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Soldatenkunst uit de frontstreek
Bij het afsluitjaar van de herdenking van de
eerste wereldoorlog is het passend mijn collectie soldatenkunst aan de lezers voor te stellen. Deze volkskunst wordt ook ietwat foutief
Trench Art en loopgravenkunst genoemd. Het
bewerken van gerecupereerd oorlogsmateriaal
kon immers niet in de loopgraven gebeuren. Het
hameren en graveren was te luidruchtig, zodat
dit beschietingen zou veroorzaken. De frontsoldaten vervaardigden hun kunstwerkjes tijdens
rustpauzes aan de rand van het front. Ze deden
dit vooral als souvenirs voor eigen familie en
kennissen. Meermaals werd de naam van deze
persoon op het stuk volkskunst gegraveerd. Bij
het opruimen na de eerste wereldoorlog werd
veel koper en aluminium gerecycleerd en nog jarenlang bezorgd aan professionele souvenirmakers in de Westhoek voor verkoop in winkeltjes.
In de jaren 1920 en later stonden in de meeste
huizen twee geelkoperen versierde “douillen”
op de schoorsteenmantel, met het kruisbeeld er
tussenin.
Er zijn geelkoperen bomhulzen die vakkundig in
reliëf versierd werden door inslagen vanuit de
binnenkant, maar er zijn ook mooi gegraveerde
bomhulzen.

‘Souvenir, 1918’

‘Souvenir d’Ypres, 1919’

‘Het mirakel van
O.L.V van Sint-Jan
Poperinge’
Verzameling Hendrik
Adriaen

Tabaksboer
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‘1918’

‘1914 RF. 1919’

‘Ypres 1914 -1919’

‘Onbevlekt hart
van Maria’
Amandine

‘Heilig hart
van Jezus
Beschermt ons
Vaderland’
Gaspar

‘1914 Merckhem 1918
J. Van Bogaert
23 LR. 11 Kie Pauline’

Ook andere recuperatiematerialen werden verwerkt tot soldatenkunst:

Wijwatervaatjes gemaakt van beschermstukken van de bom, voor de top en onderkant

Briefopener

Briefopener ‘Julien’

Asbak
‘Flanders the great war
Ypres 1914-19’

Kandelaar
‘Ypres 1914-15’

Inktstel
‘Souvenir de guerre Merckem, 1918’

Asbak in aluminium van een veldfles
‘Souvenir de Merckem’

Bibliografie:
- Guido VERMEULEN, Van obushuls tot sierstuk, De Zonnebeekse Heemvrienden, Zonnebeke, 1972, 32 blz.
- Guido VERMEULEN, Soldatenkunst 1914 – 1918, Volkskundig jaarboek ’t Beertje, Brugge, 2002, blz. 7 - 63.
- Nicholas J. SAUNDERS, Loopgravenkunst Een kennismaking
aan de hand van de collectie van het In Flanders Fields Museum, Ieper, 2004, 32 blz.

Mark ADRIAEN
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JEZUS VERANDERDE
WATER IN WIJN
KAN NABOOTSING
DAN ZONDE ZIJN?

Droom je van een eigen grand cru of een ander
huisvlijtig alcoholrijk drankje? Met alleen een
hocus pocus pas-zegening à la Jezus realiseer
je geen persoonlijk mirakel. Maar geen nood,
daar bestaat geschikte apparatuur voor.
Voor de basis heb je slechts een paar artikelen nodig die je de rest van je leven nooit meer
hoeft aan te schaffen.
1. Zorg fluks voor een gistingsemmer van bvb
32 1.
2. Ook voor een distilleerketel uiteraard.
Aan de slag nu.
Vergeet evenwel niet ons uit te nodigen om te
komen proeven. Alvast bedankt!
Gelukkige rader Christophe Decoene van Poperinge reppe zich naar Drukkerij Schoonaert
voor een toetje.

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

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79

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.
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in ’T ROZENHOF
Seniorennamiddagen NAJAAR 2018
telkens van 14 tot 17 uur

Een aangename, sfeervolle namiddag met muziek, pannenkoeken, wafels, gebak, …
Mogelijkheid om deel te nemen aan het DAGSCHOTELBUFFET in de zaal
€ 13 (soep, hoofdgerecht, dessert) GRAAG RESERVATIE!
Deuren open om 11.30 uur, keuken open vanaf 11.45 uur.

• Maandag 22 oktober: JOHNNY CLARYSSE
• Dinsdag 20 november: ALAIN’S KEYBOARD
• Dinsdag 18 december: CHRIS CAPOEN
Iedereen is welkom! Toegang gratis!
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

Het college van burgemeester en schepenen van Poperinge in 1978.
We zien vlnr. Hans De Backer, Gilbert Roosebeke, Monique Leicher, Henri d’Udekem d’Acoz,
burgemeester Albert Sansen, stadssecretaris Georges Verstraete, Lucien Igodt en Albert Decrock.

Roesbruggekermis en de Blauwersfeesten in
Haringe waren top. Schitterend weer, veel volk,
prima sfeer en… opvallend veel politiekers in
beeld. “Je ziet dat de verkiezingen naderen,”
klonk het geregeld aan de drankstandjes, en het
zal inderdaad geen toeval geweest zijn dat er
meer politiek gekleurde handjes geschud werden dan tijdens de niet-verkiezingsjaren. Studies
wijzen uit dat de verkiezingen alsmaar meer
mensen koud laten, maar die gemeenteraadsverkiezingen om de zes jaar hebben toch iets
speciaals. We kennen immers de meeste gezichten op de borden en de beslissingen in de gemeenteraad hebben te maken met onze eigen
gemeente, ons dorp en onze dichte leefwereld.
Al is die blijkbaar niet bij iedereen dezelfde.
We hebben het nog graag over de eigenheid
van onze dorpen en af en toe wordt met de
vinger gewezen naar ‘die van ’t stad’, die de
dorpen al eens stiefmoederlijk lijken te behandelen. Het ‘ende van de saucisse’ suddert nog
altijd een beetje, al moeten we toegeven dat de
frustraties van vroeger - gelukkig - stilaan vervagen. De nieuwe generatie politiekers en ook
een flink deel van de bevolking werd immers pas
in het fameuze fusiejaar geboren en hun beeld
van onze Westhoek is anders dan dat van wie in
1976 nog op de barricades stond tegen die gedwongen fusiegolf. Het zorgt zo’n beetje voor
een opdeling in twee generaties die - onvermijdelijk - misschien anders tegen de feiten aankijken, maar ook van elkaar kunnen leren. Want in

de politieke keuken wordt op dit moment een
nieuw fusiemenu uitgewerkt…
In 1978 waren er geen gemeenteraadsverkiezingen, maar de frustraties van de dorpen rond
Poperinge beheersten het politiek debat. Vooral
Werner Claeys roerde zich. De jonge advocaat
uit Proven had bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1977 bijna in zijn eentje de VU naar 3
zetels geleid, en opvallend daarbij was dat het
merendeel van de stemmen uit de deelgemeenten kwam. De CVP haalde dat jaar met 16 zetels

de absolute meerderheid met Henri d’Udekem
d’Acoz als stemmenkanon met maar liefst 2773
voorkeurstemmen. Watounaar Lucien Igodt
volgde met 1365 stemmen en Poperings boegbeeld Albert Sansen moest het met 1020 stemmen stellen. Maar toch kreeg hij de burgemeesterssjerp. Dat zette nogal wat kwaad bloed in
de dorpen en Claeys bespeelde dat tijdens de
legislatuur meesterlijk. Toen d’Udekem in 1982,
één jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen toch de burgemeesterssjerp kreeg,
konden Claeys en zijn vroegere stagemeester
het best met elkaar vinden, maar de verkiezingen van oktober ’82 zorgden in Poperinge voor
een politieke aardverschuiving. D’Udekem bleef
de stemmenkoning met bijna 3000 stemmen
maar de CVP verloor een zetel en de absolute
meerderheid. De politieke ‘vijanden’ zagen de
kans schoon en sloten - mee onder impuls van
Claeys, die zijn stemmenaantal verdubbelde een voor Poperinge ongeziene coalitie. PVV, BSP
en VU gingen samen, Werner Claeys werd 1ste
schepen en voor het eerst in 58 jaar kreeg Poperinge met Marc Mahieu een niet-CVP’er als
burgemeester. Ondanks een krappe meerderheid van amper 1 zetel hield de coalitie zes jaar
stand. Meer zelfs, bij de volgende verkiezingen
in 1988 haalden ze als ‘Samen verder’ 14 zetels

