22 j., overleden
te Veurne op 11.1.1915

13. Glorie Achille, werkman, 25 j., overleden te
Dina (Frankrijk) op 11.8.1917

Naast al deze doden waren er nog vier zwaar 
gewonden.
- Derycke Camille, dienstknecht, een arm die

lam en verminkt was.
- Forrez Camille, dienstknecht, de linkerarm af-

gezet.
- Gauquie Firmin, landbouwer, de rechterarm

afgezet.
- Leuridan, de rechterarm gedeeltelijk ver-

minkt.

Het gedenkteken voor de gesneuvelde solda-
ten van Stavele werd gemaakt in 1921.  
Op “’t standbeeld”, zoals de Stavelnaars dit 
nu noemen, staan de namen van de overleden 
soldaten te lezen. De plechtige inhuldiging had 
plaats op zondag 14 augustus 1921. 
Het werd een prachtig feest gegeven door de 
oudstrijdersbond VOS van Stavele. 
Bloemenkransen werden door de vier oorlogs-
verminkten van de gemeente: Forez Camille, 
Gauquie Firmin, Derycke Cyrille en Leuridan, bij 
het monument neergelegd. 
Daarna verzorgden de vier muziekmaatschap-
pijen van Stavele, Leisele, Oostvleteren en Alve-
ringem, een mooi concert en “met den avond 
was alles geëindigd en in vrede afgelopen.” 
Stavele werd opnieuw dat stille dorp aan de 
IJzer.

Nog elk jaar gaat de dienst voor de gesneu-
velde en overleden soldaten van Stavele door 
op kermisdinsdag en nog elk jaar is er de in-
getogen plechtigheid aan ’t standbeeld op 11 
november.

Willem Lanszweert

Bronnen:
- dagboek van Remi De Carne
- informatie en foto’s Leo Bonte
- aanvullende gegevens Roger Lanszweert (†)

Over dit alles - en nog zoveel meer - 
vertelt Willem Lanszweert op zondag 
16 oktober om 15 uur in de gemeen-
telijke feestzaal De Moote te Stavele.
Verder is er nog tot 13 november 
2016 een interessante tentoonstel-
ling over WO.I te Stavele op de site 
rond de kerk met als titel ‘Vreemde 
vogels - Veilig nest’. 
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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 BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62

8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

“E ZOEDT ER NIE
OP SPUGEN!”

Zeggen we van een versierder of snoeper, van 
iemand die er niet vies van is. Maar waarop die 
niet spuwen zou, was geen kwispedoor. Een 
kwispedoor?? Ja, een woord dat we ontleen-
den aan het Portugese “cuspidor”, dat spuw-
bakje betekent.
Vroeger stonden kwispedoors in de huiskamer, 
en in cafés, zodat mensen die pruimtabak ge-
bruikten er hun fluimen in kwijt konden. Ook 
bijtend tabakssap. Zo maakten tabakspuwers 
geen bruine vlekken op de vloer.
In Europa ging men in de 19de eeuw spuwen 
in het openbaar ongepast vinden. Toen ver-
schenen ook de bordjes “Niet spuwen!” in 
bvb. trams, treinen, kerken en cafés.
In grote delen van Azië is spuwen in het open-
baar nog altijd de normaalste zaak van de we-
reld. Alles wat afval is, moet uit het lichaam 
verwijderd worden, vindt de Aziaat. Daarom 
treffen we nu nog altijd spuwbakken aan in 
Azië.
 
Worden in onze moderne tijd nog spuwbakjes 
gebuikt bij ons? Ja. Door wijnproevers. Ook in 
de gezondheidszorg hanteert men nog derge-
lijk bakje, waar het “sputumbakje” heet. En bij 
de tandarts vind je een “spitton”.
 
Hoewel het pruimen van tabak en de daarbij 
gebuikelijke spuwbakjes al lang uit de mode 
zijn, wist Anja Goudeseune uit Stavele ons 
raadvoorwerp exact te benoemen. Verdient 
een pluim. En een beloningetje!

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.

Sparen en 
beleggen

Sparen en beleggen is 
complex. Onze specialisten 
helpen u om uw portefeuille 
op de juiste manier samen 
te stellen.

Bankieren

Hebt u een zichtrekening 
nodig met alles erop en 
eraan? Of volstaat een  
rekening met alleen een 
bankkaart? U beslist.

Lenen

Als u een huis wilt kopen, 
bouwen of verbouwen,  
denkt u daar goed over na. 
Wij zorgen voor een  
verstandig afbetalingsplan. 

Verzekeren

Bescherm wat u lief is.  
Uw huis, uw gezin en uw 
auto bijvoorbeeld. Ontdek 
onze uitgebreide formules 
op www.argenta.be.
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 Kantoor Haverbeke Kristof BVBA

Veurnestraat 48 n 8970 Poperinge

Tel. 057 33 92 08

Kristof.haverbeke@argenta.be
ON 0863821127 n FSMA 62527 cA-cB

Uw appeltje voor de dorst n www.argenta.be
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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

Wèt je gy oe da
wyder dat zegn?

Wuk dan m’ apeupri verwacht hadden?  
1. ze is verleidelijk mooi
2. hij is niet bijzonder 
3. daar kun je naar fluiten  
4. niet goed snik
5. ik zal me haasten
6. een  lichtgewicht
7. hij zal niet getrouwd geraken
8. ze is goed gebalkoneerd
9. geëngageerd is geëngageerd
10. ze liggen in ruzie/overhoop
11. poets de plaat niet
12. je moet niet tekeer gaan
13. wat bezielt jou?
14. onthou het maar
15. dan zien we wel 
16. heeft hij geen succes?
17. hij is ervandoor
18. hij kan het niet verkroppen
19. hij maakt zich weer boos
20. ’t is geen lucratief  zaakje

En dat hoalden d’ anhoeders!  
20 p.: Goudezeune M. en Keirsebilck H. 
19 p.: Denecker St., Dewaele A. en Steverlynck M.
18 p.: Vandenbosch R. 

’t Is nie dan  me ’t ’t nie kennen,
moa wuk wilt dat zjuuste zeggen?
1. uut wufferen broek is ’n ie eschud?
2. dat ’n ze sjieke uutespogen hed
3. ’t goat lik e lieëre mi e wrange
4. da ’k me bekomste hen!
5. woaë dat ’n ’t ol stikt!
6. me voeëten, Gerard!
7. dat meesje klidt mi e laptje
8. ze mutse stoat were scheeëf
9. da je z’ oek tegen de meuren sloat!
10. hang het an je gat!
11. ’t schilt moar en hoar van e kletsekop
12. e vrouwetoenge is e klokkezeeël
13. je moe gin hoeksjes en kantjes zoeken!
14. e sloeg mi ze vuusten op toafel
15. z’ hen e schoffelschooëte ekregen
16. e droait mei mit de wiend
17. beter nie begunnen tegen pasters en nunnen
18. ’t vet is van de soepe
19. e kwam subiet uut ze kot
20. e doe z’ er oek nie an dooëd

En histooërie hed ossan 3 kanten:                                                                                                                              
mien kant,
joen kant,
en de kant van de woarhied!

Wim Sohier

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN SEPTEMBER 2016

KAARTING - 16 SEPTEMBER
OC Karel de Blauwer
30 deelnemers - wonnen 3 partijen:
Demuynck Eugène (296 pt.), Vandecasserie Paula 
(305 pt.), Soulliaert Michel (329 pt.) en Degraeve 
Simonne (225 pt.)

wonnen 0 partijen:
Decorte Christiane (184 pt.) en Ryon Gerard
(168 pt.)

Klassement:
1. Decaesteker Wilfried 20 part./2832 pt.
2. Demuynck Eugène 18 part./2203 pt.
3. Vanhoucke Willy 17 part./2145 pt.
4. Depyper Anna 16 part./1870 pt.
5. Vanstechelman Georgette 16 part./1863 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Vercoutter Marie-Thérèse (14 pt.), Boury Alice (12 
pt.), Timperman Lucienne (8 pt.) en Decaesteker 
Maria (5 pt.)

Klassement:
1. Boury Alice 90 pt.
2. Vercoutter Marie-Thérèse 81 pt.
3. Decaesteker Maria 69 pt.
4. Timperman Lucienne 61 pt.

PETANQUE - 9 SEPTEMBER
39 deelnemers - Wonnen 3 partijen:
Butaye Willy, Bossaert Raf, Indevuyst Alice en
Vanstechelman Georgette

PETANQUE - 23 SEPTEMBER
(INHAALBEURT)
41 deelnemers - Wonnen 3 partijen:
Benauwt Roger, Butaye Willy, Decaesteker Wilfried, 
Neudt Willy en Vandenbroucke Irène

Klassement:
1. Decaesteker Wilfried 41 part./578 pt.
2. Butaye Willy 38 part./577 pt.
3. Soetaert Frans 34 part./575 pt.
4. Demuynck Eugène 32 part./537 pt.
5. Huyghe Geert 32 part./523 pt.
6. Neyrinck Aimé 29 part./522 pt.
7. Dessein Johan 29 part./492 pt.
8. Thery Valère 27 part./501 pt.
9. Van Acker Jozef 27 part./492 pt.
10. Vandeputte Marie-Ghislaine 27 part./485 pt.

U WAS OP DE KOFFIE
EN STEUNT DE STRIJD
TEGEN BORSTKANKER
Op zondag 11 september was er feest in Be-
veren aan de IJzer. Er was een gezellige drukte 
met de kermis, de paardenmolen, rommel-
markt, KLJ-barbecue, de Yserbyters met hun 
“fietsen op rollen”,… En er was “Kom op de 
koffie”, een groot succes.
Om u een idee te geven: 150 Irish coffees, 150 
dessertborden, 100 liter koffie voor 600 tot 
700 mensen, ongeveer 1250 pannenkoeken,  
…
Er liep zelfs meer dan één levende pannenkoek 
in hun midden (een selfie-grapje)…
De prijs van het aanbod werd bewust laag 
gehouden. En dat kon door de gratis of bijna 
gratis bijdrage van zoveel mensen. Bij wijze van 
voorbeeld: gratis of korting op de “benodigd-
heden”: 60 liter melk, boter, gemalen koffie, 
bloem, Ierse whisky… water, elektriciteit gratis 
van bij de buren, tenten, stoelen, tafels, gas, 
toilet, … gratis ter beschikking. Ook de ge-
meente hielp ons hierbij. En de gratis helpers, 
met de glimlach, voor, tijdens en na het feest. 
En… dit is echt ongelofelijk. En je mag het we-
ten: na alle kosten afgetrokken storten we ruim 
€ 2700 naar Think Pink, in het SMART-fonds, 
dat wetenschappelijk onderzoek financiert. 
Think Pink is de nationale borstkankercampag-
ne. Deze sensibiliseringscampagne wil vrouwen 
stimuleren om zich tijdig te laten screenen op 
borstkanker. Door het organiseren van dit eve-
nement willen we een emotionele steun zijn 
voor allen die de strijd aangaan tegen kanker. 

