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Geschiedenis van markante gebouwen Watou

Parochiezaal (deel II)
De Eerste Wereldoorlog

Als op 4 augustus 1914 de Duitsers het land binnenvallen via Luik, is iedereen in de Westhoek
er gerust op dat die troepen nooit zover zullen doorbreken. Watou werd weliswaar nooit
bezet maar kende toch vier lange jaren van
onzekerheid. De bevolking verdrievoudigde,
van 3600 naar ongeveer 10.000. De duizenden
Franse en later Engelse militairen verbleven in
kampementen op de boerderijen, de meer dan
3000 burgervluchtelingen zochten en vonden
plaats bij de Watounaars en later ook in eenvoudige houten noodwoningen. Alle mogelijke
ruimtes werden ingenomen als stapelplaatsen,
burelen, ateliers, woonplaatsen enz. Het oudmanhuis werd ontruimd en ingericht als ziekenhuis voor Franse soldaten. Meester Knudde,
de hoofdonderwijzer van de knechtenschool in
de Poperingestraat, was gevlucht zodat er tot
nieuwjaar maar sporadisch onderwijs was voor
de kinderen. De klaslokalen dienden als verblijf
voor de ouderlingen die uit hun rusthuis waren
gezet. Ook de meisjesschool diende een tijd
als ziekenhuis onder leiding van miss Georgina
Fyfe. Dankzij het Liber Memorialis of dagboek
van pastoor Goderis weten we ook ongeveer
hoe het met de parochiezaal, die onder zijn
toezicht stond, is verlopen.
Er was de eerste maanden van de oorlog vooral
nood aan ziekenhuizen. Naast het opgeëiste
rusthuis werd ook de parochiezaal ingericht als
ziekenboeg en volledig in stro gelegd, vermoedelijk bij gebrek aan bedden. De pastoor noteerde verontwaardigd dat de Franse militaire
dokters niets anders deden dan eten, drinken
en muziek maken! Verder had de zaal nog,
zonder enige vergoeding, gediend tot slaapzaal, cinema, muziekschool en casino, en was
daardoor in korte tijd ernstig beschadigd. Toen
de pastoor aandrong op herstelkosten betaalde
de Engelse commandant tussen 50 en 200 fr.
vergoeding per maand, maar de pastoor moest
wel zelf instaan voor de herstellingen. Sedert de
verwoesting van Ieper verbleef Louis Biebuyck,
voorzitter van de rechtbank van Ieper, met zijn
gezin in Watou. Zijn dochter Maria stelde voor
om in november 1916 een naaischool in te
richten waar men kledij zou verstellen voor de

Circa 1916-1917: De naaimeisjes van Watou; meisjes uit gezinnen van Watou en
van vluchtelingen die hun bijdrage leverden door verstelwerk voor de Belgische militairen.

Belgische troepen. Voor dit edel werk stelde de
pastoor graag zijn zaal ter beschikking, hij noteerde de kosten voor de opknapwerken: 108
fr. betaald aan glasbreker H. Vanholme voor
het vervangen van gebroken ruiten en schrijnwerk, aan metser Goussey 37,25 fr. voor witten
en plakken en besloot tevreden “‘t Gedrag der
dochters was ten volle voldoende. De godsdienstigheid was onder Maria Biebuyck in eer,
in tegenstelling tot een wasplaats in ’t Couthof,
een oord van zedenverderf!”
Rond de kerstperiodes spaarden de Engelsen
kosten noch moeite om hun eigen Christmas te
vieren. Een groep ambulanciers, waarvan er enkelen in de pastorie overnachtten, verzamelde
een som van 800 fr. om onder elkaar Kerstmis
te vieren in de parochiezaal. De pastoor, die
nooit veel ophad met feesten en kermissen,
noteerde misnoegd: “Zij ledigden drie tonnen
bier, ook liepen de straten vol dronkaards, zingende en tierende lijk dronken Vlamingen. Ik
had mijn zaal tegen mijn gedacht ten dienste

van soldaten gesteld omdat ik in 1915 reeds
van misbruiken veel had horen spreken maar
aanzienlijke personen kwamen mij bidden van
toch de zaal niet te weigeren”.
In de zomer van 1917 werd er een vrije school
opgericht in Abele in vervanging van de Franse
school van de ontslagnemende meester Persyn.
Aangezien er weinig middelen beschikbaar waren zouden de lessen voorlopig in een ‘tent’ of
houten barak doorgaan en op aandringen van
arrondissementscommissaris Biebuyck werden
de schoolbanken van de oude knechtenschool
overgedragen aan de school van Abele, op
voorwaarde dat ze later allemaal zouden terugkeren.
In april 1918 wonnen de Duitsers weer terrein, enkele bommen vielen op Watou en veroorzaakten grote schade nabij het kasteel, de
Vijfhoekstraat en de parochiezaal. Op het einde
van de oorlog verbleven er in Watou nog enke149

Advertentie toneelfeesten (HWN 1929).

Advertentie Winterhulp (HWN 1944).

le Amerikaanse troepen als ondersteuning tijdens het Ardennenoffensief. In december van
1918 vroeg een officier de zaal om Kerstmis
te vieren, maar enkele hophandelaars hadden
de zaal ongevraagd volgestouwd met hoppe.
Goderis liet toe dat de hop aan de kant werd
geschoven om de Amerikanen te laten feesten,
maar schakelde wel een advocaat in om de
handelaars te laten betalen.

Interbellum - een vzw
In 1927 werd pastoor Goderis 82 jaar en zocht
een oplossing voor het beheer van de parochiezaal of zijn congregatiezaal zoals hij het
steevast beschreef. Het gebouw was sedert
1879 steeds in het gezamenlijk bezit van de
pastoor en kapelaan en enkele welstellende
renteniers. In 1903 werden onder impuls van
kapelaan Lamerant de laatste schulden afbetaald aan Joseph Annoot, ’t Broederschap van
het H. Hart en van het H. Sacrament, alles samen voor 1350 fr. De laatste eigenaars, Gustaaf Goderis, priester Jerome Brutsaert (zoon
van burgemeester Karel) en Gustaaf Degrijze,
kapelaan van Leisele richtten op 15 november
1927 bij notaris Germain Vandenameele een
VZW ‘Katholieke Kring Sint-Bavo’ op en brachten er de zaal in onder. Het huisje ernaast bleef
eigendom van de kerkfabriek. Tot 2002 waren
er slechts kleine wijzigingen in de samenstelling van het beheer, in de praktijk had alleen
de pastoor zeggenschap over het gebruik van
de zaal.

Feestzaal
Na de Eerste Wereldoorlog kwam het verenigingsleven stilaan weer op gang, de zaal werd
hersteld en alle katholieke verenigingen, bijna
uitsluitend sociale en culturele verenigingen
voor vrouwen, kinderen en gezinnen, meestal
onder de hoede van geestelijken, passeerden
de revue voor hun vergaderingen, activiteiten
en feesten. Ook de katholieke boekerij bleef er
lange tijd gevestigd, tot het verhuisde naar een

Watou-kermis 1984: Verenigingsquiz van het Feestcomité in de parochiezaal.
Van links naar rechts: Paul D’hondt, Freddy Wyffels, Jeanne Waeghemaker, Brigitte Gantois,
Regina Devos, Stefaan Rousseeuw, Rita Ghyselen en Robert Parrein.

lokaal van de afgeschafte gemeenteschool.
In april 1925, in de woelige politieke tijden
in het dorp, hadden in de zaal twee politieke
meetingen plaats voor de Kamerverkiezingen.
Eén van de officiële katholieke lijst van Colaert
uit Ieper, en Henri Brutsaert, oud-Watounaar
en nummer twee op de lijst en enkele dagen
later van de katholieke werkliedenpartij onder
leiding van Benoni Vermeulen uit Ieper. Beide
vergaderingen eindigden met geschreeuw en
handgemeen toen ook de Frontisten van meester Butaye zich telkens in de discussie mengden.
Op 9 oktober 1927 werd hier de Boerinnengilde gesticht en op 5 mei 1931 vierde pastoor
Goderis hier zijn diamanten priesterjubileum na
de dankmis. Mgr. Georges Demol, net bisschop
gewijd in opper Kasaï in onze toenmalige kolonie Congo, kwam zijn familie opzoeken in de
harde winter van januari 1937. Na de pontificale hoogmis, waarbij zelfs de troon van de
Sint-Sixtusabdij werd geleend, trok het grote
gezelschap naar de parochiezaal voor de toespraken en de feestmaaltijd.
Verenigingen zonder proost, zoals o.a. de
schutters van Sint-Sebastiaan, voetbalclub Eendracht Watou of de fanfare bleven liever in hun
eigen lokalen. De toneelvereniging van SintCecilia had op die manier sedert de jaren 1950
de vrijheid om gemengd toneel op te voeren in
het Oud Gemeentehuis, wat in de parochiezaal
toen niet mocht!

delijk een grondig dossier opmaakte met de bedoeling om de parochiezaal een nieuwe start te
geven. Aanleiding was de mogelijkheid om Europese subsidies te verkrijgen in het kader van
de opwaardering van de woon- en leeffunctie
in de Westhoek. Publieke gemeenschapsvoorzieningen stonden daarbij centraal. Hetzelfde
jaar gingen de werken van start met gezamenlijke steun van het stadsbestuur, de provincie,
de Europese Unie, ‘5b phasing out’ en van diverse inwoners, verenigingen en sponsors van
Watou. Op 21 januari 2005 vond de feestelijke
heropening plaats en kunnen de Watounaars
terecht fier zijn op het resultaat: een aantrekkelijke zaal met vele faciliteiten in een prachtig
stukje bouwkundig erfgoed.
In 2007 werd de benaming van de vzw aangepast in de statuten tot “Parochiezaal Watou”.
De kerkfabriek heeft bij akte van 19 december
2007 erfpacht gegeven op het huisje naast de
zaal, voor een periode van 27 jaar die afloopt
op 30 juni 2034. De huidige actieve leden
zijn: Bert Bonduelle (voorzitter), Patrick Vanacker (bestuurder), Sofie Vanacker (secretaris),
Bruno Vandenameele (penningmeester), Paul
D’hondt (bestuurder), Joseph Delalleau, Luc
Bonduelle, Patrick Masson, Jasper Bonduelle,
recent nog aangevuld door Elise Lootgieter en
Dieter Vanwildemeersch. Er is administratieve
ondersteuning van Katrien Vanhoudt en dagelijkse boekhouding en facturatie gebeurt door
Rinus Bulteel.
Jan Daschot

Een nieuwe start
Ondanks de vele activiteiten in de zaal kwam
er bitter weinig geld in het laadje van de vzw.
Het gebouw werd zo goed en zo kwaad als het
kon in stand gehouden, maar geraakte steeds
verder in verval. Het buurthuis de Bollaard nam
sinds 1991 weliswaar enkele zaken over, maar
miste een podium en een grote zaal. In 2003
werd er een werkgroep samengesteld die ein-

Met dank aan Bruno Vandenameele en Paul
D’hondt voor de aanvullende info.
Bronnen:
- Gemeentearchief Watou, Parochiearchief Sint-Bavo, Watou
- Beeldbank Westhoekverbeeldt
- Historische Kranten
- Geschiedenis van Watou, L.A. Rubbrecht, 1910
- Geschiedenis van een grensdorp, Jan Daschot, 2015
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DE BROUWER IS
GEEN MOUTER

MAALTIJD
11 NOVEMBER

ZO DOE JE IEMAND
DE BAARD AF!