Werner Claeys was niet alleen politiek actief. Hij was ook de bezieler van het Karnaval van de Landelijke Pleuten.
Hier benoemt hij prins Rik Deschrevel in 1980.
We zien op de foto ook Luc Devloo, prins in 1979 en meester Jozef Gheysens.
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN SEPTEMBER 2018

De eerste ploeg Union Abele kreeg in oktober voor het seizoen 1978-1978 nieuwe truien.

en kon burgemeester Mahieu met ‘enfant terrible’ Claeys opnieuw als schepen zich opmaken
voor nog een comfortabele legislatuur. Maar het
liep even anders. Claeys schuwde de controverse niet en een incident op de paardenkoersen
in Krombeke was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Hij werd zijn
bevoegdheden als schepen ontnomen, maar
bleef in de raad zetelen en kon meer nog dan
vroeger cavalier seul spelen. Bij de volgende verkiezingen kwam de CVP met Henri d’Udekem
d’Acoz opnieuw op de burgemeestersstoel. De
VU kreeg rake klappen en Claeys kon als enig lid
zijn zetel in de raad houden. In 2000 trokken SP,
ZOZO, Agalev en VU samen als PRO naar de verkiezingen, zonder Claeys. Die stapte over naar
het Vlaams Blok en zes jaar later trok hij met het
‘Poperings Belang’ een eigen lijst, naar de stembus. Het bleek zijn politieke zwanenzang, want
voor het eerst raakte de eeuwige rebel niet verkozen. Maar hij bleef de politiek van nabij volgen en in 2012 kreeg hij opnieuw een plek op
de lijst van het Vlaams Belang. Hij kreeg nog het
meeste stemmen op de lijst, maar een zitje in de
raad zat er niet meer in. In de jaren die volgden
werd Claeys ernstig ziek en hij overleed - na een
behoorlijk turbulent leven - op 14 juli 2016. Hij
was toen 68 jaar.

Nog in oktober 1978
• Watou en de hele regio stonden in rep en
roer na een dramatisch incident in de nacht
van 21 op 22 oktober 1978. Er waren in die
periode in Watou geregeld problemen met
jonge Fransen. Vooral de dansfeesten in
’t Hommelhof en ’t Oud Gemeentehuis waren
er populair maar dronken Fransen zorgden er
ook bijna elk weekend voor serieuze overlast.
Met als hoogtepunt die bewuste avond in oktober. Het begon met een vechtpartij tussen
jonge Fransen. Vier van hen sprongen daarna
in een Renault 4 en met die wagen probeerden ze in te rijden op wie langs de straat liep.
Toen de wagen stopte om een vriend op te
laden, konden enkele alerte Watounaars de
dronken vandalen uit hun wagentje sleuren.

Maar plots kwam er een andere wagen met
Franse nummerplaat de markt opgereden.
Die reed op het groepje Fransen bij de R4 in,
schepte één van de mannen op en verdween
razendsnel met het slachtoffer op de motorkap. Zijn lichaam werd later aan het kruispunt
van de Winnezelestraat gevonden, maar de
aanrijders vluchtten de grens over. Volgens
het parket ging het om een afrekening tussen
bendes. Het drama zorgde er wel voor dat de
controles in Watou verscherpten en zo bleven
de ongewenste Fransen beetje bij beetje uit
Watou weg.
• In Stavele werd heemkundige André Bonnez
begraven. Hij was geboren in 1906, huwde
met Maria Bournaille en het gezin kreeg 6
kinderen. Bonnez was geïnteresseerd in alles wat met heemkunde en folklore te maken had en publiceerde onder meer artikels
in De Biekorf, Ons Heem en deze IJzerbode.
Hij zat in de beheerraad van de heemkundige
kring ‘Bachten de Kupe’ en was één van de
grote bezielers van het heemkundemuseum
in Izenberge.
• De stad stemde een nieuw politiereglement
waarin onder meer het sluitingsuur voor
cafés vastgelegd werd op één uur. Maar gelukkig stipuleerde het reglement ook dat ‘de
deuren om één uur wel dicht moeten, maar
dat wie zich op dat moment in de herberg
bevindt er ook mag blijven en dat de patron
verder mag bestellen’.
Wordt vervolgd
Stef Ryon
Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten en
foto’s op www.westhoekverbeeldt.be

KAARTING - 21 SEPTEMBER
OC Karel de Blauwer
32 deelnemers - wonnen 3 partijen: Meeuw
Eddy 320 pt., Jozef Van Acker 286 pt., Vancayzeele
Monique 286 pt. en Decaesteker Wilfried 277 pt.
Wonnen 0 partijen: Vandecasserie Paula 116 pt. en
Louwagie Maria 189 pt.
Klassement:
1. Decaesteker Wilfried
19 part./2269 pt.
2. Decorte Christiane
16 part./2094 pt.
3. Vandermarliere Ignace
15 part./1917 pt.
4. Deblonde Agnes
15 part./1733 pt.
5. Hauspie Maria
14 part./2012 pt.
GEZELSCHAPSSPELEN
Decaesteker Maria 12 pt., Boury Alice 10 pt., Timperman Lucienne 10 pt. en Vercoutter Marie-Thérèse 8 pt.
Klassement:
1. Boury Alice
98 pt.
2. Timperman Lucienne
89 pt.
3. Vercoutter Marie-Thérèse
87 pt.
4. Decaesteker Maria
86 pt.
KAARTING - 30 SEPTEMBER
Kristen Volkshuis
24 deelnemers - wonnen 3 partijen: Depyper
Anna 350 pt., Soulliaert Michel 311 pt., Vandecasserie
Paula 252 pt. en Deloz Jean-Claude 242 pt.
Wonnen 0 partijen: Demuynck Eugène 172 pt.
Klassement:
1. Demuynck Eugène
19 part./2492 pt.
2. Decaesteker Wilfried
18 part./2186 pt.
3. Ceenaeme Maria
17 part./2068 pt.
4. Soulliaert Michel
17 part./1979 pt.
5. Vandeputte Marc
16 part./2026 pt.
GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 12 pt., Decaesteker Maria 11 pt., Timperman Lucienne 10 pt. en Vercoutter Marie-Thérèse 7 pt.
Klassement:
1. Boury Alice
92 pt.
2. Decaesteker Maria
81 pt.
3. Vercoutter Marie-Thérèse
78 pt.
4. Timperman Lucienne
68 pt.
PETANQUE - 14 SEPTEMBER
41 deelnemers - wonnen 3 partijen: Antheunis
Cecile en Vanderhaeghe Guido
PETANQUE - 28 SEPTEMBER (INHAAL)
37 deelnemers - wonnen 3 partijen: Benauwt
Roger, Huyghe Geert, Kino Hugo, Laseure Albert, Timperman Lucienne, Van Acker Jozef en Vandecasserie
Paula
Klassement:
1. Soetaert Frans
2. Butaye Willy
3. Antheunis Cecile
4. Descamps Lucien
5. Dessein Johan
6. Van Acker Jozef
7. Temperville Fernand
8. Huyghe Geert
9. Vanderhaeghe Guido
10. Benauwt Roger

35 part./561 pt.
31 part./544 pt.
29 part./523 pt.
29 part./513 pt.
29 part./491 pt.
28 part./502 pt.
27 part./499 pt.
27 part./493 pt.
27 part./490 pt.
27 part./388 pt.
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BEVEREN AAN DE IJZER

EXPO ‘REMEMBER BREMER’