De plaatselijke organiserende vrouwen Ma-
ria, Marleen, Nelly en Ria zullen volgend jaar 
opnieuw 4 dagen fietsen en/of twee dagen 
wandelen. Ze zamelen hiervoor elk € 750 en/of
€ 500 in voor het goede doel. De ladies betalen 
zelf € 295 en/of € 145 voor “reis en verblijf-
kosten”. Stel u daarbij geen luxehotel met cu-
linaire hoogstandjes voor: de slaapgelegenheid 
is eerder van het type jeugdherberg.
De ladies danken u van harte, want “u was op 
de koffie”.
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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 (20)
16de - begin 19de eeuw

e) Comparatief 
onderzoek van 

de prijsgegevens
Echt interessant wordt 

het als we het prijsverloop 
van de zuivelproducten onderling vergelijken. 
Daarvoor stellen we de boterprijs te Veurne ge-
lijk aan index 100.
De onderlinge prijsverhoudingen van zuivel in 
het Veurnse laten eens te meer vermoeden dat 
de nieumolcken kaas gemiddeld zo’n 255 %
duurder was dan boter en meer dan waar-
schijnlijk een luxekaas was. 
De coeyen kaas daarentegen bevond zich op 
een gemiddelde van 28 % van de boterprijs, 
maar vanaf 1565 tot de laatste gegevens in 
1659 verminderde de prijs van 31 % tot een 
16 %. 
De prijs van Hollandse kaas situeerde zich in 
Veurne-Ambacht op het einde van de 16de en 
begin van 17de eeuw tussen 90 en 110 % van 
de boterprijs. Rond het midden van de 17de 
eeuw daalde die verhouding tot 50 % om dan 
weer toe te nemen tot 75 % op het einde van 
de 17de eeuw. Dit wijst op een verminderde 
vraag naar dit zuivelproduct.
De laatste types kaas laten toe een blik te wer-
pen op de onderlinge prijsverhoudingen van 
1565 tot 1579. Die periode kenmerkte zich 
over het algemeen door een serieuze toename 
van de prijs als gevolg van de godsdiensttroe-
belen in de Veurnse regio. Toch laat het ons toe 
te stellen dat ghebeterde nieumolcken kaas 
iets duurder was dan de gewone nieumolcken. 
Overjaerse kaas bleek het kostbaarst met een 
gemiddelde prijs die meer dan 400 % bedroeg 
dan de gemiddelde boterprijs! Roomkaas en 
schapenkaas van hun kant kunnen vergeleken 
worden met de ghebeterde nieumolcken kaas. 
 
Nu we de onderlinge verhoudingen van de zui-
velprijzen kennen, lijkt het ons meer dan wen-
selijk om de evolutie van deze prijzen te verge-
lijken met dé economische meter bij uitstek: de 
tarweprijs te Veurne. 
De boterprijs volgde over enkele lichte verschil-
len heen de tarweprijs op de voet. Vanaf het 
einde van de 17de eeuw lijkt er zich echter een 
verschil in stijging van de boterprijs van onge-
veer 20 à 30 % voor te doen. Op het einde van 
de onderzochte periode bedroeg dit verschil 
zo’n 100 % voor de jaren 1804-1809 en zelfs 
180 % voor de jaren 1810-1814! Nogmaals 
wijst dit op een toenemende vraag naar brood-

granen ten nadele van de zuivelproducten. 
De ‘koeienkaas’ en Hollandse kaas blijven tij-
dens de onderzochte tijdsspanne relatief stabiel 
in prijs voor zover de gegevens toelaten een 
uitspraak te doen. We menen zelfs te mogen 
poneren dat hiermee ontegensprekelijk bewe-
zen is dat de vraag naar de laatstgenoemde 
soort zuivel duidelijk afnam en dit ten voordele 
van boter. 
De invloed van de bevolkingsomvang leek ei-
genlijk maar weinig invloed te hebben op het 
verloop van de onderscheiden prijzen!

Een vergelijking van de relatieve verhoudingen 
voldoet echter niet. Op deze wijze is het onmo-
gelijk de economische werkelijkheid te achter-
halen. Daarom moeten we onze prijsgegevens 
omzetten in de hoeveelheid zuivelproducten 
die men door een bepaalde arbeidsprestatie 
verwierf. Daarvoor gebruiken we het zoge-
naamde typedagloon dat voor onze periode is 
samengesteld uit de gemiddelde daglonen van 
een metserdiender en handarbeider/dagloner. 
Dergelijke gegevens zijn representatief voor 
het Vlaamse land en weerspiegelen de basis-
kenmerken van de loonvorming in de stad of 

op het platteland. In tabel 35 drukken we door 
tienjaarlijkse gemiddelden de koopkracht van 
dit typedagloon uit. Daarbij worden de hoe-
veelheid tarwe in liter, rundvlees en boter in 
pond voor Vlaanderen verwerkt als referentie-
punten.

Globaal gezien bedroeg op lange termijn de 
koopkracht van het reeds vernoemde type-
dagloon doorheen onze beschouwde periode 
9,1 liter tarwe. Dit betekende gemiddeld 4,3 
pond rundvlees of 2,7 pond boter voor Vlaan-
deren. In de Veurnse regio vertegenwoordigde 
dit typedagloon maar 2,2 pond boter. Dit is 20 
% duurder, wat nogmaals de relatieve duurte 
van deze landstreek bewijst. Wat kaas betrof, 
kocht men gemiddeld 0,9 pond van de (luxe) 
nieumolcken kaas en 3,2 pond van de Holland-
se kaas (= Edammertype). Heel opmerkelijk is 
wel dat de koeienkaas relatief goedkoop was. 
Men kon na een dag loonwerk gemiddeld 9,8 
pond van dit type kopen. Dit was 4,3 kg !

Op middellange termijn waren de periodes van 
het begin van de 17de eeuw, de tijdsruimte 
tussen 1665 en 1694 en het midden van de 

Tabel 33: Prijsverhoudingen van overige zuivel ten opzichte van boter 1550-1704.



18de eeuw een aanzet tot verhoogde koop-
kracht. De 2de helft van de 16de eeuw en de 
periode omstreeks 1700 kenmerkten zich door 
een verminderde koopkracht. Echt slecht werd 
het voor de gewone man bij de aanvang van de 
19de eeuw. Hij kocht dan maar 5,7 liter tarwe, 
3 pond rundvlees en 1,8 pond boter meer met 
zijn dagloon in ‘Vlaanderen’. In het Veurnse 
vertegenwoordigde dit 1,7 pond boter.
Tenslotte vraagt de koeienkaas nogmaals onze 
aandacht. Over een periode van 100 jaar - voor 
zover we gegevens hadden - verdubbelde het 
volume dat een dagloner zich kon aanschaffen. 
Rond het midden van de 16de eeuw kocht hij 
na een dag werken zeker 6,4 pond en honderd 
jaar later zelfs 13 pond! Dit was minimaal 2,8 
kg en maximaal 5,7 kg ! Dé vraag wordt daar-
mee prangender dan ooit: waarom verdween 
deze inlandse koeienkaas die - zo we zagen 

- voortdurend goedkoper werd? Eigenlijk leek 
dit niet logisch. Waarschijnlijk was er meer aan 
de hand dan louter het marktmechanisme van 
vraag en aanbod dat zijn werk deed! Kon het 
zijn dat het algemene voedingspatroon veran-
derde en dat daarom dit type kaas verdween? 
We bewezen tevens dat die koeienkaas eigen-
lijk niet zoveel kostte en dat men dus niet de 
prijsstijgingen mag inbrengen als reden van zijn 
verdwijnen. De Hollandse kaas van zijn kant 
was zelfs gemiddeld 3 maal duurder dan de 
koeienkaas. Het zou eveneens onlogisch zijn 
dat de gewone man zijn goedkopere koeien-
kaas inruilde voor de zoveel duurdere Holland-
se kaas! We hopen deze kwestie in de verdere 
bladzijden op te lossen.

Wordt vervolgd.
Laurent Hoornaert
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Publiciteit voor de streek ?
De IJzerbode wordt

in meer dan 3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79

Tabel 35: Koopkracht van het loon in reële termen voor de belangrijkste zuivelproducten
in de Kasselrij Veurne , 1545-1814.

OORLOGSBOEKEN
KLEINE HANDEN
IN EEN GROTE OORLOG 

Verhalen van kinderen
in de Eerste Wereldoorlog

‘Wat helpt het, kind te zijn, als het oorlog 
is ...’ In de zomer van 1914 veranderde de 
wereld in één klap door een oorlog van 
ongehoorde omvang. Miljoenen mannen 
werden gerekruteerd en in heel Europa 
bleven miljoenen vrouwen en kinderen 
thuis alleen achter of ze voegden zich bij 
een van de talrijke vluchtelingenstromen. 
Sommige kinderen hielden dagboeken bij 
en schreven over hun ervaringen, hoopvol-
le verwachtingen, angsten en pleziertjes. 
“Kleine Handen in een Grote Oorlog” is 
gebaseerd op deze dagboeken, brieven en 
tekeningen en geeft een diep menselijk in-
zicht in het leven tijdens de Eerste Wereld-
oorlog vanuit een volledig nieuwe invals-
hoek. Daarbij komen ook beroemdheden 
aan het woord die tijdens de Eerste We-
reldoorlog opgroeiden, zoals Simone de 
Beauvoir, Marlene Dietrich, Heinz Erhardt, 
Alfred Hitchcock en Anaïs Nin. Dit pano-
rama van de Grote Oorlog, gezien door 
de ogen van kinderen, wordt onderbouwd 
met belangrijke historische gegevens. De 
verhalen van de kinderen zijn chronolo-
gisch geordend en weerspiegelen de loop 
van de oorlog zoals deze zich ontvouwde.

Auteurs: Sonya Winterberg en
 Yury Winterberg 

Uitgever: Walburg Pers
Prijs: € 29,95
ISBN 978 90 5730 9960
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EVENEMENTENKALENDER 15 JAAR NATUURPUNT POPERINGE - VLETEREN

Begin 2001 richtte een groep natuurvrienden 
in Poperinge de lokale natuurvereniging of-
ficieel op als afdeling van de toenmalige vzw 
Natuurreservaten. De nieuwe vereniging stelde 
zich als doel om via allerlei activiteiten de men-
sen uit Poperinge, Vleteren, Stavele en Beveren 
aan de IJzer er toe aan te zetten natuur te be-
leven, te behouden en te beschermen. De even 
voorzichtige als grote hoop was natuurlijk om 
ook in de eigen regio een volwaardig natuurge-
bied te kunnen uitbouwen.

Guido Quaghebeur trekt als stichtend voorzit-
ter al 15 jaar de lokale afdeling. Hoog tijd voor 
een gesprek.