Bier en brouwerijen spreken nog altijd tot
de verbeelding. Onze Vlaamse biercultuur is
trouwens iets om trots op te zijn. Dat ook de
mouterijen daarvan deel uitmaken wordt echter weleens vergeten. Het oude brouwersgezegde ‘Tel orge, tel malt. Tel malt, telle bière’
maakt dit nochtans duidelijk: een goed bier
wordt gebrouwen met kwalitatieve mout. Toch
duurde het tot aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog vooraleer bijna alle brouwers
dit door hadden. Zo ongewoon was dit echter niet. Sinds mensenheugenis bereidde een
brouwer als ambachtelijke nevenactiviteit zijn
mout zelf. Vooral vanaf het laatste kwart van
de 19de eeuw had de dorpsbrouwer er alle
belang bij om niet langer zijn eigen mout te
fabriceren om concurrentieel te blijven. Zelden
beschikte hij immers over de vereiste competenties om op een economisch verantwoorde
wijze tot kwaliteitsmout te komen. Niet onterecht merkte Le Petit Journal du Brasseur, het
vakblad van de brouwers, destijds meermaals
op: “Le brasseur n’est pas malteur”.
Door de invoer van goedkope overzeese gerst
via de haven van Antwerpen ontwikkelde de
moutbereiding zich geleidelijk tot een aparte
industrie. Her en der in Vlaanderen verrezen industriële mouterijen langs water- en spoorwegen. In hun zog ontstonden constructieateliers
die voor de mechanisering van het ambachtelijke moutbedrijf tekenden. Met de opkomst
van de stoomkracht en later motorkracht stond
niets het uitbannen van de handenarbeid in de
weg. Na eeuwen van stagnatie onderging het
moutbedrijf in nauwelijks 50 jaar een typologische omwenteling. Reeds in 1896 schreef een
anonieme mouter: “que la malterie belge devienne plus scientifique et que ce soit la science
seule qui la guide dans la production du bon
malt”.
Met zijn lezing wil Frank Becuwe, die tevens
de auteur is van het boek ‘Tel orge, tel malt’,
Klein- en grootmouterijen in Vlaanderen (18501950), al wie geïnteresseerd is in onze bier- en
brouwerijcultuur, kennis leren maken met het
onontbeerlijk facet van de moutbereiding. Zonder goeie mout immers geen smakelijk bier.
Santé …

Op zaterdag 11 november wordt bijna overal
het einde van W.O. I herdacht.
Dit gebeurt ook in de deelgemeenten van Poperinge met een bloemenneerlegging en mogelijk ook een streepje muziek of het voorlezen
van enkele passende tekstjes.
Na de huldiging van de gesneuvelden aan het
lokaal monument, volgt in de meeste gemeenten nog een receptie die aangeboden wordt
door het stadsbestuur van Poperinge. In de
meeste gemeenten van Poperinge en omstreken is er evenwel geen maaltijd meer.
Wel is er nog een mooie en uitgebreide maaltijd
in Roesbrugge in Feestzaal Kristen Volkshuis.
Sinds enkele jaren wordt daar al samengewerkt
met Krombeke. Ook mensen uit andere gemeenten zijn van harte welkom op zaterdag 11
november om 12 uur.
Op het menu staat een aperitief naar keuze,
aspergeroomsoep, scampi’s van het huis als
voorgerecht, rundsgebraad met groenten en
kroketjes als hoofdgerecht, gevolgd door koffie met gebak.
Prijs: € 36 p.p., dranken tijdens de maaltijd zijn
inbegrepen, inclusief water op tafel.
Vooraf inschrijven gebeurt tot 5 november bij
Patrick Gunst in café Kristen Volkshuis te Roesbrugge (057 30 03 22).
Iedereen is alvast van harte welkom.

Je kunt iemands (weelderige) baard bijknippen
met een schaar, of verwijderen met een ouderwets open scheermes, of met een ‘rakeltje’ met
gilettemesje, of met een wegwerpmesje. Beide
laatste hoef je niet te slijpen, het ouderwetse
open scheermes wel.
Dat deed je op een platte slijpsteen, zachter en
zoeter was een scheerriem met minder kans
voor braampjes die de huid meer dan kriebelden ook al was die flink ingezeept met een
kwast van varkens-, das- of paardenhaar.
In deze doe-het-zelf-tijd kunnen barbiers hun
oude scheermes en -riem opbergen. Weinigen
die erom treuren!

Praktisch:
“Het vergeten verhaal van de historische mouterij in Vlaanderen” door historicus Frank Becuwe in de museumherberg van het Mout- &
Brouwhuis de Snoek op vrijdag 20 oktober om
20 uur.
Toegangsprijs: leden: € 3 - niet-leden: € 5. Welkomstsnoekje bij binnenkomen.
Info: 058 28 88 81 - toerisme@alveringem.be.
www.desnoek.be

Maria Hauspie uit Watou kwam als winnaar uit
de bus en verdient een prijs!

Paul Carbon

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten
Alle carrosseriewerken • schilderen

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

RECHTZETTING
Het voorwerp van vorige maand was
een sigarettenhouder en geen sigarettenmaker!

Brieven, omslagen, facturen,
bestelbons, BTW-formulieren, ...

Drukkerij SCHOONAERT
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in ’T ROZENHOF
NIEUW: Seniorennamiddagen

Een aangename, sfeervolle namiddag met muziek, pannenkoeken, wafels, gebak, …

• Maandag 23 oktober: “ALAIN’S KEYBOARD”

Alain brengt voor u de grootste hits van vroeger en nu, in zijn eigen stijl!

• Dinsdag 21 november: “DJ DIETER”

Dieter draait muziek uit de oude doos. De meest dansbare nummers uit
de voorbije 50 jaar aan elkaar geregen. U vraagt, wij draaien!

• Maandag 18 december: “JOHNNY CLARYSSE”

Klavieren of accordeon, niets is te veel voor deze ambiancemaker!

Toegang gratis! Telkens van 14 tot 17 uur.
Reservatie niet noodzakelijk, tafels kunnen voorbehouden worden
KIJK VOLGENDE MAAND in De IJzerbode voor onze afhaalmenu voor de feestdagen!
Bezoek onze website: www.rozenhof-proven.be of Facebook
Obterrestraat 73 • 8972 Proven • Tel. 057 300 335 • reservatie gewenst • www.rozenhof-proven.be
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… 40 jaar terug in de tijd

Affiche verkiezing dorpsburgemeester Watou.

Dorpsburgemeester Marc Delannoye en
zijn secretaresse Myriam Vandromme.

De oktoberkermis 1977 van Watou had een
wat apart tintje. Blijkbaar zinderde de gedwongen fusie met Poperinge daar nog na, want op
kermiszondag 2 oktober werd er een eenmalige
dorpsburgemeesterverkiezing georganiseerd.
Niet dat stadsburgemeester Sansen direct
voor zijn zetel moest vrezen, maar als ludiek
statement kon het toch tellen. De Watounaars
moesten voor hun burgemeesterverkiezing niet
opnieuw naar het stemhokje, maar ze waren
wel getuige van een ludieke verkiezingsstrijd.

Marc Delannoye en zijn secretaresse Myriam
Vandromme haalden het uiteindelijk met één
puntje van Walter Lignel en Willy Vandromme
werd derde. De kersverse burgemeester werd
beloond met een prachtige schaal, maar zijn
politieke macht bleef wel beperkt tot die leuke
kermisnamiddag.

Er stonden 12 kandidaten op de lijst en Henri
Devos, Willy Vandromme, Patrick Vanacker,
Dirk Parret, Gilbert Denorme, Marc Delannoye,
Walter Lignel, Ferdinand Verheyde, Antoine
Doise, John Vanrenterghem, Freddy Sergier en
Bernard Russe maakten er, samen met hun respectievelijke gelegenheidssecretaresses Christiane Caron, Clara Rousseeuw, Maria Devos,
Robertine Vanacker, Elisabeth Busson, Myriam
Vandromme, Martine Demol, Agnes Flauw,
Mia Ryon, Viviane Goussey, Martine Delannoye
en Nicole D’Arras een spannende verkiezingsstrijd van. De opdrachten waren alvast ‘burgemeesterwaardig’. Want na hun kiesrede - bij de
één al ludieker dan bij de andere - moesten de
kandidaten ook nog een lint doorknippen, receptiedrinken, een eerste steen leggen, orders
geven en rond de pot draaien. Opdrachten die
vanzelfsprekend met de nodige hindernissen
gepresenteerd werden en die voor heel wat
animo zorgden. Ondanks het minder goede
weer was er heel wat publiek en dat genoot
tot het laatste moment van het toch wat aparte
politieke spektakel.