Op het kerkhof van Beveren aan de IJzer ligt
het graf van René Marie Victor Bremer. De kolonel-commandant van het 1ste Regiment Karabiniers sneuvelde op 14 oktober 1918 tijdens
het bevrijdingsoffensief. Een eeuw na zijn dood
worden de officier en zijn troepen herdacht in
de tentoonstelling ‘Remember Bremer’.
René Bremer werd op 16 juni 1871 geboren in
Sommière, een klein Waals dorpje in de buurt
van Dinant. Al op 17-jarige leeftijd treedt hij als
beroepsvrijwilliger in de militaire school. Het is
het begin van een opmerkelijke en rijk gevulde
militaire carrière. Hij weet zelfs de wereld te
“veroveren” als uitvinder van een unieke elektrische schietschijf. Niet alleen in België maar in
tal van Europese en Amerikaanse landen worden vanaf 1903 militaire en burgerlijke schietstanden uitgerust met Bremer-schietschijven.
Als volbloed militair en overtuigd patriot schrijft
Bremer ook heel wat boeken, niet alleen over
militaire technieken maar ook om het “volk op
te voeden”. Titels als ‘Wat het volk moet weten’ en ‘Patriot voor alles’ spreken boekdelen.
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog is
Bremer in de militaire hiërarchie al opgeklommen tot kapitein-commandant. Ondanks het
feit dat hij reeds in augustus 1914 zwaar gewond raakt, zal hij met zijn troepen nog een
belangrijke rol spelen in de Groote Oorlog.
Maar op 14 oktober 1918, de dag dat de tweede fase van het eindoffensief wordt ingezet,
wordt hij bij de bevrijding van Roeselare door
obusscherven in het hoofd getroffen. Hij overlijdt nog dezelfde dag aan zijn verwondingen.
De kolonel wordt op 19 oktober 1918 begraven op het kerkhof van Beveren aan de IJzer.
Zijn graf maakt nu deel uit van een klein Belgisch militair ereperk met zes graftekens.

Bremer wordt algemeen erkend als een uitstekend militair met een niet aflatende strijdlust, maar ook als een bevelhebber die dicht
bij zijn troepen stond. “Vooral het feit dat de
kolonel-commandant van het 1ste Regiment
Karabiniers hier in Beveren begraven ligt, fascineert mij al lang”, zegt mede-organisator Dirk
Claerhout. Als verwoed verzamelaar van alles
wat met Beveren te maken heeft, stortte hij
zich op de figuur van Bremer en zijn troepen.
Met als resultaat dat hij intussen heel wat boeiende informatie en interessant materiaal heeft
bijeengesprokkeld.
Na de succesvolle tentoonstelling ‘Operatie
Beveren’ in de zomer van 2017, waarin de focus lag op de veldhospitalen van Beveren aan
de IJzer, hebben Dirk Claerhout en de dienst
Mens & Vrije Tijd van de gemeente Alveringem
opnieuw de handen in elkaar geslagen voor
het nieuwe herinneringsproject “Remember
Bremer”. Zij kunnen hiervoor ook rekenen op
de medewerking van de Vriendenkring Carabiniers Leopoldsburg.
Dit is volgens de organisatoren te mooi om te
laten liggen. Het is het laatste jaar van de grote
herdenking van 100 jaar Groote Oorlog. En bovendien is het net honderd jaar geleden dat kolonel Bremer is gesneuveld. Het project start op
27 oktober 2018 om 11 uur met een plechtigheid aan het graf van kolonel Bremer. Rond dit
graf hangt echter nog een groot mysterie. “En
dat mysterie proberen we in de tentoonstelling
Remember Bremer te ontrafelen”, zegt medeorganisator Dirk Claerhout.
Na de plechtigheid wordt de tentoonstelling in
de Sint-Audomaruskerk officieel geopend. De
expo kan gratis bezocht worden van zaterdag
27 oktober tot en met 4 november 2018, alsook op zaterdag 10 en zondag 11 november
2018, telkens van 14 tot 18 uur.
Remember Bremer kadert in het grote herdenkingsprogramma 2018 van de gemeente Alveringem. Op 11 november 2018 om 11 uur
wordt in de kerk van Oeren het einde van de
Groote Oorlog herdacht met de artistieke evocatie ‘Vrouwen Van Vrede’, in een regie van
Paul Houwen. In de namiddag wordt om 14.30
u. een vredesboom geplant op het domein van
het Hof van Wyckhuize. Om 15 uur is er de
voorstelling ‘Wim speelt na de oorlog’ in gemeenschapszaal De Kwelle in Alveringem, een
conférence van Wim Chielens over de zin van
herdenken, van oude en nieuwe oorlogen, nu
en straks.

DORPSPUNT
IN BEVEREN
Het ‘Dorpspunt in Beveren’ is een plek waar
inwoners elkaar kunnen ontmoeten en uit het
dorp verdwenen diensten terugvinden. Het
Dorpspunt wordt uitgebaat door mensen die in
de uitvoering van hun taken ondersteund worden door De Lovie vzw. Met het Dorpspunt willen we mensen met elkaar verbinden en investeren in een warme en zorgzame buurt. Heel
het project draait rond buurtvervlechting of het
inzetten en betrekken van individuele talenten
van mensen (zowel de zorgvragers, landbouwers, inwoners, vrijwilligers, begeleiders) om
zo te werken aan een inclusieve samenleving.
Dit bereiken we op drie manieren: buurtwinkel en dienstverleningsfunctie, knooppunt voor
mobiliteit en een sociale functie (ontmoetingsplek).
Wist je dat:
• Het Dorpspunt 2x per week langer open is:
op dinsdag en donderdag van 9 tot 18.30 uur
(maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 17
uur).
• Je heel veel kan kopen zonder vooraf te bestellen: brood, groenten, fruit, vlees, kaas,
zuivel, streekproducten, …
• Er in het Dorpspunt ook een hersteldienst is,
dit zowel voor fietsen als voor schoenen.
• Er in het Dorpspunt een ontleenkast met boeken (voor kinderen en volwassenen) staat, die
door iedereen gebruikt mag worden.
• Je in het Dorpspunt kan binnen springen tijdens je wandel- of fietstocht voor een kopje
koffie of frisdrank (enkel tijdens weekdagen).
• Maandelijks is er de tweede dinsdag hobbynamiddag, de derde donderdag ‘activiteit
van de maand’: bv muziek, quiz, bingo, …,
de vierde vrijdag Rummikub. Telkens van 14
tot 16 uur in het Dorpspunt in Beveren.
Benieuwd naar het reilen en zeilen van het
Dorpspunt, volg ons op de facebookpagina:
https://www.facebook.com/groups/Dorpspuntinbeveren/
Contactgegevens:
Dorpspunt in Beveren
Roesbruggestraat 20
8691 Beveren - Yzer
T: 057 37 72 73
E: dorpspuntinbeveren@delovie.be
www.delovie.be

Info:
Mens & Vrije Tijd Alveringem
058 28 88 81
cultuur@alveringem.be
www.alveringem.be
www.oorlogserfgoedalveringem.be
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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 2019

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
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’t Had dat meugen zien!
1. slabbetje: bavetje
2. kersenpit: kraksteeën
3. doopsuiker: kiendjekak
4. keutel: kruttel
5. bankschroef: vielstoake
6. staantje: bagagedrager fiets
7. prakken: smeuzen
8. lijkwagen: korbiejaar
9. bakfiets: triporteur
10. vlasmijt: loeie
11. boomwagen: tribol
12. frutnieër: wesp
13. ruif: rasteeël
14. aalbessen: zjenievers
15. spellewerken: kantklossen
16. valdeur: volle
17. bankkluis: kofferfor
18. veter: schoeband
19. kruisbes: stikkebeier
20. draagbalk: poetrille
Wuk e karrevracht antwooërden!
Wit j’ oek ’t A.N. vor
1. revette
2. ruustientje
3. klieëster
4. kwelme
5. teuvel
6. lieësche
7. katjewietje
8. mordjok
9. kroaiesnot
10. fosseure

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

Raptjes, die ’t hollige doen goapen,
ieder bete een schete.

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79

11. keeëste
12. zoger
13. verbot vel
14. wisse
15. porre
16. piong
17. oelienest
18. katoge
19. meiëters
20. griem

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

Wim Sohier
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Oud ijzer en metalen

trade

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

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

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

Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 13.00 tot 17.45 u.
zaterdag van 8.30 tot 11.45 u.
en ook op afspraak

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

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 28 oktober
van 9 tot 18.30 uur en
maandag 29 oktober
van 13 tot 18.30 uur !!!
BELANGRIJKE DATA
24 en 25 november
KERSTHAPPENING
in een sfeervol kader !

