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Op 9 september 1966 verscheen een kort ka-
derstukje op de voorpagina van het Wekelijks 
Nieuws: “Een TV-zendstation te Oostvleteren?”. 
De voorzitter van de C.O.O. had de vraag gekre-
gen van de BRT om een lapje grond te kopen te 
Elzendamme om er een zendstation te bouwen. 
Daardoor zou er eindelijk een oplossing komen 
voor de gebrekkige ontvangst van de nationa-
le zender. Burgemeester Demeester vond dat 
Oostvleteren hier moest op ingaan in het belang 
van de gemeenschap. Die gemeenschap, de tv-
kijkers in de ruime Westhoek, bleken zeer ge-
duldige mensen te zijn.

In 1953 waren de NIR-uitzendingen gestart met 
enkel een armzalig zendertje op het justitiepa-
leis te Brussel en een jaar later ook nog eentje 
op de Boerentoren te Antwerpen. Pas met de 
expo van 1958 bracht de zender Aalter ‘Brussel 
Vlaams’ naar Oost- en West-Vlaanderen, maar 
in de Westhoek lukte dit alleen indien alle om-
standigheden meezaten! Na nog eens tien jaar 
had men eindelijk begrepen dat het verre wes-
ten ook recht had op een aanvaardbare kwaliteit 
want al die tijd keken de Westhoekers liever naar 
een storingsvrije ORTF of ‘Rijsel’ terwijl er gere-

kend moest worden op gunstige atmosferische 
omstandigheden om zonder ‘sneeuw’ naar de 
eigen programma’s (waarvoor ze 840 fr kijk- en 
luistergeld betaalden!) te kunnen kijken via zen-
der Aalter. Tot op vandaag kunnen 60-plussers 
moeiteloos Franse televisieprogramma’s uit hun 
jeugdjaren opnoemen (Histoires sans  paroles, 
La séquence du spectateur, Svp Disney, Bonne 
nuit les petits, Jeux sans frontières, Le schmilblic, 
La piste aux étoiles, enz…..) .
In tijden van digitale TV op alle mogelijke plaat-
sen en toestellen is het bijna niet meer voor te 
stellen hoe ingewikkeld en plaatsgebonden TV-

kijken toen wel was. De toestellen hadden in 
ons compromislandje meerdere standaarden: 
625- en 819-lijnen, VHF én UHF en vanaf de ja-
ren 1970 ook nog eens de (Duitse) Pal én (Fran-
se) SECAM-kleurstandaarden. Lastige keuzes,
waarvan de industrie in België profiteerde door
toestellen op de markt te brengen die alle stan-
daarden verenigden, wat dan weer de prijzen de
hoogte injoeg. Daarbij was je niets zonder een
stevige en zeer nauwkeurig gerichte antenne op
je dak of in de tuin, liefst met motor, een status-
symbool bij uitstek! Wie zich nog de moeizame
en stresserende bijstelling van een zolderan-
tenne herinnert met geroep van beneden “nog
een beetje, nee, wat terugkeren!” weet hoe
gevoelig antennes toen waren. Uit advertenties
van 1968 blijkt dat een Philips-tv met 59 cm

scherm, inclusief antenne ‘Ruiselede’, antenne 
‘Rijsel I’ en antenne ‘Rijsel II’ (UHF) 15.850 Bfr.
kostte, toen toch ongeveer twee gemiddelde 
maandwedden! Een kleuren-tv werd al aange-
kondigd voor ongeveer 50.000 Bfr.. Plaatselijke 
elektro-winkels verkochten al merken zoals Phi-
lips en Barco, maar ook merken die vandaag van 
het toneel verdwenen zijn zoals ACEC, Precisia, 
Siera en Grundig. Buitenbeentje was DUVAN te 
Proven die in de jaren 1950 en 1960 zelf zijn 
toestellen assembleerde ‘klaar voor alle toe-
komstige zenders’, terwijl Elektriciteit Deruytter  
uit Oostvleteren zich in de markt plaatste als 

50 jaar zender van Elzendamme 

Het bereik van de zender in de Westhoek

Advertentie Jos. Cappoen 1967

Advertentie TV-Duvan, Proven 1968

Advertentie Deruytter 1969



antennespecialist, net als Vansevenant uit Po-
peringe die in 1968 dringend ‘handige meisjes 
vanaf 16 jaar’ zocht voor montage en soldeer-
werk voor Johansson-antennematerialen.
Op 5 januari 1968 meldde HWN dat de werken 
effectief gestart zijn, zij het dat de aannemer 
Volon uit Heule ‘voortploeterde’ in de zware 
modder bij het graven van de funderingen voor 
de 150 m hoge toren. De krant hoopte dat de 
zender in de ether zou komen in november 
1968, maar de twijfels waren terecht, want  in 
april werd al een vertraging aangekondigd.