En Watou bleef in de actualiteit, want in de
loop van de oktobermaand 1977 verliet dorpspastoor Victor Galle de parochie. Hij werd 10
jaar eerder, op 23 juli 1967, tijdens een grote
plechtigheid als opvolger van pastoor Mahieu
officieel in Watou geïnstalleerd. De nieuwe
pastoor, die voordien in Madonna actief was,
werd op die dag door burgemeester Plancke,
de hele gemeenteraad en vertegenwoordigers
van alle Watouse verenigingen aan ‘De Speute’

Pastoor Galle in zijn pastorie te Watou.

opgewacht en daarna in stoet door het dorp
naar de kerk gebracht. Daar kreeg hij van kerkfabriekvoorzitter Verdonck de sleutel en de herdersstaf overhandigd. Het was deken Lootens
die hem daarna tijdens een plechtige dienst
in een bomvolle kerk officieel tot pastoor van
de Sint-Bavoparochie aanstelde. Officieel ging
pastoor Galle, die in 1907 in Ettelgem was
geboren, in 1977 op rust. Hij verhuisde naar
Wielsbeke en assisteerde daar nog enkele jaren
de dorpspastoor. In Watou werd hij opgevolgd
door E.H. Andre Cool.
In Proven stond tijdens de oktoberkermis van
1977 het ‘Kampioenschap van de landelijke
gemeenten’ centraal. Deze loopwedstrijden
werden drie jaar eerder, tijdens de oktoberkermis van 1974 voor het eerst ingericht. Het
initiatief kwam van de plaatselijke Chirogroep,
die toen aan het gemeentebestuur voorstelde
om de hernieuwde Krombekestraat niet alleen
met het obligate lintgeknip maar ook met een
loopwedstrijd officieel te openen. Burgemeester d’Udekem d’Acoz was ‘uiteraard’ direct
voor het idee gewonnen, en toen ook gemeenteraadslid Gerard Degraeve - zelf een fervent
loper - er zijn politiek gewicht bij legde, werd
de ‘officiële inloop’ niet alleen een succes maar
ook de eerste van een lange traditie. Voor die
eersteling kwamen, ondanks het slechte weer,
67 lopers aan de start. Leo Vulsteke won de
jeugdreeks voor Filip Decapmaker, Marnix Deleforterie, Patrick Pareyn en Frank Lemahieu.

Rechts pastoor Galle en
links onderpastoor Tant van Watou.
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN SEPTEMBER 2017
KAARTING - 18 SEPTEMBER
OC Karel de Blauwer
32 deelnemers - Wonnen 3 partijen: Demuynck
Eugène 267 pt., Pastoor Van Acker 264 pt., Vereype
Gratienne 258 pt. en Meeuw Eddy 215 pt.
Wonnen 0 partijen: Louwagie Maria 69 pt., Deloz
Jean-Claude 97 pt. en Ryon Eliane 159 pt.
Klassement:
1. Decaesteker Wilfried
2. Demuynck Eugène
3. Vandecasserie Paula
4. Vandevoorde Maria
5. Decorte Christiane

21/2838 pt.
15/2146 pt.
15/1796 pt.
14/1938 pt.
14/1765 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 14 pt., Timperman Lucienne 11 pt., Vercoutter
Marie-Thérèse 9 pt. en Decaesteker Maria 6 pt.

Winnaars van de allereerste loopwedstrijd in Proven (1974).
V.l.n.r. hoofdleider Chiro Noël Deloz, Ivo Rappelet, José Depreitere, burgemeester Henri d’Udekem d’Acoz,
Filip Decapmaker, Leo Vulsteke en speaker Chris Rosseeuw.

Bij de +14-jarigen won Krombekenaar José Depreitere voor Ivo Rappelet. Guido Monkerhey
werd derde, Ivo Vandermarliere vierde en Guido Vandenbroucke vijfde. Maar het meeste applaus ging die dag toch naar Gerard Degraeve,
die als oudste deelnemer op een uitstekende
zevende plaats finishte.

Ook nog in oktober 1977
• In Roesbrugge werd in de nacht van 1 op 2
oktober 1977 ingebroken in de woning van
notaris Deeren en dat zorgde voor nogal wat
onrust in het dorp. De dieven gingen aan de
haal met 12000 frank cash geld en een gouden aansteker.
• Kabeltelevisie stond in die jaren nog in zijn
kinderschoenen en lang niet elke woning
was toen al aangesloten. Maar toch kon ‘Intercom’ al met trots melden dat wie de kabel
binnenhaalde vanaf oktober 1977 uit maar
liefst 17 zenders zou kunnen kiezen. Want
voor het eerst kwamen ook de Duitse zen-

ders op de Vlaamse kabel.
• Met de hoppepluk achter de rug ging in
Poperinge alle aandacht naar de crisis in de
hop. Er was grote onenigheid tussen de hopplanters, die zich in twee kampen opstelden,
en bovendien werd vanuit Europa aangedrongen om het areaal sterk in te krimpen.
Hopboeren kregen tot 90.000 fr. per hectare
voor het rooien van hun hoppevelden.
Wordt vervolgd
Stef Ryon
Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten op www.westhoekverbeeldt.be
- foto-archief www.westhoekverbeeldt.be
- De IJzerbode

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

84 pt.
72 pt.
69 pt.
61 pt.

KAARTING - 26 SEPTEMBER
Kristen Volkshuis
20 deelnemers - Wonnen 3 partijen: Demuynck
Eugène 282 pt. en Verhaeghe Marleen 210 pt.
Wonnen 0 partijen: Bogaert Maria 164 pt. en Soulliaert
Michel 159 pt.
Klassement:
1. Meeuw Eddy
2. Demuynck Eugène
3. Ceenaeme Maria
4. Depyper Anna
5. Vanhoucke Willy

18/2110 pt.
17/2139 pt.
17/2097 pt.
16/2130 pt.
16/2028 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Vercoutter Marie-Thérèse 12 pt., Boury Alice 11 pt.,
Decaesteker Maria 9 pt. en Timperman Lucienne 8 pt.
Klassement:
1. Boury Alice
2. Timperman Lucienne
3. Decaesteker Maria
4. Vercoutter Marie-Thérèse

102 pt.
90 pt.
75 pt.
72 pt.

PETANQUE - 8 SEPTEMBER
35 deelnemers - wonnen 3 partijen: Bogaert
Maria, Callemeyn Victor, Deloz Jean-Claude, Gunst Frieda,
Indevuyst Alice, Van Acker Jozef en Vandeputte MarieGhislaine
PETANQUE - 22 SEPTEMBER (inhaalbeurt)
36 deelnemers - wonnen 3 partijen: Benauwt Roger,
Laseure Albert, Thery Valère en Dequidt Roos

Sportavond in ’t Kristen Volkshuis te Roesbrugge (1977).
Winnaar van de koers op rollen Jacques Duerinck, samen met zijn supporters uit Krombeke. Rechts oudrenner Pierre
Ryckewaert die tweede eindigde en verder nog organisator Wilfried Decaesteker en speaker Werner Claeys.

Klassement na 45 matchen:
1. Butaye Willy
2. Neyrinck Aimé
3. Dessein Johan
4. Huyghe Geert
5. Vanderhaeghe Guido
6. Benauwt Roger
7. Vandendriessche Alain
8. Deloz Jean-Claude
9. Vandeputte Marie-Ghislaine
10. Van Acker Jozef

37 part./567 pt.
36 part./549 pt.
33 part./535 pt.
33 part./527 pt.
31 part./515 pt.
30 part./478 pt.
29 part./509 pt.
29 part./488 pt.
28 part./481 pt.
27 part./497 pt.
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Feys: er is (terug) leven in de brouwerij!

Altijd populair pannenkoeken en snoep
bij Yves van ‘t Meulenhof
De afgelopen weken werd er huzarenwerk
verricht. De tuin vóór de grote mouttorens
moest eraan geloven. Met man en macht
werd er gewerkt om alles netjes, proper
en veilig te maken. En het resultaat mag
er wezen. Insteek van heel het gebeuren?
De eerste editie van het Festival van de
Smaak@theBrewery op 7 oktober jl. Niet
zomaar een festival. Neen, doel was om de
buurt samen te brengen, handelaars (verder)
te laten kennismaken met elkaar en zoveel
mogelijk mensen in te wijden in de wondere
wereld van foodpairing (verrassende combinaties tussen streekproducten en bier).
Voor dag en dauw stonden we paraat. De
laatste zaken werden in orde gebracht, exposanten reden af en aan en toen was het
zover. De deuren van de brouwerij zwaaiden
open.
De eerste bezoekers dienden zich aan, verrast door de nieuwe ‘look’ en benieuwd naar
wat er zou volgen. Eerst werden de bezoekers door Hendrik ingewijd in het concept
en idee achter het Festival en werd er een
woordje uitleg gegeven over foodpairing.
Daarna kon men naar hartenlust proeven
van al het lekkers dat de Westhoek te bieden
heeft.

Volksspelen
bij Het Mysterie

Sofie Vanrafelghem, Joris Cambie en
Kristel Logie

Een gezellige drukte, standen met heerlijke
kazen van de Beauvoordse Walhoeve, rillette
van De Heerlijkheid, tongstrelende hapjes
van niet minder dan Stefaan Couttenye van
’t Hommelhof, ijsjes van L’Heritage, een gezonde toets gebracht door Komboecha en
tussendoor een vleugje kunst. Een gestadige
rij aan de bar, aanschuivend voor een gratis
bierproevertje. Het leven is mooi!

Brouwerij Feys stelt voor: Kristel Logie, een
onmisbare kracht die niet alleen een hart
voor de Brouwerij heeft, ze is daarnaast ook
nog eens een TOP-zythologe én niet te vergeten Ambassadrice van de Brouwerij.

Zythologen, o.a. Sofie Vanrafelghem en Kristel Logie, die de mensen inwijdden in de wereld van foodpairing en uitpakten met verrassende combinaties. Mensen aan tafeltjes
met rood-wit-geruite tafelkleedjes, gezelligheid troef. En maar proeven. Op de tonen
van weer een ander nummer gebracht door
Wally (Wally’s Farm) en alles overgoten met
de verleidelijke geuren van pannenkoeken
en wafels. Het festival deed zijn slogan eer
aan: ‘Een festival voor en door levensgenieters en zij die het willen worden.’

• 15 november
Workshop advent

Feyskalender
• 26 oktober
Workshop hand- en voetcrème

• 23 november
Workshop Glühbier en speculoos
• 17 december
Kerstmarkt@theBrewery
• 31 december
Nieuwjaar@theBrewery
Inschrijven via onze Facebookpagina of via
info@feysbook.be

Kortom, het was een overhoopt succes!
Meer dan 500 mensen vonden de weg naar
de brouwerij. Wie had dat gedacht? DANK
dus aan allen die aanwezig waren!
Noteer alvast de datum van de tweede editie: 6 oktober 2018. Graag tot dan!

www.feysbook.be
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Oud ijzer en metalen

trade

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

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

Als je het wenst plaatsen wij
een container voor metalen
op je bedrijf of bij je thuis.
Contante betaling.

Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 13.00 tot 18.00 u.
zaterdag van 8.30 tot 12.00 u.
en ook op afspraak

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

Bereid u voor op de winter !
Bel nu voor stookolie: 057 30 03 30
PMO zorgt voor gezellige warmte dicht bij huis!