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

166

5 VER

RSO

Smaken van de Westhoek

EN WE ZAGEN DAT HET GOED WAS:
FESTIVAL VAN DE SMAAK
DÉ LOCATIE VOOR
UW FOTOREPORTAGE!
Maar al te vaak lopen we eraan voorbij. Tot een
bezoeker ons erop wijst. “Wat een prachtige
gebouwen zijn dit toch!”
En jawel hoor, prachtig zijn ze zeker. Het zicht
op de majestueuze torens verveelt nooit. Fier
staan ze daar te pronken. Stille getuigen van
een bedrijvig verleden. Het mooist zijn ze wanneer de zon ondergaat. Eén groot schouwspel
van warme tinten geel afstekend tegen een
staalblauwe lucht.
Dat we meer en meer aanvragen krijgen voor
fotoshoots is dus niet zo verwonderlijk. Alleen
al de laatste maand hadden we drie trouwreportages, een fotoclub en een bandje uit het
Gentse die een coverfoto nodig hadden..
Niet onbelangrijk: de prijzen houden we
economisch!
Ook interesse? Contacteer ons vrijblijvend via
events@feysbook.be of 0468 10 20 35.

Beelden zeg vaak zoveel meer dan woorden. Hierbij een kleine impressie van een geslaagd Festival!

ONTBIJT IN DE BROUWERIJ
Op vraag van velen zetten we onze ontbijten voort. We nemen echter een maandje pauze om
daarna beter dan voordien weer op het appèl te verschijnen. Denk aan verschillende formules, een
nieuwe locatie enz … Hierover snel meer!

NEWYEAR@THEBREWERY
Dat we in de Brouwerij, de Bierkelders, houden van een feestje is iedereen wellicht bekend.
31 december mag dus niet op de agenda ontbreken. Naar goede traditie klinken we ook dit
jaar op het volgende jaar! Echter, we veranderen (lichtelijk) van locatie. Warmer, nog gezelliger en helemaal nieuw. Rara….
Zin om Nieuwjaar in te luiden in het gezelschap van toffe mensen, lekker eten en drinken
en in een toplocatie? Schrijf u dan snel in via events@feysbook.be, 0468 10 20 35 of via
Facebook (feysbook.be)
Ambachtelijke hapjes, hoofdgerecht, nagerecht en cava om middernacht, inbegrepen een
½ fles wijn of 2 biertjes voor € 65 per persoon.

www.feysbook.be

167

Gasthuisstraat 33-35
8970 POPERINGE
Tel. 057 33 55 81
Gsm 0477 42 64 90
info@kikiwomens.be
www.kikiwomens.be

Nieuwe herfst- en wintercollecties
Tot binnenkort,
het
-team

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
168

5 RE

RSO

EVENEMENTENKALENDER
ABELE
n Buren bij Kunstenaars
Vrijdag 19, zaterdag 20 en
zondag 21 oktober
Op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 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
26 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 27 en 28 oktober.
Deelnemers dit jaar zijn: Luc Ameel, Monique
Berghman, Edith Caron, Pol Debaene, Norbert
Demeester, Luc Famaey, Gilbert Hauspie, Chris
Masson, Charles Meuleman, Gaston Pauwels
(afwezig), Jenny Pittillioen, Josiane Platteeuw,
Raymond Renders, Romine, Willy Valcke, Carine
Vanmeenen.
Voor het collectief “creabelle@pensionaat” zijn
Marin, Viviane Moreels, Nicole Quaghebeur en
Francine Vandevoorde deelnemers.
Het collectief “Letters In Steen” is vertegenwoordigd door Rosa Cardoen, Emiel Desmytter en
Chantal Noppe.
Voor het collectief “taille directe@pensionaat”
nemen Mieke Latré en Bart Schotte deel.
Toegang is gratis.
- Vrijdag 19 oktober van 16 tot 18 uur
- Zaterdag 20 oktober van 10 tot 12 uur en
van 13.30 tot 18 uur
- Zondag 21 oktober van 10 tot 12 uur en
van 13.30 tot 18 uur
- Zaterdag 27 oktober van 10 tot 12 uur en
van 13.30 tot 18 uur
- Zondag 28 oktober van 10 tot 12 uur en
van 13.30 tot 18 uur.

n Tweedehands boekenbeurs
“Volgens het boekje”
Zondag 4 november van 8 tot 16 uur
Voor de zesde keer organiseert vzw ’t Pensionaat een tweedehands boekenbeurs, ideaal
voor wie zijn bibliotheek wil opruimen en zo
wat boeken wil verkopen.
We doen bij deze een oproep aan standhouders. Wie wil, kan zich inschrijven. De standplaatsen zijn gratis. Reservatie is verplicht.
Er zijn enkel boeken toegelaten.
Graag contact opnemen op 057 33 22 08 of
vzw.pensionaat@skynet.be.
De toegang tot de beurs is eveneens gratis.
n Brocante- en muntenbeurs
Zondag 11 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 ‘58
Zondag 11 november van 8 tot 12 uur
Stefaan Ghesquiere, verwoed verzamelaar, stelt
andermaal een deel van zijn collectie tentoon
in Het Pensionaat. Hij vond in de nalatenschap
van zijn schoonvader André Haeyaert, foto’s
en een medaille die herinneren aan Expo ’58
in Brussel. André werkte er aan de aanleg van
de wegen, in aanloop naar de tentoonstelling.
Stefaan bleef verzamelen. Omdat het dit jaar
60 jaar geleden is dat Expo ’58 plaats vond,
stelt Stefaan eenmalig zijn collectie tentoon.
Dit gebeurt tijdens de verzamelbeurs van Poperingana Numismatica.
Toegang gratis.

ALVERINGEM
n Namiddagconcert met Luc Steeno
en Herbert Verhaeghe
Woensdag 24 oktober om 13.30 uur
Namiddagconcert met Luc Steeno en Herbert
Verhaeghe in Alveringem op woensdagnamiddag 24 oktober om 13.30 uur in zaal Rethorica
in Alveringem.
Luc Steeno - met liedjes zoals ‘Hij speelde accordeon’, ‘Diep in mijn hart’ en ‘Ik hou van het
leven’ - treedt samen met Herbert Verhaeghe
op tijdens het namiddagconcert. Herbert ken
je vooral als presentator bij Radio 2, maar hij
heeft ondertussen ook al enkele hits op zijn
naam staan: ‘Elisa’, ‘Zonder jou’, ‘Geboren voor
elkaar’…
Kaarten in voorverkoop € 10 verkrijgbaar bij de
dienst Cultuur (cultuur@alveringem.be - 058 28
88 81). Aan de deur kost een ticket € 12.
Org.: Mens & Vrije Tijd, Dienst cultuur.

BEVEREN A.D. IJZER
n Dorpspunt Beveren a.d. IJzer
Roesbruggestraat 20, Beveren a.d. IJzer
s Bloemschikken: grafstuk maken
Donderdag 18 oktober van 14 tot 16 uur.
s Rummikub
Vrijdag 26 oktober van 14 tot 16 uur
s Brei- en haaknamiddag
Dinsdag 13 november van 14 tot 16 uur
s Tabletles voor gevorderden
Donderdag 15 november van 14 tot 16 uur
s Hobbynamiddag schaapjes
Dinsdag 20 november van 14 tot 16 uur
s Rummikub
Vrijdag 30 november van 14 tot 16 uur

Coiffure

Nancy
dames • heren
kinderen
Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos
Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen

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

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
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n Grote Dixmuda-boterkaarting
Zondag 14 oktober vanaf 10 uur
OKRA Beveren-IJzer organiseert op zondag
14 oktober vanaf 10 uur een grote Dixmudaboterkaarting in de Heilig-Hartzaal te BeverenIJzer.
Kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden voor
€ 1,25 per kaart. Iedere winnaar krijgt 1 pakje
Dixmuda-boter.
n Sint-Maarten komt opnieuw
naar Beveren
Vrijdag 9 november om 18.30 uur
Op vrijdagavond 9 november om 18.30 uur
verwachten Sint-Maarten en zijn Zwarte Pieten
alle kinderen van Beveren aan de schoolpoort.
Na de verwelkoming stappen ze zingend in
stoet, samen met de Sint en zijn gevolg door
de straten van de gemeente om daarna in de
H. Hartzaal de ontmoeting met de Sint af te
sluiten. Daar zal de Sint samen met zijn Zwarte
Pieten alle kinderen een zak snoep aanbieden.
De leden verwachten een flinke opkomst van
de kinderen samen met hun ouders, grootouders, vrienden en kennissen en bieden achteraf
iedereen nog koeken met chocomelk of koffie
aan.