Guido, jullie hielden 15 jaar geleden Na-
tuurpunt Poperinge - Vleteren boven de 
doopvont. Wat was jouw motivatie voor 
dit engagement?
Ik woon op loopafstand van de Poperingevaart 
en kon er als vogelkijker leuke waarnemin-
gen optekenen. Een van mijn favorieten was 
de grote gele kwikstaart die toen al, en nog 
steeds, broedvogel is langs de vaart. 
Net buiten het stadscentrum zag ik mogelijk-
heden om langs de vaart een natuurgebiedje 
te ontwikkelen door mogelijks gronden aan te 
kopen. Samen met Willy Vandeputte, die me 
trouwens inwijdde in de ornithologie, deden 
we in 2001 via de pers een oproep om een ver-
eniging op te richten.
Al vlug waren er gesprekken met leden van de 
Groengroep Poperinge, die toen een sluime-
rend bestaan kende, om een nieuwe natuur- en 
milieuvereniging te starten. Van het ene kwam 
het andere.
In 2002 kwam de fusie tussen de twee grote 
Vlaamse natuurverenigingen, Natuurreservaten 
vzw en De Wielewaal, eindelijk in een definitie-
ve plooi. De nieuwe natuurvereniging werd als 
‘Natuurpunt’ aan het publiek voorgesteld. Wij 
vonden het logisch om ook onze nieuwe lokale 
vereniging als een afdeling van Natuurpunt uit 
te bouwen.

Waar staan jullie, na 15 jaar? Hoeveel le-
den telt Natuurpunt Poperinge - Vleteren?
De afgelopen vijftien jaar organiseerden we  
heel wat activiteiten waar zowel leden als niet-
leden talrijk aan deelnamen. Natuurpunt Pope-
ringe - Vleteren telt momenteel ongeveer 300 
gezinnen die lid zijn en de lokale werking on-
dersteunen. Onze ploeg bestaat uit een tiental 
vaste bestuursleden en een twintigtal mede-
werkers die zich vrijwillig inzetten. Velen doen 
dit al meerdere jaren, voor sommigen betekent 
dit een onafgebroken engagement van (min-
stens) 15 jaar !

Wat zijn de mooiste verwezenlijkingen tot 
hier toe geweest voor de vereniging en 
voor jou als voorzitter?
Uiteraard brengt de oprichting van een ‘eigen’ 
natuurgebied langs de Heidebeek tussen Ha-
ringe en Watou grote voldoening, alhoewel we 
tot nog toe maar 5 hectaren hebben kunnen 
aankopen binnen ons visiegebied Toch is dit 
iets om trots op te zijn.
De realisatie van een volwaardig Poperings na-
tuurgebied langs de Heidebeek wordt wellicht 
het werk van meerdere generaties. Wij hebben 
er alvast de basis voor gerealiseerd …

Ook met de klassieke activiteiten doorheen het 
ganse jaar  trekken we steeds nieuwe mensen 
aan. Zo hopen we om steeds meer mensen te 
motiveren en te overtuigen dat natuur levens-
noodzakelijk is.

We stellen vast dat Natuurpunt Poperinge – 
Vleteren een vaste waarde werd in het vereni-
gingsleven. Natuur wordt nog altijd stiefmoe-
derlijk behandeld, maar we blijven werken aan 
onze positieve boodschap: ‘Meer en betere na-
tuur’ in ons werkingsgebied.
Trouwens, vele jaren na die wensdroom van 
een natuurgebied langs de Poperingevaart uit 
de beginperiode, realiseerde het ANB langs de 
vaart een aankoopproject. Dankzij een mooi 
wandelpad is het er heerlijk vertoeven.

Wat is volgens jou het mooiste plekje dat 
elke Poperingenaar, Vleternaar en Alverin-
gemnaar moet gezien hebben? 
Er zijn ongetwijfeld vele mooie plekjes, maar als 
ik er eentje moet uitpikken, dan kan ik ieder-
een aanraden om het ‘Dode IJzer’-wandelpad 
te volgen, en mogelijks met uitbreiding de 
Heidebeek over te steken, (brugje nabij café 
d’Heybeke) en zo een ommetje te maken in 
Frankrijk. Veel kans dat je er de geelgors ont-
dekt!

Jullie zetten als afdeling ook hard in op het 
organiseren van diverse activiteiten?
Het is altijd mijn zorg geweest om ieder jaar 
opnieuw vernieuwende activiteiten aan te bie-
den aan het brede publiek. Maar ook jaarlijkse 
klassiekers, zoals de vroegmorgenwandeling, 
de reeënwandeling, de seizoenswandelingen, 
blijven nog steeds veel belangstelling lokken.

Elke voorzitter koestert een stille droom. 
Mogen we de jouwe kennen? Waar zetten 
jullie de komende 15 jaar op in? 
Uiteraard moeten we blijven verder werken 
om onze activiteiten, excursies, vormingsmo-
menten zo kwaliteitsvol te organiseren en zo 
de mensen blijven boeien en overtuigen van 
het feit dat natuur niet alleen voor plantjes en 

beestjes belangrijk is, maar ook voor ons, men-
sen, en de volgende generaties.

En uiteraard hoop ik dat we ons aankoop-
project verder kunnen ontwikkelen en meer 
natuurgebied kunnen realiseren. Door de aan-
kopen langs de Heidebeek willen we dit mooie 
gebied uitbouwen tot een prachtige beekvallei, 
waar natuur en landbouw zich met elkaar kun-
nen verweven tot een aantrekkelijk landschap 
waar het heerlijk vertoeven zal zijn, en waar 
iedereen met hart voor natuur zal kunnen ge-
nieten van een verrassende, soortenrijke fauna 
en flora. 

Tekst verschenen in het tijdschrift De Bron, lentenum-
mer. Natuurpunt De Bron vzw.
Auteur: Guido Quaghebeur, herwerkt: Lieven Stub-
be.

NATUURPUNT
POPERINGE - VLETEREN
VERKOOPT NATUURPUNT-
KALENDER 2017

De Natuurpuntkalender 2017 is een verza-
meling van 13 adembenemende natuur-
foto’s van de lens van bekende natuur- en 
landschapsfotografen. De kalender is over-
zichtelijk ingedeeld en bevat voldoende 
schrijfruimte. Alle dagen van de week be-
schikken over dezelfde ruimtes. Voorzien 
van weeknummer vermelding, feestdagen. 
Met het bestellen van de Natuurpuntka-
lender heeft u niet alleen een steuntje voor 
het geheugen, maar u ondersteunt ook de 
goede doelen van Natuurpunt! Ook leuk 
als cadeautje. De kalender kost € 10 waar-
van een deel van de opbrengst ten goede 
komt van onze afdeling, waarmee we de 
nieuwe aanplantingen en beheerswerken 
in onze natuurgebieden financieren.

Bestel nu alvast uw kalender 2017
bij onze bestuursleden of
Guido Quaghebeur
057/33 79 78
info@natuurpunt-poperinge-vleteren.be.
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Slagerij Plancke
Specialiteiten:

Vlees van eigen kweek 
“Staartschuttel” 

Barbecue

Openingsuren:
Dinsdag t.e.m. vrijdag:

7.30 - 12.30 uur & 13.30 - 19.00 uur
Zaterdag: 7.30 - 12.30 uur & 13.30 - 18.30 uur 

Zondag: 7.30 - 12.00 uur 
Gesloten op maandag

Arne en Ilse Leuridan - Masscheleyn
Steenvoordestraat 11 - 8978 Watou

057 38 80 34 - slagerijplancke@telenet.be

SPECIAAL OPEN 
op zondag 29 en
maandag 30 oktober 
van 9 tot 18.30 uur !!!

BELANGRIJKE DATA 
26 + 27 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 



Dit boek is de allereerste publicatie die een 
volledig overzicht geeft van het leven en 
werk van Cyriel Coupé/Anton van Wilde-
rode (1918-1998), één van de bekendste 
Vlaamse dichters uit de tweede helft van 
de twintigste eeuw. Het is gebaseerd op 
twaalf jaar opzoekingswerk dat resul-
teerde in meer dan vijfduizend aan hem 
gerelateerde bronnen. Die leverden heel 
wat nieuw feitenmateriaal en inzichten 
op die aantoonden dat sommige auteurs 
die eerder over hem schreven zich niet al-
tijd baseerden op de meest betrouwbare 
bronnen, en dat bepaalde relevante ge-
beurtenissen en situaties in zijn leven nooit 
in de openbaarheid gebracht of nader toe-
gelicht werden. Het boek maakt ook kom-
af met de vele clichés en mystificaties die 
thans nog rond de figuur en het werk van 
Anton Van Wilderode circuleren. 

In het boek komt de grote veelzijdigheid van 
Van Wilderode aan bod, want hij was niet al-
leen dichter, maar ook priester, leraar, proza-
ist, essayist, scenarist, bind- en liedtekstschrij-
ver, bloemlezer, vertaler van klassieke auteurs, 
voordrachtgever, gelegenheidsspreker en on-
vermoeibare reiziger. Bovendien wordt hierin 
uitgebreid aandacht besteed aan zijn gedach-
tegoed, publiek optreden en wat door ande-
ren over hem gezegd en geschreven werd. Dit 
alles wordt in de historische context geplaatst 
waarbij ook dieper ingegaan wordt op de inter-
acties tussen zijn literair werk en zijn privé- en 
publiek leven. Deze laatste verliepen niet altijd 
rimpelloos, want Van Wilderode leefde niet als 
een wereldvreemde in een ivoren toren, maar 
hij stond met beide voeten in het cultureel en 
maatschappelijk leven, waarbij hij de controver-
se niet schuwde. Als rasechte netwerker kon hij 
hierbij rekenen op de onvoorwaardelijke steun 
van talloze vrienden, kennissen en sympathi-
santen uit (vooral) cultureel-traditionalistische, 
katholieke en Vlaamsgezinde milieus. Maar 
hij kreeg ook heel wat tegenkanting vanuit 
het kamp van literaire en/of ideologische an-
dersgezinden. Zo werd hij de exponent van de 
spanning die heerste tussen deze groepen, en 
die vaak bepalend was voor zijn imago en de 
beoordeling van zijn werk. Van Wilderode was 
dus niet alleen getuige, maar ook medespeler 
in de geschiedenis van Vlaanderen tijdens een 
lange periode van de vorige eeuw. Dit boek is 
dan ook niet enkel zijn levensverhaal, maar het 
is eveneens het relaas van hete hangijzers en 
gebeurtenissen en evoluties op cultureel, po-
litiek en maatschappelijk vlak waarbij de ont-
voogding en autonomie van Vlaanderen, de 

taalstrijd, de strijd voor amnestie, het onderwijs 
en ‘werk in eigen streek’ belangrijke thema’s 
waren. Bovendien brengt het hem en zijn werk 
opnieuw onder de aandacht van een breed pu-
bliek en diegenen die geïnteresseerd zijn in zijn 
maatschappelijke en literair-historische beteke-
nis.