Kwaliteit, service & ervaring, onze troef !

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

PMO nv - VANDENBROUCKE

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

OKTOBER
Nu hangt ’t zwyn an de leëre!
Goê were ê meug’n me nu nie-mè verlang’n.
De doagen korten ol zeëre
’t is lik of da’m an de leëre
oek ’n zomer wilden uphang’n!
Nu zit nuus smout in de stande
en ’t kroakelink gon-me nu zett’n up ’t schap!
Nu komm’n de kroaien ol deze kant,
ze vliegen (me zing’n t) “nor Engeland”.
Ja, ’n winter noast nu rap!
Ja, ’n winter noast nu zeëre,
de lucht hangt leëge en is dikkers zo grauw.
Nu hoör’n me de reên ruusch’n
ê brokke van ’n hemel blauw!
Nu voll’n de leste vruchten
en ’n pachter trekt zo zyn eigenoar toe…
Nu lees-j’n in Boameskoleur’n
wuk dat ’r meugelik ku’gebeur’n …
Och! … De wèreld komt moe …

De stedelijke bibliotheek en het Lokaal Dienstencentrum De Bres slaan de handen in elkaar
om het lokaal van de uitleenpost en het infopunt van het OCMW in Roesbrugge nieuw leven in te blazen. Op 31 januari 2017 tijdens
‘Radio Roesbrugge-Haringe’ kwamen een 100tal inwoners van Roesbrugge-Haringe samen
om hun idee te geven over het toekomstige
Buurtsalon in het lokaal van de uitleenpost van
de bib en het infopunt van het OCMW.
Nu ligt er een plan klaar voor het Buurtsalon
Roesbrugge-Haringe. Stad en OCMW Poperinge willen dit opnieuw voorleggen aan de inwoners van Roesbrugge-Haringe. Daarom nodigen ze alle inwoners opnieuw uit op maandag
23 oktober om 16 uur in het lokaal van het
toekomstige Buurtsalon, Prof. Rubbrechtstraat
97 voor koffie, taart en informatie. De inwoners kunnen hun bemerkingen bij de plannen
kwijt, ontdekken wat ze zelf kunnen doen om
mee het project te realiseren of gewoon gezellig samenzijn met hun buren.
Maandag 23 oktober tussen 16 en 18 uur in
het Buurtsalon, Prof. Rubbrechtstraat 97 te
Roesbrugge.
Vooraf inschrijven is niet noodzakelijk.
Indien u niet zelfstandig tot in het buurtsalon
kan geraken, kan je contact opnemen met
dorpsdienst Nestor (057 46 96 02).

Djoos Utendoale

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT

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.

LUNCH

MENU NOVEMBER
Cava met wachtbordje

op donderdag- en vrijdagmiddag

Slaatje van gerookte eendenborst

Soep of voorgerecht

Soep van pompoen

Hoofdgerecht
Koffie met versnaperingen

€ 15,00 p.p.

Parelhoenfilet ‘boudin’ en herfstgroentjes
Moelleux van chocolade
Koffie met versnaperingen

€ 45,00 p.p.
Geldig van 1 t.e.m. 26 november

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

Wuk is dat in ’t A.N. of vroeger A.B.N. :
1. neute: noot
2. scheute: stekje van een plant
3. seute: een kwezelachtige, onaantrekkelijke
vrouw
4. kreute: een klein, maar slim kind,
krenterig iemand
5. preute: vrouwelijk schaamdeel
6. teute: een tuit van een kan, moor, pomp
7. geute: gietijzer
8. fleute: slap , flauwe melk, bier, …
9. zeule: zool
10. scheule: dop of huls van vruchten
11. geule: sleuf
12. teuvel: koppelkoord
13. scheuvel: schelm, schobbejak
14. sneuve: een schimpende berisping
15. reuve: een wondkorst
Hoeë verstoan wieder dat:
1. op de handen staan met de benen omhoog
2. woordbreuk plegen
3. iemand wil je ’t verschuldigde niet betalen,
zodat je dit wel moét kwijtschelden.
4. zijn verantwoordelijkheid niet opnemen en
ervoor zorgen dat men het niet moet doen
5. reclameren, opspelen en van zijn duivels
dromen
Vervang ’t oenderliende deur ’t A.N.
Perluutski (1) dromde van ze sukertante (2)
in ’n zak te steken(3) moa scheirde en oap
(4). En doar is ’n nog ossan nie goeëd van (5).
Joaren ol lieëp ’n tantes zulle plat (6) voe de
slooëre (7) roend ze vienger te droaien (8) en
of te drogen (9). Moar is zelve droge eschoeren
ewist (10): z’ hed wel de poeëre nie uutevoengen (11), de triene (12), moa je goa ze neur
neuze nie snuten (13) en neur d’ rop trekken
(14). Doavooëren goa je véle vroeger moeëten
opstoan (15). Van klinsof (16) wos z’ ol stief
dichte (17), stopte olles in neur koese (18) en
hoalde d’ er nooiët nieëten uut. Spoaren, spiekeren (19) en potten (20), ze dei nooëit aanrs!
Nimt het leven nie ol te serieus:
garantie overleef j’ het toch nie !
Wim Sohier
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Voor het vrijblijvend
Voor
het vrijblijvend
doorlichten
van uw
doorlichten
van uw
verzekeringsportefeuille
verzekeringsportefeuille
ben u van harte
ben u van harte
welkom in één
welkom in één
vanonze
onze
kantoren.
van
kantoren.

• onafhankelijk
• onafhankelijk
aanbod verzekeringen
• ruim aanbod
• ruimverzekeringen
maat op maat
• advies•opadvies

KANTOOR LO

LO
Markt KANTOOR
20-21
t. 058 Markt
28 89 86
20-21
ma-vr:t.9u
- 12u30
& 13u30
058
28 89
86 - 17u30
za: op afspraak

ma-vr: 9u - 12u30 & 13u30 - 17u30

lo@bv-service.be

za: op afspraak
lo@bv-service.be

KANTOOR ROESBRUGGE
Prof. Rubbrechtstraat 68
t. 057 30 00 14

KANTOOR ROESBRUGGE

ma-vr: 8u30 - 12u & 13u - 17u30

Prof. Rubbrechtstraat 68

za: 9u - 11u30

t. 057 30 00 14
roesbrugge@bv-service.be
ma-vr: 8u30 - 12u & 13u - 17u30
za: 9u - 11u30
roesbrugge@bv-service.be
www.bv-verzekeringen.be
volg ons op facebook

www.bv-verzekeringen.be
volg ons op facebook

UW ONAFHANKELIJK VERZEKERINGSMAKELAAR
IN LO & ROESBRUGGE
FSMA 23657 A
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UITSLAGEN SEPTEMBER 2017

FEEST IN ‘T ZEUGEKOT
OP OUWE JAAR

KAARTING - 13 SEPTEMBER
6 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Candaele Jacqeuline
2. Samain Anne-Marie
3. Butaye Johan
4. Dumarey Lucienne
5. Brunet Willy
6. Scharre Clara

Op 31 december kunt u aan een democratische
prijs samen met familie en vrienden het nieuwe
jaar inzetten in de gezellige zaal van ‘t Zeugekot. Deze avond organiseren wij voor u omdat
we verleden jaar vele mensen hoorden ‘klagen’
over het feit dat er in de streek geen gelegenheden waren om samen oud naar nieuw te
vieren. Daarom voor ons ook deze vuurdoop,
maar we maken er samen iets leuks van!

OKRA BEVEREN-IJZER

PARAGLIDEN IN
DE OMGEVING VAN
POPERINGE
Beleef hoe het is om zo vrij als een vogel door
de lucht te vliegen en boek een tandemvlucht!
Voor slechts € 55 vliegt u mee. Paragliden is
ontzettend leuk. We hebben vast wel een opstijglocatie bij u in de buurt! Via onze website
kunt u informeren naar de dichtstbijzijnde
plaats vanuit Groot-Poperinge en een tandemvlucht bestellen.
Als u gaat paragliden gaat u met een ervaren
instructeur mee omhoog. Hij of zij laat u de
omgeving van Poperinge graag vanuit de lucht
zien en u hoeft alleen maar met volle teugen
te genieten van het prachtige uitzicht. Let er
wel op dat we een bezichtiging van Poperinge
vanuit de lucht niet kunnen garanderen vanwege de vliegtijd vanaf het veld. Toch is het te
begrijpen dat u enthousiast bent geworden en
er naar uitziet om zelf zo’n tandemvlucht mee
te maken. Via onze website kunt u dan ook
eenvoudig een ticket of cadeaubon bestellen
om dit zelf te ervaren.
Wilt u meer informatie, een paraglidevlucht
boeken of informeren naar de dichtstbijzijnde
locatie vanuit Poperinge, neem gerust contact
met ons op. Zoekt u nog een origineel cadeau?
Het is bij ons ook mogelijk om een cadeaubon
te bestellen.
www.paraglidevlucht.com
info@paraglidevlucht.com
035 00 95 79 (bereikbaar tot 22 uur)

KAARTING - 27 SEPTEMBER
2 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Butaye Lucien
2. Pattou Henriette

423 pt.
389 pt.
375 pt.
344 pt.
316 pt.
265 pt.

429 pt.
312 pt.

KLASSEMENT NA SEPTEMBER
1. Wyckaert André
20 part./3116 pt.
2. Candaele Jacqueline
20 part./2962 pt.
3. Depyper Anna
19 part./2759 pt.
4. Lampaert Jozef
18 part./2803 pt.
5. Thoré Edgard
17 part./2855 pt.
PETANQUE - 1 SEPTEMBER
Niemand won 3 partijen
PETANQUE - 15 SEPTEMBER
Wonnen 3 partijen
1. Butaye Pol
2. Luyssen Edmond
3. Soetaert Frans
KLASSEMENT NA SEPTEMBER
1. Lebegge René
2. Butaye Pol
3. Luyssen Edmond
4. Soetaert Frans
5. Butaye Lucien

39 pt.
39 pt.
39 pt.

609 pt.
605 pt.
583 pt.
580 pt.
576 pt.