HARINGE
n 19de blaublues
Zaterdag 10 november
Op zaterdag 10 november wordt in De Levaard
in Haringe voor de 19de keer Blaublues georganiseerd. Het festival behoort al enkele jaren
tot de top van de Europese bluesscène en ook
dit jaar wordt het festival top. Al was het deze
keer heel even grote paniek, toen het bericht
kwam dat de topper Dwaye Dopsie en zijn
groep noodgedwongen hun Europese toernee

afzegden. Maar gelukkig vonden de organisatoren met Ruben Moreno & Dwight Carrier een
meer dan waardige vervanger voor hun topact.
En ook Annika Chambers & Jamiah Rogers, John
Primer & The Real Deal Blues Band en Sugar
Queen haar Vlaamse Straight blues Band zijn
stuk voor stuk internationale bluestoppers met
een uitmuntende bluesreputatie. Voeg daarbij
The Goon Mat & Lord Bernardo, die tijdens de
pauzes in de tent voor de blues zullen zorgen,
en het ziet er naar uit dat ook deze editie van
Blaublues opnieuw één van de superlatieven
wordt.
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 € 21 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.
De blues and bed-service met ticket, slaapplaats,
douche en ontbijt is ondertussen al uitverkocht.
Alle info op www.blaublues.be, bij Geert Barbry
op 057 30 00 44 of bij Jürgen Lahoutte op 057
38 88 59 of jurgen.lahoutte@telenet.be.

KROMBEKE
n Gezinsbond Krombeke - Linedance
Donderdag 18 oktober om 20 uur
Dans je graag? Zin om te bewegen? Geen danspartner nodig… Dan is LINEDANCE iets voor
jou!
Linedance is geen countrydance maar rumba,
chachacha, twist, …
Vanaf donderdag 18 oktober van 20 tot 22 uur
(met pauze) in O.C. Bampoele te Krombeke.
Gratis initiatieles op 18 oktober met mogelijkheid tot inschrijving voor reeks van 7 lessen.
Info: gezinsbondkrombeke@gmail.com.

n Gezinsbond Krombeke
Filmnamiddag ‘Boss baby’
Maandag 29 oktober van 14 tot 16 uur
Filmnamiddag ‘Boss baby’ in OC De Bampoele.
Prijs leden € 2,50, niet-leden betalen € 5 inclusief drankje en versnapering.
Info: gezinsbondkrombeke@gmail.com.
n Tuinhier Krombeke
Vrijdag 9 november om 20 uur
‘Seizoentips voor werkzaamheden in sier- en
moestuin’ door Joris Naessens in de kantine
van de Hondenschool “Te Lande”, Bankelindeweg 39 te Krombeke.
n Gezinsbond Krombeke - Bakactiviteit
Dinsdagen 13, 20 en 27 november
om 19 uur
Bakker Jan dompelt je over 3 avonden onder in
een reeks taarten bakken. De zwarte woudtaart
doorheen de reeks en nog 2 andere taarten tijdens de eerste en tweede les. Je gaat volledig
zelf aan de slag en elke avond ga je naar huis
met een taart.
Lesgever: Jan Vanhee
Waar: Krombekeplein, Krombeke (bij de kerk)
Wanneer: 13 november, 20 november en 27 november om 19 uur (ong. 2,5 uur)
Prijs: leden € 60 (3 lessen) en niet-leden € 70.
Inclusief 3 taarten en de recepten.

TE BEVEREN A/D IJZER

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

Tel. 057 37 51 48
Gesloten op dinsdag en zondagnamiddag

Sint-Omaarsstraat 4
8691 Beveren aan de IJzer
0478 37 64 36
www.zeugekot.be
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Aantal: max. 12 deelnemers
Materiaal: keukenschort, bewaardoos voor de
taart.
Inschrijven vóór 5 november:
gezinsbondkrombeke@gmail.com
Overschrijven op: BE37 8804 5648 0128.

POPERINGE
n 23ste Bierfestival
Zaterdag 27 en zondag 28 oktober
Op zaterdag 27 en zondag 28 oktober organiseert Bierclub Poperinge in samenwerking met
Stad Poperinge en Toerisme Poperinge het 23ste
Poperinge Bierfestival.
Het festival wordt reeds jaren geroemd als “Het
gezelligste bierfestival van ’t land” in binnen- en
buitenland, en had vorig jaar meer dan 2.600
bezoekers uit België, Frankrijk, Engeland, Nederland, Japan, Argentinië, Tsjechië, Italië, Duitsland, Portugal, Spanje, Malta, Turkije, Polen, Ierland, Israël en Ukraïne.
Met persaandacht in België, Engeland en Frankrijk mogen we zonder twijfel spreken van een
bierfestival met internationale uitstraling.
Het wordt een unieke tweedaagse waar een
selectie schitterende bieren door 25 brouwers
uit 4 landen (Nederland, UK, Frankrijk én België)
zelf gepresenteerd en geschonken zullen worden. En ze geven de bezoeker uiteraard met veel
plezier een woordje uitleg. Zoals altijd kan Poperinge Bierfestival uitpakken met nieuwe bieren die de brouwers in primeur aan het publiek
presenteren.
Voor de muzikale omlijsting zorgt ons huisorkest
The MG’s Brothers.
Praktisch: op zaterdag 27 en zondag 28 oktober
telkens van 14.30 tot 23 uur in de Maeke Blydezaal, op 300 m van de Grote Markt.
Toegang gratis.
Info: Guy Osteux (Gsm 0494 32 68 60 - Tel.
057 36 08 93 - info@poperingebierfestival.be www.poperingebierfestival.be).
n Café Roepovo - Edition Bar à Vin
Vrijdag 9 november om 19 uur
Je herinnert je zeker nog Roepovo’s wijnavonden van de afgelopen jaren: een 6-tal wijnen
die voorgesteld werden met een bijpassend
verfijnd gerechtje en voorzien van deskundige
uitleg. Dit alles aan een zeer democratische
prijs. Jammer genoeg kunnen we deze formule
niet langer handhaven. Bestuurslid Rik stopte
inmiddels met ‘t Fijnproevertje en er is geen gelijkaardig betaalbaar alternatief voor handen.
Ons nieuw concept: voor de ‘klassieke’ wijnliefhebber voorzien we onze ‘coin agréable’,
een rustig hoekje met tafels en zetels waar
ons volledig aanbod kan geproefd worden en
waar een deskundig wijnkenner rondtoert om
passende uitleg te verschaffen. De hapjes en
toastjes op tafel en een zacht streepje Franse
chanson op de achtergrond zullen zeker bijdra-

gen tot een gezellige avond. Laat je wegglijden
in de fauteuils, vergeet even de tijd en geniet!
We vragen geen toegang, maar werken met
een democratische drankkaart: je betaalt dus
maar wat je gebruikt. Natuurlijk blijft het nodig
om toch vooraf in te schrijven!
Het is altijd moeilijk om iets nieuws aanschouwelijk te verwoorden. Gelukkig bestaat daar alvast één zeer goede oplossing voor: kom naar
onze Bar à Vin op vrijdag 9 november om 19
uur naar De Gilde en laat je verrassen!
Graag inschrijven tegen 5 november via een
mailtje naar penningmeester@roepovo.be.