Inhoud en structuur van het boek
Het boek is ingedeeld in perioden waarin tel-
kens volgende onderwerpen aan bod komen: 
- Privé- en beroepsaangelegenheden
- Prijzen, eretekens, huldigingen e.a.
- Reizen
- Maatschappelijk engagement
- Aanwezigheid op de literaire scène
- Het gesproken woord (toespraken, lezingen, 

interviews)
- Medewerking aan massamanifestaties en 

evenementen (IJzerbedevaarten e.a.)
- Medewerking aan radio, televisie en audiovi-

suele opnamen
- Vertaalwerk (Vergilius, Horatius, Sappho e.a).
- Dichtwerk (dichtbundels, verspreide gedich-

ten, vertaalde gedichten)
- Prozawerk (verhalend en beschouwend)
- Bloemlezingen samengesteld door A. van 

Wilderode
- Publicaties over A. van Wilderode (biografie-

en, speciale uitgaven, essays).
Verder worden een aantal specifieke thema’s 
behandeld waaronder zijn zoektocht naar zijn 
definitieve schuilnaam, repressieleed, clandes-
tiene medewerking aan bepaalde publicaties, 
botsingen met de openbare radio- en televisie-
omroep, ‘promotie’ tot Vlaamse Vergilius, ge-
rommel in het IJzerbedevaartcomité, het sofa-
incident, politieke scheurmaker in Melle, het 
literair overheidsmanna, literaire oud-leerlingen 

(Paul Snoek, Tom Lanoye, Erik Spinoy, Dirk van 
Bastelaere, Chris De Stoop e.a.), contacten met 
kunstenaars, Anton van Wilderodeverenigin-
gen en -prijzen en perikelen rond het ‘dich-
tershuis’ van Van Wilderode. Bovendien wordt 
ruime aandacht besteed aan de receptie van 
zijn literair werk in Vlaanderen en Nederland.

Kenmerken van het boek
Titel: Leven en werk

 van Anton van Wilderode
Ondertitel: Een gecommentarieerde inventaris
Auteur: Roger Tempels
Uitgever: Eigen beheer
Uitvoering: Garengenaaide hardcover,

 250 x 180 mm, 736 blz. 
ISBN 978-90-825121-0-6
NUR 321
Wettelijk depot: D/2016/Roger Tempels,

 uitgever.
Hoe het boek bekomen?
Het boek kan alleen besteld worden bij de 
auteur. De kostprijs bedraagt € 30 + € 7 ver-
zendingskosten per boek (voor bestelling van 
meerdere exemplaren en voor het buitenland 
contact opnemen met de auteur). De bestel-
lingen gebeuren door storting van het gepaste 
bedrag op rekeningnummer IBAN: BE14 0000 
8863 7283  (BIC: BPOTBEB1) op  naam van Ro-
ger Tempels, met de mededeling: AVW + het 
volledige afleveringsadres. 
Voor bestellingen na 1 december 2016 eerst 
contact opnemen via telefoon 09 346 92 13 
of e-mail roger.tempels@hotmail.be in verband 
met de verdere beschikbaarheid van het boek 
(beperkte oplage).
  
Roger Tempels

LEVEN EN WERK VAN ANTON VAN WILDERODE
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Obterrestraat 73  •  8972 Proven  •  Tel. 057 300 335 • reservatie gewenst • www.rozenhof-proven.be

KERMISBUFFET
ZONDAG 16 OKTOBER vanaf 12 uur
• Keuze uit 2 soepjes op buffet
• Châteaubriand met groentebuffet, verse frietjes en sausjes
• Chocolademousse en roomijs

Dit alles à volonté voor € 32,00
Voor de kinderen <12 jaar: kinderbuffet voor € 10,00
(frikandel en kippets met frietjes, chocolademousse of ijsje)

Wij zijn blij met uw reservatie vooraf!

FOUT DINER
ZONDAG 22 OKTOBER vanaf 19 uur

Fout diner met spetterend dansfeest achteraf!
Dresscode: hoe fouter, hoe liever!!

Menu
• Sprankelend aperitef met verfijnde hapjes

• Witloofroomsoep en pompoensoep

• Pasta met zalm en romig sausje
 Stoofpotje van kip met fijne groentjes en frietjes
 Varkenshaasje, mosterdsausje, garnituur en kroketjes

• Roomijstaart

• Koffie met zoetigheden

Wijnen en water, dranken tot 3 uur inbegrepen!!!
€ 65,00 p.p.

Voor meer info: www.rozenhof-proven.be of 057 30 03 35

Bezoek onze website: www.rozenhof-proven.be of Facebook
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POTTEN- EN TEGELBAKKERIJ IN ALVERINGEM
In Fortem (Alveringem) stond bij de Lovaart, 
richting Oeren, een potten- en tegelbakkerij. In 
1762 werd ze door Pieter-Joos D’acquet (1) uit 
Veurne overgenomen en omgebouwd tot een 
dakpannenfabriek (2) waar de Vlaamse gegolf-
de dakpannen werden gemaakt. Als grondstof 
voor de pannen werd klei uit de onmiddellijke 
omgeving gebruikt. 
Rond 1790 verschafte de fabriek werk aan 37 
mensen. De dakpannen werden vooral vervaar-
digd voor Frankrijk. Jaarlijks werden er twee-
honderdduizend stuks geproduceerd. In febru-
ari 1795 had de dakpannen- en tegelbakkerij 
nog 25 werknemers en 10 kinderen in dienst 
en 2 paarden aan de paardenmolen voor het 
kneden van de klei.
Behalve de dakpannenfabriek omvatte het 
complex loodsen, werkmanswoningen, een 
landhuis met omwalling en een geometrische 
tuin. Alveringem werd dan ook meteen het 
pannendorp genoemd. 

De fabriek werd tijdens de intocht van het 
Franse republikeinse leger, door het 6de batal-
jon des fédéres de 1a Seine infirieux, in 1793 in 
brand gestoken. 
In oktober 1797 werd de pannenfabriek door 
de kinderen van Petrus Judocus, Guillaume en 
Charles D’acquet (3) heropgericht en opnieuw 
gestart. Charles D’acquet overleed op 5 juni 
1811 op 54-jarige leeftijd te Veurne. Zijn vrouw 
Maria Josephina Dubois baatte het bedrijf ver-
der uit. Hun oudste zoon Louis Décime, gebo-
ren te Brugge op 22 november 1793, was nog 
geen 18 jaar oud. Na zijn huwelijk met Anna 
Thérèsia Prignot te Veurne in 1819 kwam hij in 
Alveringem wonen en kwam het bedrijf in zijn 
handen. Na de dood van zijn vrouw Anna Prig-
not hertrouwde hij op 22 oktober 1828 met 
Cécilia Thérèsia Van Renynghe te Poperinge en 
hadden samen nog zes kinderen.

Het was met de onafhankelijkheid van België 
in 1830 en waarschijnlijk onder invloed van zijn 
schoonvader Louis Benedictus Van Renynghe (4),
dat het bedrijf D’acquet weer begon met het 

vervaardigen van haardtegels. Welke haardte-
gels er voordien (5) werden gemaakt is ondui-
delijk. 

Perioden van bloei wisselden af met perioden 
van verval. Later kreeg de dakpannennijverheid 
in Alveringem een rake klap daar de verschil-
lende steenbakkerijen gingen concurreren, 
maar een tweede oorzaak dient gezocht te 
worden op het te laat of helemaal niet op gang 
komen van de mechanisering in het steenbak-
kersbedrijf. 

Eind 1859 sloot de fabriek haar deuren en wer-
den de gebouwen afgebroken. 

In Alveringem verdween deze ambacht dan 
ook langzamerhand omdat er meer en meer 
dakpannen in het Roesbrugse, Poperingse en 
het Ieperse werden gemaakt. Louis D’acquet 
verhuisde naar Kessel-Lo en overleed te Sint-
Gilles op 19 mei 1872.

Tijdens de eerste wereldoorlog bevond zich op 
de grond van de dakpannenfabriek een terug-
getrokken post, de derde Belgische verdedi-
gingslinie, op 8 km achter de vuurlinie aan de 
IJzer. Alveringem was een steunpunt en Fortem 
werd als bruggenhoofd uitgebouwd.

Nu ligt de toegangsweg nog op de oorspronke-
lijke plaats en de walgracht is recent hersteld. 
Het Pannendorp Fortem verwijst naar een dak-
pannenfabriek met bijhorende arbeiderswo-
ningen die zich tussen 1762 en 1860 op het 
buitengoed van de adellijke familie D’acquet 
bevond. 

Daar staan nu lage kronkelende betonmuur-
tjes, geschilderd in de Strategokleuren blauw 
en rood. Het is een landschapskunstwerk van 
Stijn Claikens dat herinnert aan de loopgraven-
oorlog. De muurtjes hebben de vorm van de 
loop van de Duitse en de geallieerde stellingen 
langs de IJzer. 

Robert Toussaint

Noten:
1. Petrus Judocus D’acquet, ontvanger van de stad en de Kas-

selrij van Veurne, Heer van Borre en van Briarde, geboren te 
Veurne op 15 december 1723 en hij huwde op 4 januari 1751 
te Veurne met Géneviève Angèle Dominique Van der Fosse, 
dochter van Guillaume François en Anne Charlotte Reyphins, 
geboren te Veurne op 3 juli 1725. 

2. De archieven vermelden een keizerlijk octrooi voor de op-
richting van een “fabrique de pannes”. De adellijke familie 
D’acquet was afkomstig uit Frankrijk en had een eigen wapen-
schild.

3. Petrus Judocus D’acquet overleed te Veurne op 25 april 1786. 
Twee van zijn zonen, Guillaume, geboren te Veurne op 14 
maart 1755  en Charles, geboren te Veurne op 20 november 
1757 namen het bedrijf over. Charles D’acquet was getrouwd 
met Maria Josephina Dubois en samen hadden zij vijf kinderen.

4. De schoonouders van Louis Décime D’acquet, Louis Benedictus 
Van Renynghe-Duflocq, woonden op de Kleine Markt te Pope-
ringe en waren overburen van de bekende dakpannen- en te-
gelbakkerij Charles Lebbe-Mavaut. Deze haardtegels zijn enkel 
terug te vinden in de omgeving van Alveringem. Veel haardte-
gels werden er niet gemaakt. Ik heb haarden teruggevonden in 
Beveren “de Flesche”, Leisele en enkele in Izenberge.

5. Er werden enkele sporen van haardtegels terug gevonden. 
Het waren haardtegels met in de hoeken een grote dubbele 
kwartcirkel met gestileerde lelie. Gezien de kwartcirkel moet 
het hier gaan om een grote haardtegel, waarschijnlijk 150 mm 
en meer, dikte 15 mm. Datering onbekend - vermoedelijk vóór 
1760.

Leeuwtegel met dubbele kwartcirkel
met in elke hoek een bloemtakje.

Aan elke zijde tussen de kwartcirkel een palmet. 
Alveringem, Louis D’acquet - midden 19de eeuw. 

Collectie Poperinge, Robert R. Toussaint

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan

3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.

Inlichtingen: 057 30 03 79

gezichtsverzorging | lichaamsverzorging
medische pedicure | manicure
epilaties | massages | maquillage | gelnagels
ZONNEBANK | OOK VERZORGING AAN HUIS

MAKE-UP
Ontdek de nieuwe herfst/winterkleuren 2016.
Aardse donkere nuances, houtachtige rood- en nudetinten en diep violet.

NIEUW
De nieuwe intensieve eclat gelaatsverzorging zorgt voor hele mooie resultaten.
Vraag ernaar bij Mi Sento!