Wat zullen we smullen?
- Aperitief met amuse
- Tomaat-pompoensoep uit den hof
- Koud voorgerecht (laat u verrassen)
- Varkenshaasje in portosaus
met seizoensgroentjes en kroketjes
- Dessertbordje van ‘t Zeugekot
- Om 24 uur een glaasje cava
om 2018 in te zetten.
- Vanaf 2 uur Breughelbuffet
Prijs: € 85, dranken en wijnen inbegrepen tot
na de cava. Kinderen tussen 6-12 jaar € 40 met
kinderchampagne. Kinderen tussen 3-6 jaar
€ 20 met aangepast menu.
Reserveren kan via info@zeugekot.be of 0478
37 64 36. Uw reservatie is pas bevestigd na
overschrijving op reknr. BE 08 738312125713
met vermelding van naam en aantal. Op tijd
inschrijven is de boodschap want de plaatsen
zijn beperkt.
Team ‘t Zeugekot.
Carlo, Ann, Axel en Elle

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT

De herfst- en wintertinten 2017

’t Zeugekot
Een belevenis op het platteland
Bezoek- en zorgboerderij
Feestzaal te huur
Vakantiewoning
Hoeveslagerij
Workshops

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

Lieve Lagache | Douvieweg 85 | 8978 WATOU | 0474 665 886 | www.misento.be

Sint-Omaarsstraat 4
8691 Beveren aan de IJzer
0478 37 64 36
www.zeugekot.be
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MADE IN CHOCOLATE

ZOKOLA
SINT
KORTINGSDAGEN

Nu ook in ons assortiment:
allerlei wildpatés

KORTINGSDAGEN OP
Dinsdag 31/10/2017 &
VAN Donderdag 02/11 t.e.m.
Zaterdag 04/11/2017
Knip deze advertentie uit
en bespaar 10%* op al uw
aankopen & bestellingen.
Alleen geldig bij afgifte van deze
advertentie & van 31/10 tem 04/11

Openingsuren: dinsdag
t.e.m zaterdag telkens van
13:30 tot 18:30 uur.
Gesloten Allerheiligen 01/11

Wij doen opnieuw
een Facebook
actie. Hou onze
pagina in het oog!

DIT JAAR ORGANISEREN WE
OPNIEUW APARTE KERST- EN
EINDEJAARKORTINGSDAGEN VAN
12/12 TOT EN MET 16/12/2016

Blasiusstraat 97 > B-8972 Krombeke
(Sylvie) > 0478/340001 (Bart)
0473/968972
zokola
• blasiusstraat 97 • 8972 krombeke
*info@zokola.be
Niet combineerbaar
met andere kortingen
> www.zokola.be
0473-968 972
• 0478-340 001 • info@zokola.be

OPENINGSUREN
dinsdag - woensdag - donderdag: 7.30 - 12.30 u. & 13.30 - 19.00 u.
vrijdag: 7.30 - 19.00 u.
zaterdag: 7.30 - 18.30 u.
zondag gesloten (enkel bestellingen af te halen tussen 9 en 11u.)
maandag gesloten

STEENVOORDESTRAAT 37
8978 WATOU
057 38 80 34
WWW.SLAGERIJLEURIDAN.BE
INFO@SLAGERIJLEURIDAN.BE

TUINCENTER
AU PETIT JARDIN BVBA
Wim Indevuyst
dinsdag tot zaterdag open van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 18.30 u.
zondag open van 9.00 tot 12.00 u. • gesloten op maandag

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

Wim Indevuyst
Couthoflaan 32
8972 PROVEN
Tel. 057 33 39 63
E-mail: info@aupetitjardin.be

www.aupetitjardin.be
SPECIAAL OPEN
op zondag 29 oktober
van 9 tot 18.30 uur en
maandag 30 oktober
van 13 tot 18.30 uur !!!
BELANGRIJKE DATA
25 + 26 november
KERSTHAPPENING
in een sfeervol kader !

Kom gerust langs,
het team van
Au Petit Jardin
staat steeds
tot uw dienst !
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EVENEMENTENKALENDER
ALVERINGEM
n Namiddagconcert met
Christoff en Matthias Lens
Woensdag 22 november om 13.30 uur
Dienst Mens & Vrije Tijd|Cultuur organiseert
een namiddagconcert met Christoff en Matthias Lens in de sportzaal Rethorica in Alveringem.
Christoff, de Vlaamse Schlagerkoning, staat
al 25 jaar op de planken in de Vlaamse showbusiness. Bekende hits zijn ‘Een optimist’, ‘Zeven zonden’, ‘Sweet Caroline’ en ‘Jij bent mijn
hartslag’. Matthias Lens is zowel zanger als accordeonist. Hij zorgt voor de ambiance en lokt
iedereen naar de dansvloer met speelse accordeonklanken op het ritme van de ‘Kusjesdans’,
‘Pretty Belinda’ en zoveel meer.
Kaarten zijn in voorverkoop aan € 10 verkrijgbaar bij de dienst Cultuur (058 28 88 81 - cultuur@alveringem.be). De voorverkoop wordt
afgesloten op 20 november. Aan de deur kost
een ticket € 12.

ABELE

n Buren bij Kunstenaars
20, 21 en 22 oktober
Op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 oktober vindt het jaarlijkse evenement ‘Buren bij
Kunstenaars’ opnieuw plaats. Tijdens de driedaagse zetten tal van kunstenaars hun deuren
open voor het grote publiek. In Het Pensionaat
in Abele stellen 28 kunstenaars tentoon. Niet

alleen de kunstenaarscollectieven die er hun
vaste stek hebben nemen deel, maar ook van
diverse individuele kunstenaars is het werk te
bewonderen. Eveneens op 28 en 29 oktober.
Deelnemers: Monique Berghman, Edith Caron, Pol Debaene, Norbert Demeester, Virginie
Durnez, Luc Famaey, Gilbert Hauspie, Chris
Masson, Charles Meuleman, Gaston Pauwels,
Jenny Pittillioen, Josiane Platteeuw, Raymond
Renders, Romine, Willy Valcke, Patrick Vanhamme, Carine Vanmeenen, Lotte Wyffels.
Voor het collectief “creabelle@pensionaat” zijn
Marin, Nicole Quaghebeur en Francine Vandevoorde deelnemers.
Het collectief “Letters In Steen” is vertegenwoordigd door Nicole Broeckx, Rosa Cardoen,
Emiel Desmytter, Katrien Ghyselen en Patrick
Vanderstichele.
Voor het collectief “taille directe@pensionaat”
nemen Mieke Latré en Robert Walleghem deel.
Toegang is gratis.
Openingsuren:
Vrij. 20 oktober: 16 tot 18 u.
Zat. 21 oktober: 10 tot 12 u. & 13.30 tot 18 u.
Zon. 22 oktober: 10 tot 12 u. & 13.30 tot 18 u.
Zat. 28 oktober: 10 tot 12 u. & 13.30 tot 18 u.
Zon. 29 oktober: 10 tot 12 u. & 13.30 tot 18 u.

Ook voor hen is deelname gratis.
Info: vzw.pensionaat@skynet.be - 057 33 22 08.

n 2de hands boekenbeurs
“Volgens het Boekje”
Zondag 5 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 2de
hands 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.

BEVEREN A.D. IJZER

n Brocante -en Muntenbeurs
Zondag 12 november van 7 tot 12.30 uur
Op iedere 2de zondag van de maand gaat de
verzamelbeurs van Poperingana Numismatica
Historia terug door in Het Pensionaat te Abele.
Iedereen die interesse heeft in oude boeken,
munten, postkaarten, aardewerk en zo veel
meer verzamelobjecten kan terecht op deze
gezellige beurs.
Gratis toegang.
n Expo: “Spelenderwijs”
Zondag 12 november van 8 tot 12 uur
Naar aanleiding van de maandelijkse verzamelbeurs in het Pensionaat, zorgt vzw ’t Pensionaat voor een leuke expo.
Een verzamelaar exposeert deze maand graag
zijn collectie oud speelgoed. Wil je weten wat
Sint-Maarten, Sint-Nicolaas, de Engel of de
Kerstman vroeger uit hun zak toverden en naar
de brave kindjes brachten? Je komt het zeker te
weten op deze leuke expo.
Toegang is gratis.
Info: vzw.pensionaat@skynet.be - 057 33 22 08.

n Hobbynamiddag Dorpspunt
Donderdag 19 oktober van 14 tot 16 uur
Op 19 oktober van 14 tot 16 uur is er hobbynamiddag: haken, breien, … in het Dorpspunt.
We haken sterretjes. Je eigen haak, brei of borduurwerkje meebrengen kan ook.
De volgende activiteit vindt plaats op 16 november: crea/knutselen van kerstkaarten.
Allen welkom in het Dorpspunt (Roesbruggestraat 20, Beveren aan de IJzer).
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KAMER VRIJ

op de hoeve van CARPE DIEM
Een kleinschalig seniorenverblijf voor 4 alleenstaanden. Er is georganiseerde zorggarantie door de thuisverpleging, een
permanentiedienst, gezinszorg en poetsdienst.
Er is dagelijks een contactmomentje met
de uitbaatster en betrokkenheid met de
natuur, dieren en open ruimte. Alle comfort en een gemoedelijke sfeer die hen
doet denken aan “thuis” en niet aan een
“tehuis”. Interesse en inlichtingen op
0472 67 13 48.
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n Blaublues 18 wordt opnieuw top...
Zaterdag 11 november vanaf 19 uur
Op zaterdag 11 november wordt Haringe voor
de 18de keer al het mekka van de blues. En
ook deze Blaublues wordt een groot muziekfeest, want de organisatoren legden opnieuw
een hele resem internationale topartiesten vast.
Het festival opent traditioneel met jong talent, en de ‘Meena Cryle & The Chris Fillmore
Band’uit Oostenrijk is daar zeker een exponent
van. De groep behoort tot de top van de jongere bluesscene, en hun recente live-CD sloeg
de hele blueswereld echt met verbazing.
Voor de Amerikaan Eugene Hideaway Bridges
wordt het een blij weerzien met Haringe, want
hij topte ooit de negende editie van Blaublues.
Hij brengt als geen één de gospel en soul uit
het verleden in een hedendaags bluesjasje, met
een intensiteit en een stem die hem bij de hele
groten van de blues plaatst. Zijn landgenoot
Joe Németh is niet alleen een mondharmonicavirtuoos maar bovendien werd hij in Amerika
al bekroond tot beste blanke soul- en blueszanger. En hij brengt in zijn groep de virtuoze
jonge gitarist Kirk Fletcher mee. Die stond al
op het podium met de meeste bluesgroten, zijn
solo’s zijn fenomenaal en de combinatie met de
stem en de muziek van Joe Németh moet voor

n Toneelgroep Haringe brengt
‘Lachen en bibberen in Villa Beaufort’
Vrijdag 1, zaterdag 2, maandag 4
en vrijdag 8 december om 20 uur
en op zondag 10 december om 19 uur
In de afgelegen en wat vervallen Villa Beaufort
houden de bewoners er op zijn minst vreemde
hobby’s op na. De familie de Beaufort mijdt
bovendien alle contact met de buitenwereld
en tussen de broers en de zussen botert het
ook niet al te best. Als dan nog eens de vader
van de familie overlijdt en een bekende schrijfster aanspraak komt maken op een deel van
de erfenis, gaan de poppen pas echt aan het