PROVEN
n Gezinsbond Proven
Lessenreeks ‘Zumba’
Gezinsbond Proven organiseert een lessenreeks
zumba met lesgeefster Heidi Bintein in OC de
Croone in Proven op donderdagen 18, 25 oktober, 8, 15, 22, 29 november en 6 december
telkens van 19.30 tot 20.30 uur.
Volwassen leden betalen € 5 per les, kinderen € 3.
Niet-leden betalen € 7 en kinderen € 5.
Inschrijven op voorhand is niet noodzakelijk.
Betalen kan de avond zelf.
n Buren bij kunstenaars
Vrijdag 19, zaterdag 20 en
zondag 21 oktober van 9 tot 8 uur
Rik Ryon zet al voor de 15de keer de deuren
van zijn atelier open op zaterdag 20 en zondag
21 oktober telkens van 9 tot 18 uur in de Blokweg 2 te Proven.
Zijn beelden sieren her en der het openbaar patrimonium, zoals ‘Karel de Blauwer’ in Haringe
en ‘Spellewerkege’ in Poperinge. Recent nog
kreeg hij de opdracht een kunstwerk te creëren
voor het Belgische deel van de Poppy Garden
in Zonnebeke. Een kunstenaar met naam en
faam dus.
n Spaghetticoncert
40 jaar Provens Jeugdorkest
Zondag 4 november vanaf 11 uur
Zoals de naam verraadt is het Spaghetticoncert een combinatie van heerlijke muziek en
een lekker maal. Vanaf 11 uur kun je al genieten van Italiaanse aperitieven en omstreeks
11.30 uur spelen de jeugdmuzikanten hun eerste stukken. Vanaf de pauze treedt de cateraar
in actie en kun je aanschuiven voor heerlijke
spaghetti. Wie vegetarisch eet, wordt niet vergeten. Tijdens het tweede deel weerklinken de
iets lichtere melodieën over de tafels. Dit wordt
dus een zondagmiddag waar genieten op de
eerste plaats staat.
Wil je meegenieten van dampende spaghetti
en licht verteerbare muziek gebracht door het
Provens Jeugdorkest, dan reserveer je kaarten
via tickets@volksvreugd.be. De reservaties worden afgesloten op 1 november. Kinderen tot 12

jaar betalen € 7, volwassenen € 12. Betalen bij
reservatie kan op BE96 9793 7952 2205 met
vermelding van je naam en aantallen volwassenen en kinderen. Iedereen is van harte welkom
op dit bijzonder jubileumconcert!
n Kaas- en wijnavond
Zaterdag 8 december vanaf 18 uur
Kaas- en broodbuffet (+ aangepast beleg voor de
niet-kaaseters) ten voordele van Rani Buseyne’s
project in de Dalubuhle Primary school in Fransschoek, Zuid-Afrika op zaterdag 8 december
vanaf 18 uur in OC De Croone te Proven.
Prijs: volwassenen € 15 - kinderen tot 10 jaar
€ 10. Wijn, bier en andere dranken zijn niet inbegrepen maar verkrijgbaar aan democratische
prijzen.
Graag inschrijven vóór 3 december, mail naar
ranibuseyne@hotmail.com met daarin aantal
volwassenen + aantal kinderen.
Inschrijving is pas geldig door het passende
bedrag te storten op het rekeningnummer van
Rani Buseyne BE60 1030 3045 8270 met mededeling van naam.
Alvast bedankt om mijn project te steunen en
hopelijk tot dan!

ROESBRUGGE
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Vrijdag 19 oktober om 13.45 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 23 oktober om 14.00 u.: Bowling
Poperinge
- Vrijdag 26 oktober: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 30 oktober om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Donderdag 8 november: Crea
- Vrijdag 9 november: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 13 november om 14.00 u.: Herfstfeest
- Vrijdag 16 november om 13.45 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 23 november: Petanque (inhaalwedstrijd) in OC Karel de Blauwer. Inschrijven:
13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 27 november om 14.00 u.: Kaarting
& gezelschapsspelen bij P. Gunst
n Buren bij kunstenaars
Zaterdag 20 en zondag 21 oktober
Eddy Ameloot en Herman Pannecoucke namen
reeds 3 maal deel aan “Buren bij kunstenaars”.
Ze zijn trouwe “Ateljee-gangers” in Hoogstade
en stellen hun schilderijen weer ten toon ten
huize van Eddy, Molenwalstraat 13, 8972 Roesbrugge.
De schilderijen zijn te bewonderen op zaterdag
20 en zondag 21 oktober van 10 tot 12 uur en
van 13.30 tot 18 uur.
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Beiden zijn fanaten van pastelschilderen want
beiden vinden in pastel het ideale materiaal om
hun artistiek talent te ontwikkelen, maar ze
blijven bescheiden amateur.
Al wat mooi is, is voor hen een uitdaging om
op beeld te zetten: landschappen, karakterkoppen, stillevens, bloemen, mensen, dieren,
interieurs, kinderen en al eens een onderwerp,
weg uit deze wereld, naar een meer innerlijke
werkelijkheid…. En toch zijn ze verschillend in
stijl, en dat kan je ontdekken in Roesbrugge.
Bij de expositie is er ook mogelijkheid om zelf
eens het pastelkrijt ter hand te nemen … er zit
ongetwijfeld ook een kunstenaar in jou.
Redenen genoeg dus om af te zakken naar de
Molenwalstraat te Roesbrugge.
n Starten met smartphone
Dinsdag 23 oktober van 14 tot 16.15 uur
Algemeen starten met de smartphone: waarop
let ik bij aankoop, soorten met de mogelijkheden en enkele interessante apps.
Op dinsdag 23 oktober van 14 tot 16.15 uur in
Buurtsalon Roesbrugge, Prof. Rubbrechtstraat
97A te Roesbrugge.
Kostprijs: € 2,00 (Mia-uitpas: € 0,4, drankje
incl.). Vervolgsessie op dinsdag 27 november
tevens om 14 uur.
Inschrijven via info@dienstencentrumdebres.be
of 057 34 66 25.
n Tai Chi Dantian
Op woensdagen 7, 14, 21 en 28 november
gaat de Tai Chi-reeks telkens door van 19 tot
20.30 uur in OC Karel de Blauwer te Roesbrugge.
Info: greet.leupe@gmail.com - 0476 58 91 07.
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Herfstfeest
Dinsdag 13 november om 14 uur
Na een kopje koffie volgt een voorstelling
en uiteenzetting met degustaties over honing
en alle andere honingproducten zoals propolis,
stuifmeel, koninginnenbrij, mosterd, advocaat, jenever, rum, peperkoek … Een 18-tal
verschillende honingen kunnen geproefd
worden alsook de nevenproducten. Er wordt
ook warme chocomelk gedegusteerd met
Rhumella en peperkoek.
In de pauze koffie en koffiekoeken.
Deelnameprijs € 10 en niet-leden € 12 per
persoon. Er wordt een geschenk aangeboden
aan alle aanwezige leden en bijleden van
ons Trefpunt. Voor de niet-aanwezigen
leden worden de geschenken later door de
wijkverantwoordelijke bezorgd.
Inschrijving voor 3 november bij Eliane
(057 30 11 23 - liefst na 18 uur) of bij de
wijkverantwoordelijken of bestuursleden.
Betaling bij inschrijving.

STAVELE
n St-Ceciliaconcert
Zaterdag 27 oktober om 18 uur
Op zaterdag 27 oktober om 18 uur viert onze
St.-Ceciliaharmonie en het gelijknamige koor
hun St.-Ceciliafeest. Traditiegetrouw begint dit
feest met een gratis concert van beide verenigingen in onze dorpskerk. Afwisselend brengen
ze een boeiend programma. Dit concert wordt
gebracht onder 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 Bezoek van Sint-Maarten
Zaterdag 10 november om 18.30 uur
Op zaterdag 10 november komen Sint-Maarten
en Zwarte Piet naar ons dorp. De Sint wordt
om 18.30 uur verwelkomd aan Stavelebrug.
Begeleid door de harmonie en de vele kinderen
trekt de stoet door de straten van ons dorp naar
feestzaal ‘De Moote’. Daar speelt de harmonie
enkele Sint-Maartenliederen en volgen er verschillende optredens door de kinderen. Daarna
krijgen de kinderen snoep van de Sint. Dit is een
initiatief van het feestcomité i.s.m. de Gezinsbond.
n 11 novemberviering
Zondag 11 november om 10 uur
Op zondag 11 november om 10 uur is er aan
het monument een huldeplechtigheid voor de
gesneuvelden van de beide wereldoorlogen. Dit
jaar is bijzonder doordat de eerste wereldoorlog precies 100 jaar geleden is beëindigd. Deze
plechtigheid wordt verzorgd door de kinderen
van het vijfde en zesde leerjaar en de Stavelse
harmonie. Ook voor deze gelegenheid brengt
het Stavels St.-Ceciliakoor speciaal dit jaar heel
toepasselijk het lied ‘ In Flanders fields’.