Tal van nieuwe geschenkartikelen zijn beschikbaar!

Lieve Lagache | Douvieweg 85 | 8978 WATOU | 0474 665 886 | www.misento.be
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Verwen je klanten
met een leuk eindejaarsgeschenk!

bureaukalenders, memoblokken, notablokken (A5, A4)
met jullie gegevens, foto’s, acties, …

Bestel ze nu!

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



WEDSTRIJD:
KINDEREN ONTWERPEN 
ZELF KAFTPAPIER

Na een geslaagde 3de editie van de Boe-
kenkaftdag geeft Biblio7 dit jaar kinderen 
opnieuw de kans om hun eigen kaftpapier te 
ontwerpen! De winnende ontwerpen worden 
gedrukt en ingezet tijdens de Boekenkaftda-
gen van september 2017. Deelnemen kan tot 
midden januari.
In september 2016 organiseerde Biblio7, het 
samenwerkingsverband van de bibliotheken in 
de zuidelijke Westhoek, voor de 3de keer de 
Boekenkaftdagen. Vooral het kaftpapier met 
de winnende ontwerpen van Mathijs Demeyere 
uit Zonnebeke en Néree Verhaeghe uit Poperin-
ge, bleken zeer populair. Ook voor de volgende 
editie in 2017 wordt een ontwerpwedstrijd ge-
organiseerd.
Alle kinderen en jongeren tot 14 jaar kunnen 
deelnemen aan de wedstrijd. Ontwerpen kun-
nen individueel ingediend worden, maar ook 
klassikale ontwerpen vanuit academies of ba-
sisscholen zijn welkom. 
Voel je de ontwerpkriebels al opborrelen of wil 
je graag met je klas deelnemen? De ontwerpen 
of een foto ervan moeten vóór 31 maart 2017 
gemaild worden naar info@co7.be. Je kan je 
tekening ook afgeven in de bibliotheek in de 
buurt. 
Daarna kiezen een jury én het publiek de favo-
rieten. De winnaars wacht, naast eeuwige roem 
en eigen kaftpapier, ook nog een geschenkje! 
Meer info op www.biblio7.be of in de voor-
noemde lokale bibliotheken.

959

4 VERSO

Publiciteit voor de streek ?
De IJzerbode wordt

in meer dan 3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79

Prof. 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!

KORTING STOCKWAGENS

BMW 116 d

OPROEP - OKRA
ROESBRUGGE-HARINGE
Foto’s en artikels
van vroeger en nu

Graag zouden we in de loop van volgend 
jaar een namiddag organiseren waarin we 
foto’s, artikels … tentoonstellen of projec-
teren in verband met allerlei activiteiten 
van vroeger en nu. Wie persoonlijk enkele 
foto’s of artikels bezit in verband met acti-
viteiten, uitstappen … van “ de Katholieke 
Bond van de Gepensioneerden”, de KBG, 
OKRA …
Gelieve contact op te nemen met iemand 
van onze bestuursleden.
Alvast beste dank voor alle medewerking.

100STE DONATIE

Tijdens de bloedinzameling van september in 
O.C. De Croone te Proven werd Maria Knoc-
kaert uit Reningelst gehuldigd met een ge-
schenkje voor haar 100ste donatie. Wij danken 
haar hiervoor.

Maria Knockaert samen met Peter Coene,
de verantwoordelijke van het 

Provens bloedafnamecentrum.

Iedereen is welkom op de volgende bloedafna-
me op maandag 12 december 2016 van 17.30 
tot 20 uur in O.C. De Croone.

STAVELE, DAGBOEK
VAN EEN KLEIN DORP
IN DE GROOTE OORLOG

Tijdens de Groote Oorlog hield Remi Decarne, 
de voormalige gemeentesecretaris van Stavele, 
een dagboek bij. Met deze schat aan informatie 
reconstrueert dorpsgenoot Willem Lanszweert 
de boeiende oorlogsgeschiedenis van Stavele.
Stavele ligt dan wel niet aan de frontlinie, toch 
wordt het stille, rustige dorpsleven zwaar ver-
stoord door de oorlog. Jonge mannen worden 
onder de wapens geroepen en velo’s, paarden 
en zelfs conserven uit de plaatselijke winkels in 
beslag genomen. Duizenden soldaten verblij-
ven in het dorp en op de boerderijen. Meerdere 
schuren gaan in de vlammen op door onvoor-
zichtige soldaten. 
Dagelijks trekken er honderden manschappen, 
transportwagens en oorlogstuig door de stra-
ten. Men ziet hoe het “vet zwijn” - zo wordt de 
ballon captif genoemd - door heel wat hand-
kracht naar een andere bestemming wordt 
gesleept. Met beklemmende gevoelens is men 
getuige van een luchtgevecht boven het dorp. 
Dertien Stavelse soldaten en heel wat burgers 
overleven de oorlogsgruwel niet…

Willem Lanszweert haalt sterke verhalen en in-
teressante anekdotes uit dit ‘Dagboek van een 
klein dorp in de Groote Oorlog’ op zondag 16 
oktober om 15 uur in Gemeenschapszaal De 
Moote te Stavele.
Prijs € 4 (drankje inbegrepen).
Organisatie: Dienst Toerisme & Cultuur i.s.m. 
Harmonie St.-Cecilia Stavele (cultuur@alverin-
gem.be - 058 28 88 81 - www.alveringem.be 
- www.oorlogserfgoedalveringem.be).
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EVENEMENTENKALENDER

ABELE
 
n 8ste keer Buren bij Kunstenaars
 in Het Pensionaat
Voor de dertiende keer heeft Buren bij 
Kunstenaars plaats in onze provincie. Het is 
de 8ste keer dat Het Pensionaat overrompeld 
wordt door diverse kunstenaars die hun 
mooiste stukken aan het publiek tonen. Dit jaar 
zijn de individuele deelnemers:
- Monique Berghman, acrylverf op doek
- Edith Caron, olieverf op doek
- Pol Debaene, landschappen in pastel
- Norbert Demeester, acrylverf op doek
- Jan Dekeyser, boomwortelkunst
- Emiel Desmyter, beeldhouwen, letterkappen
- Virginie Durnez, bloemsierkunst
- Luc Famaey, olieverf op doek, beeldhouwen
- Gilbert Hauspie, olieverf op doek, tekeningen, 

diverse technieken
- Chris Masson, keramiek
- Charles Meuleman, ijzerassemblage
- Gaston Pauwels, keramiek
- Jenny Pittillioen, acryl- en olieverf op doek
- Josiane Platteeuw, pergamanokunst
- Raymond Renders, olieverf op doek, collages, 

keramiek
- Romine, acryl- en olieverf op doek
- Willy Valcke, acrylverf op doek, pentekeningen
- Carine Vanmeenen, acrylverf op doek, 

fotografie.
Verder zijn er twee kunstenaarscollectiefs actief 
in Het Pensionaat. Dit zijn Creabelle en Taille 
Directe@pensionaat. 
Deelnemers Creabelle zijn:
- Martine Dumeez, acrylverf op doek, pastel
- Anny Gesquière, acrylverf op doek
- Nicole Quaghebeur, acrylverf op doek, 

letterkappen
- Francine Vandevoorde, acrylverf op doek, 

letterkappen, beeldhouwen
- Marin, acryl- en olieverf op doek. 
Deelnemers Taille Directe@pensionaat zijn:
- Pierre Delputte, beeldhouwen in steen
- Mieke Latré, beeldhouwen in steen
- Robert Walleghem, beeldhouwen in hout en 

in steen.
Toegang is gratis.
Op volgende data: vrijdag 14 oktober van 16 
tot 18 uur en op zaterdag 15, zondag 16, 
zaterdag 22 en zondag 23 oktober telkens van 
10 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur

n Tweedehands boekenbeurs
 “Volgens het boekje”
 Zondag 6 november van 8 tot 16 uur
Ben je een boekenfan? Lees je veel? Heb je 
niet voldoende met een bibliotheekbezoek? 
Verzamel je boeken van een bepaalde auteur 
of over een bepaald onderwerp? Dan is deze 
tweedehands boekenbeurs iets voor jou. Je 

vindt er een gevarieerd aanbod dat je zeker zal 
interesseren aan zeer democratische prijzen. 
De toegang is gratis.
Standhouders kunnen zich nog steeds melden. 
Ook voor hen is deelname gratis.
Info: vzw.pensionaat@skynet.be
of 057 33 22 08.

n Brocante- en muntenbeurs
 Zondag 13 november van 7 tot 12.30 uur
Op iedere tweede zondag van de maand gaat 
de verzamelbeurs van Poperingana Numisma-
tica Historia terug door in Het Pensionaat te 
Abele. Iedereen die interesse heeft in oude 
munten, postkaarten, boeken, aardewerk, en 
andere verzamelobjecten kan terecht op deze 
gezellige beurs. Toegang is gratis.

n Expo: “Beeldige stripfiguren”
 Zondag 13 november van 8 tot 12 uur
Naar aanleiding van de maandelijkse verzamel-
beurs in het Pensionaat zorgt vzw ’t Pensionaat 
voor een leuke expo.
Een verzamelaar exposeert deze maand graag 
zijn collectie beeldjes en andere voorwerpen 
gebaseerd op stripfiguren. Er is veel materiaal 
uit de jaren 1960-1970 maar ook recentere 
voorwerpen zijn te zien. Ben je fan van Jom-
meke, Kuifje, Suske en Wiske, The Flintstones, 
Guust Flater, Tom & Jerry … ? Dan is deze leuke 
expo de moeite waard om te bezoeken.
Toegang is gratis.
Info: vzw.pensionaat@skynet.be
of 057 33 22 08

ALVERINGEM 

n Hommel (hummel) in de middeleeuwen
 Vrijdag 14 oktober om 20 uur
Het Mout- & Brouwhuis de Snoek nodigt u 
meer zeer veel plezier uit op een lezing ‘Hom-
mel (hummel) in de middeleeuwen’ door Gui-
do Vandermarliere op vrijdag 14 oktober om 
20 uur in de museumherberg van het Mout- & 
Brouwhuis de Snoek.
Guido Vandermarliere is een onvolprezen ama-
teur-historicus en - als geboren Poperingenaar 
- dé deskundige op het vlak van hopgebonden 
erfgoed. Van zijn hand zijn dan ook talrijke zeer 
interessante bijdragen en boeken over de ge-
schiedenis van de West-Vlaamse hop door de 
eeuwen heen en de materialisatie van dit verle-
den in hopasten en hopmagazijnen. Zo schreef 
hij samen met Frank Becuwe een typologische 
studie over de hopasten, die in het gerenom-
meerde wetenschappelijk tijdschrift Relicta ver-
scheen. Bij uitbreiding van zijn interesse voor 
hop richt hij zijn onderzoek de laatste jaren ook 
meer en meer op het Vlaamse bier- en brou-
werijverleden. Als een volleerde speurneus gaat 
hij daarbij op zoek naar de ‘oorsprong’ van ons 

bier - cervoise of goudale - bier of keyte. Boei-
ende vraagstellingen gaat hij op zijn ‘queeste’ 
niet uit de weg, zoals:  was lupulus wel humu-
lus? Wat was de rol van het bier bij de Germa-
nen? Wat deden die hopresten in de Graveney-
boot uit 850? Waren de Vikingen de eersten 
die de hop gebruikten? Was havergruut nu 
eigenlijk wel bier? Waarom gruut   toch geen 
kruidenmix is? Wat was de rol van de hop bij de 
9de-eeuwse abdijen? Was de hop dan toch des 
duivels of was ze de plant van de verleiding? 
Wat doet de hop op het schilderij van het Lam 
Gods? Wat was het verschil tussen hopbier en 
de havergruutsoep? Wanneer kwam het hop-
bier werkelijk in zwang? En wat met de Pope-
ringse hoptienden uit 1254? 
Allemaal interessante vragen waarop hij meer 
dan één pen brak. Over deze en andere waar-
heden, al dan niet verpakt in oude mythes, 
komt u alles te weten op zijn lezing.
Aan alle bierliefhebbers: allen daarheen!
Als bijdrage in de organisatie wordt een tus-
senkomst van € 5 (voor de leden) en € 7 voor 
de niet-leden gevraagd. 
Om de tongen los te maken voor het vragen-
uurtje achteraf is in deze toegangsprijs een 
Snoek inbegrepen.