Toneelgroep Haringe

Villa Beaufort

dansen.
Villa Beaufort is
een bewerking
KOMISCHE THRILLE
R VAN NORMAN ROB
BINS
van ‘A tomb with
a view’, een komische
thriller
van de Britse
auteur Norman
Robbins.
De
heerlijke combinatie van spanIN DE LEVAARD - HAR
INGE
VRIJDAG 1, ZATERDAG
ning en humor
2, MAANDAG 4, EN
VRIJDAG 8 DECEMBE
ZONDAG 10 DECE
R om 20 uur
MBER om 19 uur
maken het tot
een bijzonder
succesvolle klassieker in zijn genre, en de Toneelgroep Haringe
brengt het stuk in primeur voor de Westhoek.
Nelly Behaeghel, Martine Boone, Karel Caenen, Christine Deroo, Lore Descamps, Grietje
Lagae, Willy Neuville, Stef Ryon, Andy Schacht
en Ine Six bevolken de lugubere villa en Daniël
Delerue voert de regie in de spannende chaos.
De deuren van de Villa Beaufort gaan wijd
open op vrijdag 1, zaterdag 2, maandag 4 en
vrijdag 8 december om 20 uur en op zondag
10 december om 19 uur. De voorstellingen
vinden plaats in De Levaard in Haringe en de
toegangskaarten kosten € 7. Ze kunnen gereserveerd worden via toneelharinge@gmail.com
of op 057 30 03 09 (klooster Haringe).
KAARTEN: 7 EURO

Villa Beaufort_affiche

_A3.indd 1

- RESERVATIE 057 30

06 09 OF TONEELHARING

E@GMAIL.COM

hoonaert.be

HARINGE

serieuze muzikale vonken zorgen. En ook afsluiter Zac Harmon is zo’n monument. De man
speelde ooit nog met Michael Jackson en veel
andere sterren en hij staat met zijn band garant
voor een optreden vol authentieke blues.
Het tentpodium is dit jaar voorbehouden voor
Ronan, een Bretoen met een echte Tom Waitsstem die in Frankrijk momenteel hoge ogen
gooit en ook in Haringe zal verrassen.
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 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 bedservice.
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 of bij Geert Barbry op 057 30 00
44 of bij Jürgen Lahoutte op 057 38 88 59 of
jurgen.lahoutte@telenet.be.

www.drukkerijsc

n Spaghettiavond
Zaterdag 21 oktober vanaf 18 uur
Het feestcomité van Beveren nodigt jullie allen
van harte uit op de spaghettiavond op zaterdag
21 oktober. Iedereen welkom in de H. Hartzaal,
vanaf 18 uur. Kinderen (5 - 12 j.) betalen € 5,
volwassenen € 11.
Kaarten te verkrijgen via frank.boussemaere@
skynet.be of 0491 25 90 37.

11/10/17 14:06

KROMBEKE
n Tuinhier Krombeke
Vrijdag 3 november om 20 uur
‘Belang van bijen, hommels, wespen, kevers in
de tuin’ door Roland Devooght in de kantine
van de Hondenschool “Te Lande”, Bankelindeweg 39 te Krombeke.

De Suikeruiltjes

Nails & Style

Carla
Manicure: gelpolish en gelnagels
Iedere maand nieuwe kleurtjes binnen!
Medische pedicure

Webwinkel voor doopsuiker en attenties.
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.

057 36 67 68 - 0472 56 43 09

www.desuikeruiltjes.com
info@desuikeruiltjes.be

Gesloten op woensdag en zondag
Behandelingen enkel op afspraak
Bergenstraat 9 - Beveren a.d. IJzer
0473 22 25 43
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POPERINGE
n Halloweenstoet
Dinsdag 31 oktober om 17.30 uur
Op dinsdagavond 31 oktober trekt de
Halloweenstoet terug door de centrumstraten
van Poperinge. Vertrek om 17.30 uur in de
Hondstraat bij Bpost. Kom gerust af in echte
Halloween-outfit. Deelname is gratis.
Achteraf worden in de Tau-zaal van het OLVI
(Komstraat) de prijzen verdeeld voor de beste
verklede deelnemer aan de stoet, origineelste
wagen …
Schuif ook gerust aan tafel voor steak met frietjes. Prijs volw.: € 15 - kind: € 7,50. Kaarten te
verkrijgen op 0473 49 10 65 of 0499 17 43 15.
Org.: Carnavalvereniging OVD De Vleterbeekvissers.
n Tweede Benefietconcert voor
vzw Actie Scholen Nepal
Zondag 10 december om 15 uur
Van 25 maart t.e.m. 9 april 2016 zijn we met
vijf medewerkers van de BuSO-school De Pinker uit Poperinge, samen met Paul Viaene, op
werkbezoek geweest naar het Navjyoti Center
in Kathmandu en het Daycre Center in Sarangkot. Wij zijn leerkrachten met verschillende
opdrachten, een kinesiste en een logopedistondersteunde communicatie.
Het Navjyoti Center is een school voor jongeren met een verstandelijke beperking, autisme
en andere bijkomende stoornissen. We richtten
er een sensopathische ruimte (snoezelruimte)
in en observeerden de leerlingen. Ook hadden
we gesprekken met de leerkrachten en noteerden we de vragen en noden van het team.
Daarnaast werkten we met leerlingen om een
inschatting te kunnen maken van de doelgroep
en welk toekomstperspectief er verder kan ge-

steld worden.
Het Daycare Center is een school voor kleuters
met een aanpassingsklas voor kinderen met
een verstandelijke en/of motorische achterstand. Daar organiseerden we voor de kleuters
een spelnamiddag rond bewegen en psychomotoriek en stelden we sensopathische boxen
samen rond geluiden, voelen, kijken en geuren specifiek gericht op de kinderen van het
aanpassingsklasje. We installeerden ook een
droomschommel.
Uit ons bezoek konden we besluiten trekken
voor verdere en duurzame stappen in de begeleiding van de leerkrachten van de Nepalese
scholen.
Om het project een duurzaam karakter te geven, zijn we begin 2017 van start gegaan met
een vzw onder de naam vzw Actie Scholen Nepal.
Midden maart 2018 komen twee Nepalese
leerkrachten en de directrice van het Najyoti
Center op kijkstage in BuSO-school De Pinker.
In de paasvakantie van 2018 gaan we samen
met de Nepalese leerkrachten terug naar de
scholen in Kathmandu en Sarangkot om ervaringen uit te wisselen en vorming te geven over
autisme, verstandelijke handicap en gedragsproblematiek. Dit op vraag van de Nepalese
leerkrachten van beide scholen.
Ook worden voor beide Nepalese scholen pc’s
aangekocht om meer gedifferentieerd te kunnen werken.
Het Waregems Kamerorkest De GeVoelige
Snaar speelt voor ons onder leiding van Paul De
Meyer samen met het vocaal sextet Falamingo.
De opbrengst gaat integraal naar onze projecten in Nepal.
Kaarten in voorverkoop: € 12 te reserveren via
actiescholennepal@gmail.com - 057 33 68 74.
Kaarten aan de deur: € 15.

PROVEN
n Batterijen sparen
Van 25 september tot 20 oktober
VBS De Kastanje Proven zamelt sinds verschillende jaren lege batterijen in. Dit gebeurt in
samenwerking met Bebat, die zorgt voor de
recyclage. Deze inzameling levert spaarpunten
op voor de school waarmee we didactisch en
spelmateriaal aankopen.
Van 25 september tot 20 oktober loopt nu een
grootse inzamelactie: de school die het grootste gewicht aan batterijen per leerling inzamelt
in die periode, wint een exclusieve première
van de nieuwe K3-film in aanwezigheid van
de K3’tjes zelf. Vijf scholen, die net naast de
hoofdprijs grijpen, winnen een ravotdag.
Daarom deze oproep: breng alle lege batterijen
naar de school in Proven. Platte, ronde, kleine,
grote batterijen: alles is welkom! Wat mag niet:
lekkende batterijen, auto-, moto- of tractorbatterijen, fietsbatterijen. Bij twijfel kun je op de
poster naast de schoolpoort controleren.
We hopen op uw massale medewerking!
n Sfeerbeurs Proven
vrijdag 24, zaterdag 25
en zondag 26 november
De zestiende editie van de sfeerbeurs Proven is
een feit. De beurs is er voor iedereen die houdt
van een gezellig moment met tal van proevertjes en bezienswaardigheden. Je bent welkom
in het vernieuwd ontmoetingscentrum OC De
Croone te Proven. Er werd ons beloofd dat het
gelijkvloers afgewerkt en klaar zal zijn om de
bezoekers te verwennen. Het evenement waar
de lokale handelaar zijn beste beentje voorzet
om de bezoeker te verwennen is na zestien
jaar een begrip geworden dat tot ver buiten de
Poperingse stadsgrenzen gekend en bekend is.

POP-IN
VRIJDAG 20 OKTOBER van 15 tot 19 uur
ZATERDAG 21 OKTOBER van 10 tot 18 uur
Kom vrijblijvend kennismaken
met de nieuwste artikelen en promoties

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

Uw Tupperwareconsulente
Lindsay Provost
Waaienburgseweg 12, 8972 Roesbrugge
lindsay.provost@hotmail.be
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De beurs voorziet verscheidene standjes en is
een ongedwongen ontmoetingsplaats tussen
consument en handelaars in een aangepast kader. De sfeerbeurs opent de deuren op vrijdag
24 november van 18 tot 22 uur, op zaterdag 25
november van 14 tot 22 uur en op zondag 26
november van 10 tot 18 uur.