WATOU
n Toneel: ‘Ginds tussen de netels’
17, 21, 22, 24 & 25 november
Toneel Watou Westhoek brengt deze voorstelling in de Parochiezaal van Watou, Blauwhuisstraat 5 en dit op 17, 21, 22 en 24 november
om 20 uur. Op zondag 18 november is dat om
18 uur en er is ook een matineevoorstelling op
zondag 25 november om 11 uur.
We vallen binnen in Urtegem, een verlaten gat
in het Vlaanderen van de jaren ’80, op de dag
dat Cedric Delfosse trouwt met Emelyne Dupont, het ex-lief van Leon Muermans. Een bruid
uit den boze voor haar schoonmoeder-weduwe Céleste, die haar enige zoon Cedric wel
met iemand anders had willen zien trouwen.

Of liever helemaal niet? Cedric die misschien
wel zijn handen wast als hij heeft gepiest, maar
het vuur bij zijn toekomstige toch ook niet zeer
hoog doet oplaaien. Poetsvrouw-roddelvrouw
Lauretta die observeert en goed getimed haar
giftige pijlen afvuurt. Leon, intussen getrouwd
en pas vader, en nu al verbitterd over zijn huwelijk met Gonda. Gilbert, vader van de bruid,
dolgelukkig met de verstandige keuze die zijn
dochter Emelyne heeft gemaakt. Met een
dochter Pierrette die niet zo makkelijk tussen
zijn lijntjes loopt. Tante Nelly en haar maître
d’hôtel Jacques van het ‘Hof ter Engelen’ waar
we te gast zijn. Nelly die een groot geheim met
zich meedraagt dat niemand wil horen.
En DJ Jacques-André tenslotte die als ceremoniemeester en interimpastoor het slagveld van
menselijke gevoelens overschouwt. En er in
zijn zottigheid ondanks alles voor de ambiance
zorgt.
Voor reservatie: www.toneelwatouwesthoek.
be of reservaties@toneelwatouwesthoek.be.
Telefonisch kan ook op 0473 68 07 24. Tickets
kosten € 8,00. Voor de matineevoorstelling is
het € 10,00 (een drankje inbegrepen).

OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN SEPTEMBER 2018
KAARTING - 12 SEPTEMBER
4 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Vandecasserie Paula
2. Thoré Edgard
3. Vlasselaere Jan
4. Brunet Willy

421 pt.
329 pt.
307 pt.
294 pt.

KAARTING - 26 SEPTEMBER
2 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Candaele Jaqueline
2. Lanszweert Magda

420 pt.
332 pt.

KLASSEMENT:
1. Vandewalle Frans
2. Wyckaert André
3. Butaye Lucien
4. Coene Paul
5. Millecam Gerard

21 part./3018 pt.
19 part./3022 pt.
17 part./2755 pt.
17 part./2754 pt.
16 part./2753 pt.

PETANQUE - 7 SEPTEMBER
Niemand won 3 partijen
PETANQUE - 21 SEPTEMBER
Wonnen 3 partijen: Lebegge René, Vandepitte Paula en Vanhecke Lena
KLASSEMENT:
1. Lebegge René
2. Mariën Bob
3. Cokelaere Mariette
4. Brunet Willy
5. Butaye Pol

616 pt.
592 pt.
589 pt.
579 pt.
565 pt.
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MADE IN CHOCOLATE

ZOKOLA
SINT
KORTINGSDAGEN
KORTINGSDAGEN OP
Dinsdag 30/10 &
31/10/2018 & van vrijd. 2/11
& 3/11/2018 & dinsd. 6/11/2018
Knip deze advertentie uit
en bespaar 10%* op al uw
aankopen & bestellingen.
Alleen geldig bij afgifte van deze
advertentie & van 31/10 tem 06/11

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
18/12 TOT EN MET 12/12/2018

Blasiusstraat 97 > B-8972 Krombeke
0473/968972
(Sylvie) > 0478/340001 (Bart)
zokola
• blasiusstraat 97 • 8972 krombeke
> www.zokola.be
0473-968 972
•met
0478-340
• info@zokola.be
Niet combineerbaar
andere001
kortingen
*info@zokola.be

Unizo IJzerbode, Unizo Vleteren en Unizo Poperinge
nodigen je van harte uit op deze interessante voordracht.
Sander Vanderheyde, advocaat, vertelt ons in anderhalf uur
wat er allemaal van ons verwacht wordt (wat we eigenlijk al
moesten gedaan hebben).

MAANDAG 12 NOVEMBER 2018 om 20 uur
’t Rozenhof, Obterrestraat 73 te Proven
Bijdrage: leden gratis
niet-leden e 10,00
(contant betalen aan de deur)
Inschrijven vóór 9 november
info@aupetitjardin.be
info@drukkerijschoonaert.be

Unie van Zelfstandige Ondernemers
Unizo IJzerbode, Poperinge & Vleteren

www.unizo.be/ijzerbode • www.unizo.be/poperinge • www.unizo.be/vleteren
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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

Van bij ons

Zoutenaaie
Reeds in 1111 was er sprake van ‘Saltanawa’, later gewijzigd in Soutena (1228),
Zoutena (1241), Soutena (1249), Zoutenay
(1268).
Zoutenaaie is een klein dorpje en is een
deelgemeente van de stad Veurne. Zoutenaaie was lange tijd de kleinste gemeente
van België met een max. aantal inwoners
van slechts 39.
Er is geen dorpskern en geen kerk meer.
In het “centrum”, dat met een bord aangeduid wordt, bevond zich een tearoom.
Hier vindt men nog delen van de oude
zeedijk, een bewijs dat Zoutenaaie in de
vroege Middeleeuwen aan de zee lag.
Tijdens de Franse Revolutie ging het dorpje
geleidelijk teloor; de kerk bleef er nog tot
1828. Ze werd gesloopt in 1829; de inboedel werd eigendom van de kerk van
Eggewaartskapelle.
Op 17 april 1971 werd het bij de stad
Veurne gevoegd. Het dorp telt momenteel
nog 21 inwoners (juni 2011) op een oppervlakte van 2,07 km2.
Vroeger werd Zoutenaaie zoals alle gemeenten bestuurd door een burgemeester
en een gemeenteraad. Vaak waren er onvoldoende (niet-verwante) mannen om de
gemeenteraad te bevolken en moest men
in een buurgemeente, zoals Avekapelle,
een schepen halen. Om diezelfde reden
diende de wet trouwens bijgeschaafd te
worden, en in 1848 had men wel een heel
bijzonder kiesresultaat: de 5 kandidaten
behaalden elk één (hun eigen) stem. De
koning moest daarop de burgemeester
aanduiden. Het werd de vorige, die zo zijn
mandaat verlengde.
Wim Sohier

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt
op woensdag 14 november 2018.
Artikels en publiciteit
inleveren ten laatste op
maandag 5 november 2018.

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

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

J. LAHOUTTE

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

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

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

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

Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 19 oktober
vrijdag 16 november
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 23 oktober
dinsdag 27 november
Vogelpik
smijting voor de leden
zaterdag 10 november

BEVEREN-IJZER

• Vrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 18 oktober
donderdag 15 november

HARINGE

• Vogelpikclub Smokkelsmijters
Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
zaterdag 27 oktober

BIBLIOTHEEK ROESBRUGGE

MENSEN VAN BIJ ONS

• Corneillie Johan, geboren te Poperinge op
16 december 1952, oudste zoon van wijlen Urbain en Elisabeth Veniere te Stavele.
Overleden te Wuustwezel op 21 september
2018. Hij laat een partner, twee kinderen en
een kleinzoon na.
De uitvaartplechtigheid had plaats bij De
Meyer Uitvaart Brasschaat op 3 oktober 2018.