BEVEREN-IJZER 

n Boterkaarting
 Zondag 23 oktober vanaf 10 uur
Naar jaarlijkse traditie richt OKRA-Beveren 
zijn reuze Dixmuda-boterkaarting in de Sint-
Brigidazaal in op zondag 23 oktober vanaf 10 
uur tot in de late uurtjes. Inleg € 1,25 zonder 
drankverplichting en iedere winnaar krijgt 1 
pakje van 250 gram Dixmuda-boter mee naar 
huis.

n Sint-Maarten komt opnieuw
 Donderdag 10 november om 18.30 uur
Op donderdagavond 10 november om 18.30 
uur verwachten Sint-Maarten en zijn Zwarte 
Pieten alle kinderen van Beveren aan de school-
poort. Na de verwelkoming stappen ze zingend  
in stoet, samen met de Sint en zijn gevolg, door 
de dorpskom. Daarna wordt iedereen verwacht 
in de H. Hartzaal waar de kinderen een toneel-
tje opvoeren voor de Sint en waar de Sint op 
zijn beurt de kinderen bedankt met snoep. Er 
wacht daar ook alle aanwezigen een verras-
sing!
De leden van het feestcomité verwachten een 
flinke opkomst van de kinderen samen met hun 
ouders, grootouders, vrienden en kennissen.
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HARINGE 

n Blaublues wordt opnieuw top...
 Zaterdag 12 november vanaf 19 uur
Op zaterdag 12 november wordt Haringe op-
nieuw heel even het mekka van de blues. Want 
dan wordt in De Levaard Blaublues al voor de 
17de keer georganiseerd. Het festival behoort 
al enkele jaren tot de top van de Europese 
bluesscène en ook dit jaar slaagt de organise-
rende werkgroep er opnieuw in om internati-
onale topartiesten op het podium te brengen.
Opener Giles Robson uit Jersey wordt in de 
gespecialiseerde pers al een paar jaar als één 
van de nieuwe toppers van de blues omschre-
ven. Hij is een violist en uitstekend op saxofoon 
maar wordt tegenwoordig vooral als mondhar-
monicavirtuoos de hemel ingeprezen. Hij komt 
straks met zijn eigen band Blaublues al van bij 
de start in lichtelaaie zetten. De Slam Allen 
Band heeft ook serieuze adelbrieven. Slam Al-
lens referenties als entertainer zijn enorm. Hij 
was leadzanger, gitarist en frontman voor de 
legendarische ‘James Cotton Band’ en zong 
alle nummers op James Cottons album ‘Giant’, 
genomineerd voor een Grammy. Als solo per-
former werd Slam Allen geëerd met de prestigi-
euze ‘Master Musician Award’ en in ’16 geno-
mineerd voor de ‘Blues Music Awards’ als ‘Best 
New Artist Album’. Hij is thuis in een variatie 
van stijlen en weerspiegelt het gehele bereik 
van Memphis tot Chicago, van blues tot soul, 
van de grauwe binnenstad tot het hart van de 
plattelandsblues waarop alles is gebaseerd.
Topklasse dus.
En dan is er nog de charismatische Britse Queen 
of Blues Conny Lush, die 10 jaar geleden al op 
Blaublues te gast was en toen in De Levaard 
voor een onvergetelijk optreden tekende. Deze 
grote dame van de blues is er nu op vraag van 
velen, met volle goesting, en ongetwijfeld ook 
tot grote tevredenheid van alle bluesliefhebbers 
opnieuw bij. Het tentpodium is dit jaar voorbe-
houden voor de Franse bluesrevelatie Philippe 
Ménard, en het wordt zeker ook uitkijken naar 
Mr Sipp, die ooit als studiomuzikant de aller-
grootsten begeleidde en nu zelf bij die groten 
in de rij hoort. Hij doet het in Haringe samen 
met de stilaan legendarische blueszangeres Ter-
rie Odabi. Samen duiken ze diep in de oude 
bluestradities, trouw aan de herkomst mixen ze 
old-school in een nieuwe frisse blues melange, 
en dat moet voor de ondertussen gerenom-
meerde Blaubluesapotheose zorgen. 
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 aan
€ 20 en ze zijn te koop in alle Haringse cafés, 
’t Geheim Spoor in Beveren-IJzer, muziekshop 
Delbaere 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 in het Dorpshuis 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 Bar-
bry op 057 30 00 44 of bij Jürgen Lahoutte op 
057 38 88 59 of jurgen.lahoutte@telenet.be.

KROMBEKE 

n Gezinsbond Krombeke stelt voor …
 ‘Hoe tem je een draak!’
 Maandag 31 oktober van 14 tot 16 uur
Zin in iets speciaals op Halloween? Kom dan 
naar de kinderfilm ‘Hoe tem je een draak!’ Een 
spannende avonturenfilm vol stoere Vikingen 
en wilde draken. Tijdens een inwijdingsritueel 
moet een jonge Viking bewijzen een waardig 
opvolger van zijn vader, het stamhoofd, te kun-
nen zijn. Maar als hij vriendschap sluit met een 
gewonde draak, zet dat zijn wereld op z’n kop.
Trek je mooiste halloweenpakje aan en kom op 
maandag 31 oktober om 14 uur naar OC De 
Bampoele. Prijs: € 2,50 voor leden en € 5 voor 
niet-leden kun je genieten van dit spannend 
avontuur (incl. drankje en verrassing).
Info: gezinsbondkrombeke@gmail.com
057 40 16 82.

n Tuinhier Krombeke
 Vrijdag 4 november om 20 uur
‘De teelt van asperges en witloof’ door Frans 
Tack in de kantine van de Hondenschool “Te 
Lande”, Bankelindeweg 39 te Krombeke.

POPERINGE

n Snuisteren op de
 Antwerpse boekenbeurs met Biblio7
 Woensdag 2 en zaterdag 5 november
Begin november is het weer zover, dan neemt 
de Boekenbeurs opnieuw zijn intrek in de Ant-
werpse Expo. De nieuwste boeken worden 
er voorgesteld, boekenkasten kunnen weer 
rijkelijk aangevuld worden, er zijn signeerses-
sies van nationale en internationale auteurs en 
er worden interessante lezingen aangeboden. 
Wil je op een ontspannen manier de jaarlijkse 

boekenhoogmis bezoeken, zonder fileleed en 
zonder parkeerproblemen? Dat kan! Via Bi-
blio7, de bibliotheekwerking van het interge-
meentelijke samenwerkingsverband CO7, kan 
je opnieuw met de bus naar de Boekenbeurs 
voor een dagje boekenplezier.
Biblio7 legt op twee verschillende data bussen 
in: op woensdag 2 en op zaterdag 5 november. 
De bussen vertrekken om 8u30 naar Antwer-
pen en zijn terug thuis omstreeks 17u30. Er 
zijn verschillende opstapplaatsen in de regio. 
De kostprijs bedraagt 10 euro (combiticket 
busvervoer en inkom boekenbeurs), ook als je 
beschikt over een gratis ticket of jonger bent 
dan 12 jaar. 
Inschrijven kan vanaf 1 oktober op www.bi-
blio7.be of in de lokale bibliotheken van Pope-
ringe/Vleteren, Ieper, Langemark-Poelkapelle, 
Heuvelland, Zonnebeke en Mesen. De inschrij-
ving is pas geldig bij betaling. De plaatsen zijn 
beperkt, dus vlug zijn is de boodschap! 
Meer info op www.biblio7.be of in de voor-
noemde lokale bibliotheken.

PROVEN

n Spaghetticoncert
 Zaterdag 5 november vanaf 18 uur
Het kinderorkest Jakkedoe en het Provens 
Jeugdensemble van K.H. De Volksvreugd orga-
niseren voor de 2de keer een Spaghetticoncert. 
Op zaterdag 5 november kan je vanaf 18 uur 
aperitieven om vanaf 19 uur spaghetti te smul-
len op de tonen van de jeugdige muzikanten.
Het kinderorkest is ondertussen een jaar aan 
het samenspelen. De beginnende muzikantjes 
brachten in het voorbije jaar hun eerste con-
certjes. Daarvoor repeteren ze met een 20-tal 
zowat wekelijks in een speelse sfeer. Dirigente 
Liesa Coulleit motiveert hen om het beste uit 
hun instrument te halen.
Bij het Jeugdensemble passeren stukken als 
‘Excelsior’, ‘Attention’, ‘Clouds’ en ‘Take on 
me’ de revue. Maar ze slagen er ook in om 
Pokémon met hun instrumenten te vangen!
Op het menu staat spaghetti, eventueel ve-
getarisch of glutenvrij, à volonté! Zowel de 
aperitieven als de dranken zijn aangepast. Alle 
ingrediënten voor een geslaagde Italiaanse 
avond in een gezellige sfeer!
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EVENEMENTENKALENDER
De muzikanten en hun dirigenten ontvangen 
jullie graag in OC De Croone te Proven.
Reserveren is noodzakelijk vóór 3 november via 
jeugd@volksvreugd.be met opgave van aantal-
len (volwassenen/kinderen) en specifieke voor-
keuren. Overschrijven kan op rekeningnummer 
BE96 9793 7952 2205. Kinderen betalen € 7 
en volwassenen € 12 voor de maaltijd én het 
concert.