ROESBRUGGE
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Vrijdag 20 oktober om 13.45 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 24 oktober om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Vrijdag 27 oktober: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Maandag 30 oktober: Regiokaarting in
Brielen
- Donderdag 2 novemober: Crea
- Dinsdag: 7 november om 14.00 u.: Herfstfeest
- Vrijdag 10 november: Petanque in OC Karel
de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 14 november: Bowling Ieper
- Vrijdag 17 november om 13.45 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 24 november: Petanque (inhaalbeurt)
in OC Karel de Blauwer. Inschrijven: 13.30 13.50 u.
- Dinsdag 28 november om 14.00 u.: Kaarting
& gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
n Boekenbeurs, een literair festijn
van het betere kinderboek
Dinsdag 17 oktober van 9 tot 19 uur
De school VBS De Krekel uit Roesbrugge organiseert een boekenbeurs.
We nodigen daarom alle leerlingen, ouders,
grootouders, familie, vrienden, buren en alle

Hartslagen
van Rik Ryon

Een windhaan
zet nooit zijn pet
naar de wind.
Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
rik.ryon@telenet.be

bewoners van Roesbrugge en omstreken uit.
De variatie in de rekken biedt ieder wat wils.
Het is een breed en boeiend aanbod, een assortiment van 0 tot 14 jaar: peuter- en kleuterboeken, eerste leesboeken, vertel- en voorleesboeken, kinderboeken tot en met 12 jaar,
jeugdboeken vanaf 12 jaar, Bijbelverhalen,
poëzie voor kinderen en jongeren, naslagwerken en educatieve onderwerpen.
We bieden je dit aan omdat het een leuke manier is om het lezen te promoten en de leerlingen 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 aanbevelen en hopelijk kunnen we jullie begroeten op
dinsdag 17 oktober in OC Karel De Blauwer,
Prof O. Rubbrechtstraat 97 te Roesbrugge van
9 uur doorlopend open tot 19 uur.
n Gezinsbond
Beveren - Haringe - Roesbrugge
Kindernamiddag
Dinsdag 31 oktober van 14 tot 16.30 uur
Buttons maken, glittertatoo, reuzespelen, juweeltjes maken en nog veel meer knutsel- en
speelplezier in OC Karel De Blauwer te Roesbrugge. Wij kijken alvast uit naar jullie komst!!
Vooraf inschrijven is niet nodig.
Kostprijs: € 3 per kind (vanaf 1ste leerjaar)
Meer info: bestuursleden of 057 30 05 94.
n KVLV Roesbrugge-Haringe
Breilessen bij Betty in ‘t Kerkegat
Breilessen bij Betty in ‘t Kerkegat op dinsdag
31 oktober, 7 en 21 november en 5 december
telkens om 19.30 uur.
Keuze uit 2 ponchomodellen of een omslagdoek.

Wol en breinaalden te bestellen bij Betty op 21
of 22 oktober.
Kostprijs voor de 4 lessen + drankje, € 15 leden
en € 20 niet-leden.
Inschrijven: vandamme.nadine1@hotmail.com
of 0499 94 53 21 of bij Betty.
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Herfstfeest in Christen Volkshuis
Dinsdag 7 november om 14 uur
Muzikaal optreden door Rudi Schurieke.
Tijdens de pauze koffie en koffiekoeken. Deelnameprijs leden: € 10 en niet-leden € 12 p.p.
Inschrijven vóór 3 november bij Eliane (057 30
11 23) of bij de bestuursleden.
n Een nieuwe vereniging: ‘Tai Chi Dantian’
Vanaf woensdag 8 november
iedere woensdag van 19.30 tot 20.45 uur
Om je lichaam in vorm te houden dien je gezond te eten, tabak te vermijden en voldoende
te bewegen. Maar welke vorm van lichaamsbeweging is het meest geschikt om ook hersenfuncties zo scherp mogelijk te houden? Een
Canadees team zocht het antwoord hierop
en de grote winnaar is … tai chi. Deze vorm
van ‘bewust-zijn’ van je lichaam in combinatie
met brede en trage bewegingen en een diepe
ademhaling gaf de beste resultaten. Natuurlijk
hoef je nu niet die andere sporten op te geven.
Deze hebben ook hun gunstige invloed op lichaam en geest, maar dan wel in mindere mate
dan tai chi.
Tai chi Chuan helpt om lichamelijk en mentaal
fit en soepel te blijven. De oefeningen vergen
geen grote krachtinspanning. Door de langzame bewegingen wordt het zenuwstelsel
gestimuleerd, verbetert de bloedsomloop, versterken spieren en pezen, verminder je spanning en breng je je lichaam en geest tot rust

DAKWERKEN
NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN
ROOFING - EPDM - LEIEN - ISOLEREN - HERSTELLINGEN
Winnezelestraat 55 - 8978 WATOU - Gsm 0478 74 47 09
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en evenwicht. Tai chi-oefeningen zijn geschikt
voor jong en oud, man en vrouw.
We beginnen eerst met een aantal (ademhalings)oefeningen (Qi Gong) die belangrijk zijn
zowel tijdens het beoefenen van tai chi als in
het dagelijks leven. Dan worden de verschillende vormen aangeleerd om tot een vloeiend
geheel te komen.
Greet Leupe en Daniël Delerue begeleiden jullie in deze oosterse vorm van bewegen.
Vanaf 8 november kan je kennis maken met tai
chi in het OC De Blauwer te Roesbrugge, Prof.
Rubbrechtstraat 97A.
Praktisch: vanaf 8 november, iedere woensdag
van 19.30 tot 20.45 uur. Losse kledij en dikke
kousen zijn gewenst. Na de les genieten we
nog van een kopje thee.
De eerste les (kennismakingsles) is gratis.
Info: greet.leupe@gmail.com - 0476 58 91 07..
n Zie ginds komt de stoomboot …
Vrijdag 10 november 2017
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 OKRA Roesbrugge-Haringe
Bowling Ieper
Dinsdag 14 november om 13.15 uur
Vertrek Roesbrugge aan OC Karel de Blauwer om
13.15 uur. Deelnameprijs: € 10 p.p., inbegrepen:
koffie en taart en spel bowling. Inschrijving vóór
1 november bij Eliane (057 30 11 23).
n Femma Roesbrugge-Haringe
Wenskaarten zelf maken!
Woensdag 15 november om 19.30 uur
‘Wenskaarten voor alle gelegenheden zelf maken’ door Liesje Tant op woensdag 15 november om 19.30 uur in OC Karel de Blauwer, Prof.
O. Rubbrechtstraat 97 te Roesbrugge.
Meebrengen: fijn schaartje, snijmat, snijmes,
potlood, potloodslijper, lat, vod, fijn penseel,
gom, stiften, kleurpotloden, pritt.
Prijs niet-leden € 12 - 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 Feestmaaltijd ten voordele van
de kerstverlichting
Zondag 19 november vanaf 12 uur
Het einde van het jaar 2017 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 kosten, jammer genoeg, handen
vol geld. Om deze kosten wat te drukken organiseert het feestcomité van Roesbrugge deze
maaltijd. Er is keuze tussen 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 heerlijk gebakje.
Welkom op zondag 19 november tussen 12
en 14 uur 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 (057 30 19 73).
n Femma Roesbrugge-Haringe
Koken: Slow food
Dinsdag 21 november om 19.30 uur
Ria Ledoux zal tijdens deze kookdemonstratie
vooral visgerechtjes klaarmaken, naar aanleiding van de komende feestdagen. Kom, kijk,
proef en geniet van onze laatste kookdemonstratie van 2017.
Je bent welkom in OC Karel de Blauwer, Prof.
O. Rubbrechtstraat 97 te Roesbrugge.
Inschrijven tegen 14 november bij Lieve Pyfferoen (0474 21 58 22 - lieve.pyfferoen@gmail.
com) of bij Annie Porreye (0488 40 16 54 annieporreye@gmail.com).
Prijs te betalen de avond zelf, met een meerprijs voor de niet-leden. Femma zorgt voor
bord en bestek.

STAVELE
n Sint- Ceciliaconcert
Zaterdag 28 oktober om 18 uur
Op zaterdag 28 oktober om 18 uur viert onze
St.-Ceciliaharmonie en het gelijknamige koor
hun St.-Ceciliafeest. Traditioneel begint dit
feest met een gratis concert van beide verenigingen in onze dorpskerk. Afwisselend brengen ze een boeiend programma onder de leiding van Pieter Matten. 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 voorzien achteraan in de kerk. Nadien volgt er nog
een gezellig etentje voor de leden van beide
verenigingen in feestzaal ‘De Moote’.
n Halloweenconcert
Dinsdag 31 oktober om 20 uur
Dit jaar organiseren de JOS-kes (Jeugdorkest
Stavele) voor de tweede keer een Halloweenconcert. Dit angstaanjagende evenement vindt
plaats op dinsdag 31 oktober om 20 uur in zaal
‘De Moote’. Het jeugdorkest brengt, onder
leiding van Silke Berteloot, een spannend programma voor jong en oud. Voor de omkadering werkt het jeugdorkest samen met verschillende klassen van de Stavelse wijkafdelingen
van GBS en VBS Alveringem. Benieuwd naar
dit huiveringwekkend spektakel? Kom gerust
een kijkje nemen.
Er wordt in Stavele die dag echt gegriezeld en
aangepaste kledij is zeker toegelaten!
Kinderen gratis - volwassenen € 3.

NATUURPUNT
n Houtkachels en fijnstof: hoe zit dat?
Donderdag 19 oktober om 19.30 uur
Willy Lievens van de zonnearc VZW komt praten over de pro’s en contra’s van de verwarming met hout, maar vooral over het onderscheid van de verschillende type houtkachels,
hun uitstoot en rendement. De voorbije jaren
toch een ‘brandend’ actueel thema. Ook komt
hij zijn nieuwe brochure voorstellen ‘houtkachels en fijnstof’. Welkom bij Peter Steen en
Co, Av. de la Houblonnière 100, Godewaersvelde (Callicanes).
Inschrijven verplicht bij Guido Quaghebeur
(057 33 79 78 - g.quaghebeur@skynet.be)
Prijs: € 10. Iedere deelnemer ontvangt de brochure ‘houtkachels en fijnstof’ en een drankje
in de pauze.
n Natuurpuntkalender 2018
De Natuurpuntkalender 2018 is een verzameling van 13 adembenemende natuurfoto’s van
de lens van bekende natuur- en landschapsfotografen. De kalender is overzichtelijk ingedeeld en bevat voldoende schrijfruimte. Alle
dagen van de week beschikken over dezelfde
ruimtes. Voorzien van weeknummer, feestdagen enz. Met het bestellen van de Natuurpuntkalender 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 waarvan een deel van de
opbrengst ten goede komt van onze afdeling,
om de nieuwe aanplantingen en beheerswerken in onze natuurgebieden te financieren.
Bestel nu alvast uw kalender 2018 bij Guido
Quaghebeur (Komstraat 89, 8970 Poperinge
- 057 33 79 78 - info@natuurpunt-poperingevleteren.be).