FOTO’S GEZOCHT VAN
HOEVE ’T OVERSTEEKHOF

De nieuwe eigenaars van de hoeve Marc Lelieur
in de Lindestraat te Roesbrugge zijn op zoek
naar oude foto’s van hun hoeve en het overzetbootje.
De hoeve ligt aan de oever van de IJzer. De
kinderen van de familie Lelieur liepen school in
Beveren-IJzer en werden met een bootje over
De IJzer gezet om naar school te gaan. Vandaar
de naam “’t Oversteekhof”.
Eventuele foto’s en/of inlichtingen te bezorgen
bij Drukkerij Schoonaert, Bergenstraat 1, 8972
Roesbrugge (info@drukkerijschoonaert.be 057 30 03 79).

Openingsuren vanaf 1 september 2018:
Vrijdag van 14 tot 18 uur

BURGERLIJKE STAND
Door de nieuwe wet op de privacy is het voor
de redactie niet meer mogelijk om aan de
maandelijkse gegevens van de geboorten, huwelijken, overlijdens en jubilea te geraken.
Onze excuses hiervoor!

TE HUUR
Ruim appartement met garage,
op de eerste verdieping met 2 slaapkamers, rustige ligging, dicht bij centrum.
Kruisbooglaan 12.2, 8970 Poperinge
Voor info: 0474 28 34 95

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten
Alle carrosseriewerken • schilderen

STYLISTE AAN HUIS
- haar
- nagels
ook voor 3de leeftijd …
Bel na 17 uur

Tel. 057 38 89 93
Gsm 0471 37 56 34

TE KOOP

Audi A1 D - 135 000 km - 7 jaar

Taaltap 166
Buitenbeentje
De Europese Unie telt 28 lidstaten en 24 officiële
talen: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins,
Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch,
Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees,
Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans. Hiervan is
het Hongaars een buitenbeentje.
De Hongaarse of Magyaarse taal behoort tot de
Oegrische tak van de Fins-Oegrische taalgroep, gelegen tussen de Germaanse en Slavische. Het Hongaars lijkt in geen enkel opzicht op het Frans, Duits,
Engels of de meeste andere Europese talen. Verwante talen zijn onder andere het Fins, Samisch (taal van
de Samen of Lappen), Estisch en Karelisch, in totaal
zo’n vijftien talen die allemaal in noordelijke streken
worden gesproken van West-Siberië tot Noorwegen.
Het Hongaars is geografisch dus de enige vreemde
eend in de bijt. Het heeft al in de prehistorie Turkse,
Iraanse en Germaanse woorden opgenomen en vanaf ca. 900 zeer veel Slavische en Duitse. Verder is er in
de loop der eeuwen veel ontleend aan het Latijn, het
Italiaans, het Frans en het Engels. De klemtoon valt
steeds op de eerste lettergreep van een woord of eerste woord van een zin. Daardoor klinkt het Hongaars
wat monotoon. Veel woorden zijn door buurvolkeren
aan het Hongaars ontleend en enkele zijn internationaal geworden, zoals koets, huzaar, dolman en
zigeuner. Met vele Hongaarse voorwerpen zijn ook
hun namen overgenomen, zoals paprika en goelasj.
De Hongaarse streektalen wijken niet erg veel van
elkaar af. Wel zijn er duidelijke uitspraakverschillen;
morfologische en lexicologische verschillen zijn marginaal. Het grootste verschil met de standaardtaal
vertoont het dialect van de Szeklers, oorspronkelijk
Hongaren, maar nu wonend in Transsylvanië, Roemenië. Opvallende morfologische (wijze waarop in een
taal woorden gevormd worden) afwijkingen heeft
het dialect van de Palotzen in Noordwest-Hongarije.
Verder wordt er nog Hongaars gesproken in Slowakije, Oekraïne (Roethenië), Servië (Vojvodina) en door
veel emigranten in Australië en Noord-Amerika (meer
dan één miljoen!!).
Er worden in Hongarije ook nog andere talen gesproken door de in het land wonende minderheden,
zoals Duitsers, Slowaken, Wenden, joden, Serviërs,
Kroaten, Roemenen en zigeuners. Deze bevolkingsgroepen zijn vrijwel allemaal tweetalig.
Het Hongaarse alfabet kent dezelfde letters als in het
Nederlands, behalve de q, w en x, die heel af en toe
nog wel opduiken in leenwoorden en familienamen.
Het Hongaars kent wel een aantal letters met bijzondere klanken, cs, dzs, gy, ly, ny, ö, sz, ty, ü en zs.
Deze combinaties van letters gelden echter wel als
één letter en hebben dan ook een eigen plaats in het
Hongaarse alfabet. Van alle klinkers bestaat ook nog
een lange vorm: á, é, í, ó, o, ú, en u.
Het Hongaars kent geen grammaticaal geslacht,
maar wel een groot aantal naamvallen in de vorm
van suffixen (achtervoegsels), die ook in de plaats komen van voorzetsels.
Raak daar maar wijs uit!
Wim Sohier
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Wij aanvaarden
ecocheques

Gevraagd: A2/A3 elektricien

SCHREVELYNCK

Nadruk verboden

Opmaak en druk: Drukkerij Schoonaert bvba, Roesbrugge

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

Elza en Albert ofkomstig van de BeverenKosschieë, hadden mekoar leeëren kennen op
’t wiekschooltje van ’n Geldzak op de Cappelroete, werkten en wunden heeël nulder leven in
’t Ostendsche, woaren ol 60 joar thope en keeërden on z’ op nulder pensioen woaren, noa nulder
gebooërtegroend were, noa de Pudereke in Beveren. ’t Wos doa merklik gekopper of in ’t stad. En
gezoender. En vele kalmer en gruster.
Op ééën van nulder weekliksche gezoendhiedswandeliengen - ja, wiene ku je op de boeërebuten veel anders doen dan wandelen of mit
’n illetrieken villo rieën? - enfin, op ééën van nulder sorties kwamen ze vorbie nulder schooltje van
in ’n tied. ”Kiek Els,” zei Albert en trok neur mei,
“’k hen hieër vanzelevens mi me pennemes je
noame in dezen boom efikkeld. Zie j’ het? Kiek
hieër si!” ”Zoe je ‘t nog doeën, Bertje?” ”Vaneeëgens dat, oede lieëfde mietert nie op!” “‘k Goan
‘t best moa gloven, zeker?”
Ol verder zwansen en tetteren lik twi kleeëne joeëns trokken ze noar huus. Ommekeeë zagen ze
dat en otto die nulder vorbiereëd e carnacière verlooës moa geweune deurereeëd, Cappelwoarts.
Ze rapten dat spil op uut ‘n diekkant, dein ‘t mei
en kurieuzeneusden nateurlik. En verschieët nieë:
‘t zat 50.000 euro in! 50.000 euro, menschen!
“‘k Voeëlen mien verre van op me gemak mit die
bucht!” zei Albert en e beefde in ze kulten. “Morgennuchtend bellen ke subiet de polliesje. ‘k Goan
moa toen were grust zien van herte!””Tut, tut,
hoazebroek Albert, en nuus recht van eeërlikke
vienders?”
‘s Aarndags kwamen twi polliesjemannen ‘t geburte oendervroagen. Woaë dat da geld eblonden
wos? Ze belandden oek bie Elza en Albert. On
zieder otmets wisten van e carnacière vul geld?
“Wieder? Neeuw! Hoe zoen me?” zei Elza en
schudde neur hoofd da ‘t hoast ofvieël. Moar Albert zei da ze vromens e zwort kruus op neur vorhoofd hadde en ‘t geld verdoken hadde oender
de kleeërkasse op ‘n allee. “Je moet doa gin fluut
van gloven”, zei Elza. “Mien Albert is ‘t eeërgierig voe ‘t ezo publiek toe te geven moar begunt
z’ e bitje… missen.”
Eéën van d’ agenten droaide num omme en vroeg
Albert op de man of van olles te vertellen, van
‘t begun toet ‘t ende. “Ewel ja,” zei Albert, “gister, on Liza en ik handje in handje van ‘t schole
kwamen…”
“Kom, bing, me zien ‘t gat in”, vizzelde ‘n oedsten wiekagent, “‘m hen enoeg hooërd!”
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