ROESBRUGGE
 
n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Vrijdag 21 oktober om 14.00 u.: Kaarting & 

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

gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Donderdag 27 oktober: Juvenalis - melodiëen 

van de Lage Landen
- Vrijdag 28 oktober: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Donderdag 3 november om 14.00 uur: Crea 

in Kristen Volkshuis
- Dinsdag 15 november: Bowling Ieper
- Donderdag 17 november: Herfstfeest met 

animatie in Kristen Volkshuis
- Vrijdag 18 november om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 22 november om 14.00 u.: Kaarting 

& gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Vrijdag 25 november: Petanque (inhaalbeurt) 

in OC Karel de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 
13.50 u.

n “Buren bij kunstenaars”
 Zaterdag 15 en zondag 16 oktober
 van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur
Zowat 2700 kunstenaars verspreid over gans 
West-Vlaanderen nemen dit jaar opnieuw deel 
aan het project “Buren bij kunstenaars”.
Eddy Ameloot en Herman Pannecoucke, trou-
we “Ateljee-gangers” van ’t Ateljeetje in Hoog-
stade (Alveringem), stellen opnieuw ten toon 
ten huize van Eddy, Molenwalstraat 13 te Roes-
brugge. Beiden zijn fanaten van pastel-schilde-
ren, alles wat mooi is: mensen, bloemen, die-
ren, landschappen … Je kan bij hen ”buren” 
op zaterdag 15 en zondag 16 oktober van 10 
tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur.
Er is mogelijkheid om de “burende kunste-
naars” aan het werk te zien of om zelf het pas-
telkrijt ter hand te nemen … er zit ongetwijfeld 
ook een kunstenaar in jou.

n Boekenbeurs op school, een literair
 festijn van het betere kinderboek !
 Dinsdag 18 oktober van 9 tot 17.30 uur
De school VBS De Krekel organiseert een boe-
kenbeurs in OC Karel de Blauwer. 
We nodigen daarom alle leerlingen, ouders, 
grootouders, familie, vrienden, buren en alle 
bewoners van Roesbrugge en omstreken uit.
De variatie in de rekken biedt ieder wat wils. 
Het is een breed en boeiend aanbod, een as-
sortiment van 0 tot 14 jaar: peuter- en kleu-

terboeken, eerste leesboeken, vertel- en voor-
leesboeken, kinderboeken tot en met 12 jaar, 
jeugdboeken vanaf 12 jaar, bijbelverhalen,
poëzie voor kinderen en jongeren, naslagwer-
ken en educatieve onderwerpen, 
We bieden je dit aan omdat het een leuke ma-
nier is om het lezen te promoten en de leerlin-
gen van onze school krijgen hierdoor ook wat 
extra boeken bij.  
Er wordt gezorgd voor tasjes, je kan er cash of 
met bancontact betalen. 
Mogen wij deze boekenbeurs warm aanbeve-
len en hopelijk kunnen wij jullie begroeten op 
dinsdag 18 oktober in OC Karel De Blauwer te 
Roesbrugge doorlopend open van 9 tot 17.30 
uur.

n Femma Roesbrugge-Haringe
 Blijf stress de baas
 Dinsdag 18 oktober 2016 om 19.30
Stress wordt al te vaak genegeerd, weg gere-
lativeerd of doodgezwegen. Een korte periode 
van acute stress is op zich geen probleem en 
geeft je zelfs dat extra duwtje in de rug dat je 
soms nodig hebt om je doel te bereiken.
Chronische stress daarentegen vormt een ge-
zondheidsrisico en leidt tot hardnekkige licha-
melijke, mentale en emotionele klachten.
Samen met Charlotte Volckaert leren we deze 
stresssignalen herkennen en aanpakken.
Aan de hand van aangepaste ontspannings- en 
ademhalingsoefeningen werken we aan een 
gezonde geest die stress de baas blijft.
Prijs: € 7 en met Femmapas: € 5 euro, drankje 
inbegrepen.
Meer informatie en inschrijven voor 16 oktober 
2016 bij monique.neut@telenet.be - 057 30 15 
13 - 0486 10 25 79 of noellagruwez@hotmail.
com - 057 30 10 54 of 0477 25 83 02.
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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.
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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

nanCy

Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos

Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen

AANPASSEN EN HERSTELLEN
VAN KLEDIJ

Ilse Warmoes
Dodemanstraat 2

8978 Abele-Watou
Tel. 057 38 82 75

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

n Gezinsbond Beveren-Haringe-Roesbrugge
 Op bezoek in een echt kasteel!
 Donderdag 3 november om 13.15 uur
Op donderdag 3 november wanen we ons rid-
der of prinses. Kinderen van 5 tot 12 die graag 
eens een echt kasteel willen zien, worden ten 
huize Merghelinck in Beauvoorde met plezier 
mee op sleeptouw genomen.
We spreken hiervoor af om 13.45 uur aan OC 
Karel De Blauwer in Roesbrugge of om 14 uur 
in de Lindestraat 13 (bij de molen). We rijden 
zoveel mogelijk samen. Wie graag zelf naar 
het kasteel van Beauvoorde rijdt, wordt er om 
14.15 uur verwacht.
We zijn terug in Beveren om 16.45 uur of in 
Roesbrugge om 17 uur.
Kostprijs: € 5 per kind (max. € 12 per gezin) - 
incl. drankje.
Inschrijven vóór 28 oktober bij Stefanie Plovie, 
plovie.stefanie@telenet.be - 0485 50 28 73 of 
bij Sofie Maes, maes_sofie@hotmail.com of de 
andere bestuursleden.
Bij inschrijving ook vertrekplaats doorgeven 
a.u.b. Wil je als ouder ook instaan voor het ver-
voer? Geef gerust een seintje!

n Femma Roesbrugge-Haringe
 Speciale wenskaarten
 Dinsdag 8 november om 19.30 uur
Zelfgemaakte speciale wenskaarten voor alle 
gelegenheden door Liesje Tant op dinsdag 8 
november om 19.30 uur in OC Karel de Blau-
wer te Roesbrugge.
Meebrengen: fijn schaartje, snijmat, snijmes, 
potlood, potloodslijper, lat, vod, fijn penseel, 
gom, stiften, kleurpotloden en 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 - Bowling Ieper
 Dinsdag 15 november om 13.15 uur
Vertrek om 13.15 uur aan O.C. Karel de Blau-
wer te Roesbrugge. Deelnameprijs: € 10 per 
persoon, inbegrepen: koffie en taart en spel 
bowling. Inschrijving vóór 1 november bij  Eli-
ane (057 30 11 23 - liefst na 18 uur). Betaling 
bij inschrijving.

n OKRA - Herfstfeest
 Donderdag 17 november om 14 uur
Na een kopje koffie volgt een muzikaal optre-
den door ‘De lachende muzikanten’. Tijdens de 
pauze koffie en koffiekoeken. Deelnameprijs
€ 10, niet-leden € 12 per persoon. Inschrijving 
voor 9 november bij  Eliane (057 30 11 23 - 
liefst na 18 uur) of bij de wijkverantwoordelij-
ken of bestuursleden. Betaling bij inschrijving.

n Femma Roesbrugge-Haringe
 Dansen
 Donderdag 17 november om 19.30 uur
Dansen met John Debock op liedjes van Clau-
de François, zoals Alexandrie Alexandra, Il fait 
beau, Il fait bon … in Kristen Volkshuis.
Claude François, geboren in Ismaïlia, Egypte 
op 1 februari 1939 en overleden in Parijs op 
11 maart 1978. Claude François, bijgenaamd 
Clo-Clo, was een Frans artiest, componist, mu-
zikant, uitgever en zanger.
Prijs: niet-leden € 12 - leden € 8, drankje inbe-
grepen.
Inschrijven vóór 15 november bij monique.
neut@telenet.be - 057 30 15 13 - 0486 10 25 
79 of bij noellagruwez@hotmail.com -  057 30 
10 54 - 0477 25 83 02.

STAVELE

n Sint-Ceciliaconcert
 Zaterdag 29 oktober om 18 uur
Op zaterdag 29 oktober om 18 uur viert onze 
St.-Ceciliaharmonie en het gelijknamige koor  
hun St.-Ceciliafeest.
Traditioneel begint dit feest met een gratis con-
cert van beide verenigingen in onze dorpskerk. 
Afwisselend brengen ze een boeiend program-
ma. Dit concert wordt gebracht onder de lei-
ding van Pieter Matten. Ook brengt het jeugd-
orkest ‘Jos’ onder leiding van Silke Berteloot 
enkele werkjes en ook het trommelkorps met 
Eddy De Houck komt eveneens aan bod. 
Het concert is gratis en na het optreden is er 
voor iedere aanwezige een gratis drankje voor-
zien achteraan in de kerk. Nadien volgt er nog 
een gezellig etentje voor de leden van beide 
verenigingen in feestzaal ‘De Moote’.

VLETEREN

n Herfstavond in stilte
 zaterdag 29 oktober om 19 uur
Op zaterdag 29 oktober organiseert Stilte-
groep Vleteren met de logistieke steun van 
de gemeente Vleteren een herfstwandeling in 
stilte met start om 19 uur aan het dorpshuis in 
Westvleterendorp 13 in Westvleteren. Bijeen-
komst vanaf 18.30 uur. Je wandelt ongeveer 
6 km op hoofdzakelijk geasfalteerde wegge-
tjes. Na de stille avondwandeling wachten in 
het dorpshuis warme soep, broodjes met boter 
en een biertje of frisdrank tijdens een gezel-
lig samenzijn. Deelnemen kost € 7. Inschrijven 
voor 22 oktober via www.vormingplusow.be of
058 31 14 94.
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Van bij ons
“Zeg Kwezelken, 
wilde gy dansen!” 
Overbekend dit spottende volksliedje, 
bekender wellicht dan het begijnhof in 
Diksmuide dat niet zoveel faam geniet 
als dat van Brugge. Jammer! 
Het pittoreske begijnhof van Dik-
smuide bestaat sinds de 13de eeuw. 
Bij de aanleg van de versterkingen 
rond Diksmuide kwam het binnen de 
omwalling te liggen.
Waarvan die begijntjes leefden? De 
nabije Handzamevaart stelde de be-
gijntjes in staat de kost te verdienen 
met het wassen, bleken en bewerken 
van wol, laken en linnen. Ook zieken 
verzorgen en kantklossen behoorden 
tot hun activiteiten.                                                                    
Onder het Franse bewind werd een 
deel ingericht tot gendarmekazerne. 
In 1914 ging ook het begijnhof ten 
onder aan het oorlogsgeweld en ver-
dwenen de oorspronkelijke bewoners 
voorgoed uit het stadsbeeld.                                                                                                                   
Toch werd de site heropgebouwd in 
de oorspronkelijke stijl. Het begijnhof 
kreeg een sociale rol, eerst als rusthuis 
en sinds 1990 wonen er twintig vol-
wassen mannen en vrouwen met ver-
standelijke handicap.
  
Wim Sohier

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 

op woensdag 16 november 2016.

Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op
maandag 7 november 2016.