DE BLANKAART
n Avondjes over…
Zes vertelavonden, zes streekthema’s
Donderdag 2 november om 19.30 u.
‘Eerste hulp bij klimaatverwarring’ door Pieter Boussemaere in Bezoekerscentrum De
Blankaart, Iepersteenweg 56 te WoumenDiksmuide.
Prijs: € 3 per persoon
Inschrijven via de link naar het digitaal inschrijvingsformulier (www.deblankaart.be).
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D.L.Decor bvba
Schilder- & decoratiewerken
gsm 0475 37 08 68
dl.decor@telenet.be

Van bij ons

Danny Lahoutte
Blekerijweg 30a
8972 Proven

We leven in een streek
met namen als koralen
Mocht je hieraan twijfelen, kuier dan eens
in deze lusttuin:
1. ’n Bolloard
2. ’t Helleketelbus
3. de Wulfshulle
4. de Barlebuzestroate
5. de Presende
6. de Pudereke
7. ’t Mullige
8. de Bukhoek
9. de Waaienburg
10. ’t Sint Thomasstratje
11. ’n Hondspooët
12. de Ganzepooët
13. de Vule Seule
14. ’n Hoaghedooërn
15. de Gapoard
16. ’n Bukhoek
17. de Mullewolle
18. ’t Wethuys
19. de Hoazewiend
20. de Slooëters
21. de Scherpen Pit
22. Bankelindeweg
23. ’t Hoaiboaige
24. De Clachooëre
25. ’t Kleeën Lesel
26. d’ Hoge Seine
27. ’n Waaienburg
28. ’t Hoandekot
29. De Kallebeke
30. ’n Boentenhoed
Wim Sohier

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt
op woensdag 15 november 2017.
Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op
maandag 6 november 2017.

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

!!! ONLINE !!!
Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!
www.drukkerijschoonaert.be
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ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE

Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 20 oktober
vrijdag 17 november
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 24 oktober
dinsdag 28 november
Vogelpik
smijting voor de leden
zaterdag 11 november

BEVEREN-IJZER

• Vrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 16 november

HARINGE

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

BIBLIOTHEEK ROESBRUGGE
Openingsuren:
Dinsdag van 16 tot 18 uur
Vrijdag van 17.30 tot 19.30 uur
Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

OVERLIJDENS

Proven
• Yvette Christiaen, overl. 19 september,
80 j.
Watou
• Alice Buseyne, overl. 17 september, 66 j.,
echtg. v. Yvan Lannoo
• Solange Leupe, overl. 3 oktober, 87 j.,
wed. v. Lieven Albertus

HUWELIJKEN

Watou
• Marijn Taveirne en Justine Provoost

JUBILEA

Proven
• Marcel Vandenbroucke en Maria Sticker,
Platina bruiloft
Watou
• Edgard Thoré en Andréa Planckaert,
Diamanten bruiloft

Krombeke
• Hanna Khalil, geb. 15 september,
d.v. Ahmed en Wessam Hamad
• Rachelle Fieu, geb. 10 oktober,
d.v. Lander en Anke Verdonck
Proven
• Jelle Polley, geb. 12 september,
z.v. Charly en Lindsay Durant
• Joséphine Brutsaert, geb. 18 september,
d.v. Pieterjan en Charlotte Beauprez
• Odiel Sticker, geb. 25 september,
z.v. Tim en Lies Lierman
• Dré Vandromme, geb. 2 oktober,
z.v. Jonas en Lore Couttouw
Roesbrugge-Haringe
• Medard Proot, geb. 29 augustus,
z.v. Arne en Liesbeth Vulsteke
• Lenny Cambron, geb. 3 september,
z.v. Bastiaan en Kim Leys
• Arie Bouw, geb. 7 september,
z.v. Dieter en Joke Vanhauwe
• Robin Deforche, geb. 5 oktober,
z.v. Dieter en Cindy Boone
• Jo-Lynn Lapière, geb. 7 oktober,
d.v. Frederik en Sharon Vandevyvere
Watou
• Fien Haghedooren, geb. 12 september,
d.v. Joris en Stefanie Rubrecht

What ’s in a name? Soms weinig, soms gênant veel.
Oordeel zelf maar.
1. Louwe Pruim
2. Bennie Dood
3. Annebelle Blaas
4. Robin Hoedjes
5. Mevrouw Plu- in ‘t Hol
6. Sam Bal
7. Jo de Jong

MENSEN VAN BIJ ONS

8. Kin Ki Jim

Op 13 september 2017 is Maria DEQUIDT op
89-jarige leeftijd in het AZ Turnhout campus
Sint-Elisabeth overleden.
Zij werd geboren te Watou op 13 oktober
1928. Ze was de weduwe van Raoul Six. Samen
baatten ze vroeger samen een kapsalon voor
heren en dames uit in de Prof. O. Rubbrechtstraat 43 te Roesbrugge.
De uitvaart had plaats te Kasterlee op woensdag 20 september 2017.

9. Annewil Hokken

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

Taaltap 169

10. Bing Go
11. Bob Sleeman
12. Ben Nitrauw
13. Mette Bus
14. Ko Mies
15. Teddy Baer
16. Aart Bol
17. Chris Musch

WEERSPREUKEN
EN WEERLEGENDEN

18. Baudia Ree

Brengt oktober veel vorst en wind
zo zijn januari en februari zeer mild.

21. Ron Dingen

In oktober veel regen
is voor het kerkhof een zegen.

23. Ralf Pakbier

Worden in oktober de blaren geel en krom
kijk dan naar uw kachel om.

25. Dave Filet

Uit den grooten volkskalender
van Paul Van Zummeren

27. Storm ‘t Hart

19. Tom Maatman
20. Ellis Tieken
22. Frank Rijk
24. Douwe Kwak
26. Bob Bel
28. Queeny de Koning
29. Ans Mooi-Monster
30. Panda De Haan
De schaamnaam HALL-OF-FAME
2008: Stanley Messie
2009: Fokje Modder
2010: Con Domen
2011: Louwe Pruim

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24
Open: iedere werkdag, zaterdag inbegrepen

Mocht jij van naam willen veranderen, er is dus keus
genoeg.
Wim Sohier
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Bergenstraat 1 - 8972 Roesbrugge - Tel. 057 30 03 79

Perfecte was- en
droogresultaten

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

Wij aanvaarden
ecocheques

Gevraagd: A2/A3 elektricien

SCHREVELYNCK

Nadruk verboden

Opmaak en druk: Drukkerij Schoonaert bvba, Roesbrugge

ADVIES • KWALITEIT • SERVICE • FLEXIBILITEIT

Op en oeënsdagvornoeëne trekt Bart Barrezeeële roend ’n tieënen an de belle van de pastorieë
in Woatoeë. O meneeëre paster z’n hoend zoe
willen dopen?
“Wablief?” vroagt de paster affroenteeërd. “Je
zie gie nie stief goeëd zeker, Bart? Wuk e zotte
vroage!”
“Zot? Godvruchtig! ‘k Meeënen ‘t, nink ‘k doen
nie schienheilig. En ‘k willen oek nie profiteeëren, je moet ’t nie voe nieëten doeën. Je kriegt
1 000 euro. En ’n eeësten hoaze dan ke stroppen!”
“Contant in d’ hand? En is dat e grooëten
hoend?“
“Geweune. E middelmoate!”
“Toch gin wiede mule? E goat ogliek nie lude
grollen of bieten on ke water op ze kop gieëten?”
”Zie moa grust! Je goat ‘n nie hooëren, en is
goeëd edresseeërd.”
“Alli, omda j’ e goeën prochioan ziet… Moar
op en eeuwig zwiegen! Most dit uutkommen, ze
verkloaren me zot!”
’s Noavonds, binst dat er nieëmand in of roend
de kerke warreeërt, dopt ’n paster in ’n doenkeren en in en hoaste Barts nieuwen jachthoend.
Garantie moen de kroaien ’t uutebrocht hen
want nog gin weke loater wit heeël de prochie
van dien specioalen doop. Dat komt oek ’n bisschop ter ooëre die ze toeër voe de vorming an
’t doeën is. Nateurlik roept ’n de paster ter orde
en gift ‘n ferme oender ze voeëten. Moa ’n dieënen oentkent bie hoge en bie leeëge. Toet dat
’n bisschop klapt van oentslag, toen goat ’n paster deur de knieën en gift toeë.
“Hoeë da je durfde?” kieft ’n bisschop. “’t Is e
schande, ezo ’n zot hoeden uut goeëdhied mit
’t dopsel.”
“Moa ‘k hen ’t edoan uut peure goeëdhied,
en voe me Sient-Vincentiusgenooëtschap wel
1000 euro ekregen!”
“Pardong?? 1000 euro zeg je? Dat gift de zoake
en aanr aanzichte. ‘k Hoeden j’n oentslag nog
in beroad.”
Achter d’ oavondmesse en e diner mi e goeë
glas wien vroagt ’n bisschop ommekeeë: “En
hed dien hoend ol ze vormsel ekregen?”
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Kiki Wom
e
en herenk n’s Wear
ledij Reno
ma
gaan sam
en
de winter
tegemoet
.

OPENDEURDAGEN

KIKI WOMEN’S WEAR & RENOMA
VRIJDAG 20 OKTOBER 2017 10 - 12 u. & 14 - 18 u.
ZATERDAG 21 OKTOBER 2017 10 - 12 u. & 14 - 18 u.
ZONDAG 22 OKTOBER 2017 10 - 12 u.
Tijdens de opendeurdagen: -10% OP ALLE KLEDIJ
Tevens een leuke attentie voor elke klant!

Sonja Vandermarliere
Gasthuisstraat 33 - 8970 POPERINGE
Tel. 057 33 55 81 - Gsm 0477 42 64 90
info@kikiwomens.be - www.kikiwomens.be

RECTO/

/VERSO

ERVARING - KWALITEIT - SERVICE …
Familiedrukwerk

geboorte, communie, huwelijk, jubileum, verjaardag, rouw, …

Handelsdrukwerk

Je firma op zijn best voorstellen!
firmakaartjes, facturen, omslagen, notablokken, …

Publiciteitsdrukwerk
voor firma en vereniging:
affiches, flyers, brochures, …

KALENDERS 2018

MET EEN PERSOONLIJKE TOUCH!
Bestel ze nu reeds!

Vraag vrijblijvend een offerte!
Welkom voor alle info!
Bergenstraat 1 - 8972 Roesbrugge - 057 30 03 79 - info@drukkerijschoonaert.be - www.drukkerijschoonaert.be