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

Een advocaat, beter vroeg dan laat!
 Uw recht, al 20 jaar ons vak!

 echtscheidingen, handelsrecht, contracten, verkeersrecht
Steeds vrijblijvend advies

Advocatenkantoor
Joachim Vanspeybrouck

Kallebeekweg 1 - 8691 Beveren aan de IJzer - Tel 057 301 600
advocaat.vanspeybrouck@telenet.be

www.advocaatvanspeybrouck.be

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

Interessante prijzen. Inlichtingen: 057 30 03 79

D.L.Decor bvba
Schilder- & decoratiewerken

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

Danny Lahoutte
Blekerijweg 30a
8972 Proven



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 21 oktober
 puntenkaarting “OKRA”
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 18 november
 puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 25 oktober
 puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 22 november
 puntenkaarting “OKRA”

Vogelpik
 zaterdag 12 november
 smijting voor de leden

BEVEREN-IJZER
• Vrije kaartavond
 Praatcafé ’t Geheim Spoor
 donderdag 20 oktober
 donderdag 17 november

HARINGE
• Vogelpikclub Smokkelsmijters
 Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
 zaterdag 22 oktober
 zaterdag 26 november

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

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
Krombeke
• Anna Samyn, geb. 1 september,
 d.v. Pieter en Sofie Pattyn
• Pippa Meuleman, geb. 19 september,
 d.v. Pieter en Hanne Durnez

HUWELIJKEN
Watou
• Kenny Titeca en Annelies Wallecam
• Gregory Noyez en Alicia Crabeels

OVERLIJDENS
Krombeke
• Marie Jeanne Breyne, overl. 12 september,
 83 j., wed. v. Henricus Vanthournout
Proven
• Sandra Rondelé, overl. 18 september, 38 j.,
 echtg. v. Pedro Dequidt
• Anne Wouters, overl. 23 september, 48 j.,
 echtg. v. Johny Vanwynsberghe

MENSEN VAN BIJ ONS
• Op 25 september 2016 is Walter Parent op 

83-jarige leeftijd te Oostende overleden. Hij 
werd geboren te Roesbrugge op 29 maart 
1933. Hij was de zoon van Louis Parent-Ver-
lynde. Zijn ouders baatten in Roesbrugge een 
schoenhandel uit die later uitgebaat werd 
door hun kinderen. Hij had één zuster Su-
zanne en twee broers, Willy en Ignace. Jaren 
woonde Walter in Jette en was er bankbe-
diende. Eens op pensioen ging hij naar Oos-
tende wonen.

 De uitvaartdienst had plaats op zaterdag 1 
oktober te Roesbrugge gevolgd door de bij-
zetting in de familiegrafkelder.

• Op 20 september 2016 is Maria Deberdt in 
het WTC Sint-Medard te Wijtschate overle-
den. Zij werd geboren te Roesbrugge-Harin-
ge op 16 januari 1924. Zij was de weduwe 
van Marcel Hautekeur en de zus van Daniël 
(†), Simonne, Gerard (†) en Agnes.

 De uitvaartdienst had plaats op zaterdag 24 
september in de Sint-Machutuskerk te Wul-
vergem.
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Taaltap 160
Je manier van praten kan droog, saai, vervelend 
maar ook grappig en beeldrijk zijn.

Sportverslaggevers, en zeker voetbalcommentato-
ren, zijn hierin wel eens creatief en raak langs de 
lijn! Speelt ploeg X maar een belabberde match, 
dan vinden ze dat die door de ondergrens gezakt is 
en vergat te voetballen. De spelers liepen achter de 
feiten aan en kregen terecht het deksel op de neus. 
En dus is het niet altijd zoals Johan Cruijff ooit zei: 
“Elk nadeel hep z’n voordeel!” of zoals een andere 
coach ooit zei: “Iedere uitslag biedt perspectief”.

Men mag inderdaad nooit de hoop opgeven. “We 
halen er de positieve punten uit” zei Nederlandse 
bondscoach Mark Van Bommel na de 0-3 neder-
laag tegen Duitsland. En hij besloot optimistisch: “Ik 
denk dat we op de goede weg zijn!”

Of neem Mark van Bommel die na de kansloze wed-
strijd tegen Duitsland (0-3 verlies) benadrukte “de 
positieve punten eruit te willen halen”. Hij conclu-
deerde: “Ik denk dat we op de goede weg zijn.”

En wat denk je van volgende hersenspinsels?

banaan: gekrulde voorzet vanaf de zijlijn van de 
goal weg. Handelsmerk van Frank Vercauteren.                                                                                                               
betonvoetbal: de tegenpartij het spel laten maken, 
zelf helemaal inzakken en dan proberen door mid-
del van de counter te scoren (catenaccio).                                                                                    
bewussie: een bewust gescoord doelpunt, wat niet 
direct blijkt uit de uitvoering ervan.
brilstand: Een 0-0 (lijkt op een bril) eindstand.                                                                                  
de bus parkeren: zeer defensief spelen.                                                                                      
engeltje op de lat: wil zeggen dat een keeper ge-
luk heeft dat veel schoten naast het doel verdwij-
nen.
fopduik: een ander woord voor schwalbe (verzon-
nen door Evert ten Napel).
hotsknotsbegoniavoetbal (Bert Jacobs): erbarme-
lijk slecht voetbal.
kijken hoe het gras groeit: een wedstrijd die zo 
saai is, dat het groeien van het gras nog boeiender 
is.
klutsgoal  (ook frommelgoal of uit de kluts): doel-
punt uit een chaotische situatie (scrimmage) voor 
het doel.                                                                                                                                    
postbodevoetbal: van spelers die niet de bal over 
grote afstand naar een medespeler kunnen passen 
maar hem als het ware persoonlijk komen bezor-
gen.
sambavoetbal: voetballen met verrassende schijn-
bewegingen (als in een dans) zoals dat in Brazilië 
gespeeld wordt.                                                                                                
speeltuinvoetbal: uitspraak van  Henk ten 
Cate  naar aanleiding van een verloren wedstrijd 
van AFC Ajax tegen SBV Vitesse in het seizoen Ere-
divisie 2006/07 (uitslag 4-2 na een 0-2-voorsprong 
van Ajax).

Zeg nu nog dat onze sportcommentatoren geen 
taalcreatievelingen zijn!                                      

Wim Sohier 

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN SEPTEMBER 2016

KAARTING - 14 SEPTEMBER
6 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Butaye Roger 381 pt.  
2. Wyckaert André  347 pt.
3. Butaye Johan 344 pt.
4. Dedeurwaerder Anna 343 pt.
5. Butaye Maria 304 pt.
6. Thoré Edgar 216 pt.

KAARTING - 28 SEPTEMBER
3 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Beghein Paula 415 pt.  
2. Verbrigge Roger  366 pt.
3. Coene Paul 278 pt.

Klassement eind augustus:
1. Butaye Johan 20 part./3209 pt.
2. Vandepitte Paul 19 part./3315 pt.
3. Lampaert Joze 19 part./3104 pt.
4. Vandeputte M-Ghis. 19 part./2902 pt.
5. Millecam Gerard 18 part./2929 pt.

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag, zaterdag inbegrepen



AL WEERSKANTEN
VAN DE
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E goe begun is ’n helft van ‘t werk !
Tjestigpluser Dortje Dobbeloare van tegen ’n Lutter-
tap op d’ Abeeëlsche roete riedt in Poprieng mi z’n oed 
tjoeksje van e Daftje op ze gemak deur ‘t Rekhof noa
d’ Ieperstroate tewege os e blagoai in e rooën Ford 
Mustang - decapotabel ! - num eeënigte keeërs rulokte 
en surtoe gevoarlik probeeërt vooëren te steken. Chan-
se, deur de tegenleggers olle momente lukt dat nieë.                                                                                                                      
Dortje rakt enerveeërd. “Da presseeëre meneeëre prethee-
ere doet lik olle treflikke menschen, dat ’n passensje hed, 
ze tied nimt en ze manieëren hoedt,” ruttelpruttelt Ali-
dooër, en vlak vor ’t vroeger magazien van Igodts duwt
’n niedig en vrads op ze fring. ’n Preuschen zot achter 
num moe nateurlik oek fringen ol dat ’n kut, stikt koleirig 
e vuuste in de lucht, gift ommeki vulle goaze en rakt mi e
rieschlik maneuver, ol holf op ’n trottooër rieën, twihoenderd 
meter vodder ogliek vooëren, spriengt doa mi en anzichte 
lik en oenwere uut ze chique karre en doe Dooër stoppen.                                                                                                                   
“Sieklitten en plakband an je wieëlen? Of zie je zjaloeës 
dat e schonderen otto joen antiek kariot vooërenstikt?” 
Dortje ladt num nie an meneeëre Blabla’s sneuve moa trekt 
geweune ze schoeërs op en moenkelt e keeë.
Nu schieët die stoefer in e nog gloeiender Fraansche kolei-
re, teeëkent mi e opgerapte brokke rooë brieke e cirkel op 
’n trottooër en dwiengt Dortje van d’ er lik e gestraft kiend 
in te goan stoan. “En komt er godver nie uut hé, uut dat cir-
keltje!” brieëst de bloaskoake en lik e dreeëgende bajon-
nette stikt ‘n e wiesvienger omhoge. “Moa let goeëd op, en 
kiekt wiene dan ke doeën mi troage slekhuzen lik ‘t joene!” 
E pakt ‘n kriek uut ’n koffer van z’n otto en sloat Dooërs 
koplampen kapot. “Ezieën?” Dooër knikt. En … lacht.                                                                                                      
“Ha, je lacht nog, onnooëzeloare? Nu nog joaje, moa nie 
voe lange!” schreeuwt de vint purperrooëd in ze kam.
“’k Goan je dat e ki rap en voe goeëd ofleeëren,” en e sloat 
ol de ruten van Dooërs z’n otto in gruuslementen. Preus lik 
en IS-strieder in Syrieë bekiekt ‘n ze vandoalewerk, stroalt 
van glooërie en kontentement, nimt e selfietje en droait num 
triomfantelik noa Dortje die doa were stoat … te lachen.                                                                                                                 
Meneeëre Pretensje is voe ’t oentploffen. In e vroede 
koleire sloat ’n nu heeël Dooërs Daftje kort en klee-
ene. “Volla, zie je nu nog ossan even wél-ezind? Moe 
je nie oender j’n oksels krabbelen van de leute?”                                                                                                           
E moste moa zjuuste dát zeggen! Dortje schieët nu 
in e luden lach. Stoefstoef doe biekan en attaque. 
“Woarom stoa je doa nog oltied te lachen, soepkieë-
ken? Omda je nie ol te zjuuste ziet en ze nie ol op e rik-
sje hed? Of omda je nie ziéët wiene dat er goande is?”                                                                                                                  
Dooër lacht nu koakebreeëd heeël ze vols gebit blooët. 
“Bah joak, ‘k ziéën ik dat. ’k Zien ik nie blénd, wi! Moa da 
moe wel lukken, ‘k wos zjuuste op roete noa ’t ottokerk-
hof en gie doet hieër groaties voe nieëten ol e deeël van
d’ ofbroake. Zoe je nie lachen o j’ in mién plekke woare?”
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Wij aanvaarden
ecocheques

Gewoonweg perfecte resultaten
Alle wasmiddelen zijn perfect afgestemd
op Miele wasmachines.

Perfecte strijkresultaten
Bij het strijken krijgt veel textiel pas
een perfecte nabehandeling.

De ideale combinatie
Miele wasmachines en droogkasten
zijn perfect op elkaar afgestemd.
Bij elke wasmachine vindt u
een bijpassende droogkast.