Lokale aannemers kwamen er niet aan te pas, 
de pyloon werd in lagen van 15 m opgebouwd, 
de stalen onderdelen werden vervaardigd door 
La Construction Soudée uit Brussel en de mon-
tage door Engémetal uit Charleroi. Het was dui-
delijk dat de dienstgebouwen aan de voet van 
de toren eerst klaar zouden zijn.
In de zomer van 1968 kwam de ontnuchtering 
voor de tv-bezitters van de Westhoek. De nieu-
we zender zou de problemen niet oplossen, ten-
zij men zich een nieuw toestel met UHF-decoder 

en aangepaste antenne aanschafte. Kort daarna 
verscheen er een lezersbrief van een Westhoe-
ker uit Ieper die ‘schuimbekte van woede’ over 
die bedriegerij van ‘Brussel’, de parlementariërs 
ter verantwoording riep en een petitie eiste te-
gen de discriminatie van de Westhoek.
Vanaf zaterdag 15 februari 1969 werd er einde-
lijk uitgezonden vanop de 165 m hoge toren, in-
clusief zendantenne. Er zijn geen cijfers bekend 
van het aantal toestellen toen in de zone tussen 
de Westkust en Wervik, maar ‘Elzendamme’ zou 
ongetwijfeld voor een boost gezorgd hebben in 
de verkoop van nieuwe toestellen. Doordat die 
enkel UHF uitzond was de zender effectief klaar 
voor de toekomst, want alle nieuwe zenders 
zouden voortaan op die frequentie uitzenden.
Bovendien was ze geschikt voor kleuruitzendin-
gen, al liet HWN voor alle duidelijkheid weten 
dat een zwart-wit-tv nooit kleuren zou kun-
nen weergeven! Na nog wat gehakketak tus-
sen installateurs en BRT-technici ging de storm 
liggen en werd de mast niet meer dan een at-
tractiepunt tijdens een zondags autoritje met de 
kinderen. Amper drie jaar later ging de kabel-
televisie van start in Vlamertinge en Poperinge. 
Antennes en dure toestellen met dubbele stan-
daarden werden overbodig en het aanbod werd 
steeds groter, tot het huidig digitaal overaanbod 
van vandaag.
Met de huidige ontwikkelingen zou men kun-
nen denken dat de zendmasten vandaag over-
bodig zijn. Nochtans spelen die wel degelijk 
nog een rol. De toren van Elzendamme maakt 
nu deel uit van het Norkringnetwerk, net als de 
zender Egem in het centrum van onze provincie. 
Norkring is een Noorse firma, aanbieder van te-
lecommunicatiediensten en informatietechnolo-
gie. Sinds 2009 is Norkring België eigenaar van 
het zenderpark in Vlaanderen en Brussel, zen-
ders die zullen ingezet worden voor de nieuwste 
ontwikkelingen in het medialandschap: digitale 
radio (DAB) en televisie zonder kabel, parabool-
antenne of internet.
Alle info daarover op www.norkring.be.

Jan Daschot
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De afgewerkte zendmast in februari 1969

De zendmast in opbouw april 1968
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NATUURPUNT
POPERINGE-VLETEREN
Zondag 27 oktober 2019: herfstwandeling
We verzamelen om 14.30 uur aan de nieuwe 
parking nabij de Sixtusboscomplexen (hoek 
Leeuwerikstraat – Canadaweg), Poperinge.
Diverse dieren maken zich tijdens de herfst 
klaar om te overwinteren,… denken we maar 
aan diverse vogels die naar de zon trekken, 
anderen houden een winterslaap, nog ande-
ren leggen voedselreserves aan of eten hun 
buikje rond om bij schaarste te kunnen overle-
ven. Kom met het ganse gezin deze boeiende 
wandeling beleven en kom nog meer weetjes 
te weet. Kledij en schoeisel aanpassen aan de 
weersomstandigheden.
Leden Natuurpunt gratis, niet-leden betalen € 2.

Natuurpuntkalender 2020 te koop
De Natuurpuntkalender 2020 is een verzame-
ling van 13 adembenemende natuurfoto’s van 
de lens van bekende natuur- en landschaps-
fotografen. De kalender is overzichtelijk in-
gedeeld en bevat voldoende schrijfruimte om 
verjaardagen, afspraken, activiteiten van Na-
tuurpunt Poperinge-Vleteren, … te noteren. 
Alle dagen van de week beschikken over de-
zelfde ruimtes, voorzien van weeknummer, 
feestdagen en ophangoog. 
De Natuurpuntkalender kost slechts € 10.  Met 
deze aankoop steun je de aankoop en het be-
heer van  onze natuurgebieden.
De kalender is tevens een ideaal geschenk voor 
familie en/of vrienden.
Te bestellen via
info@natuurpunt-poperinge-vleteren.be  

THEATERBENDE PROT
PRESENTEERT: RUST 

Vrijdag 1 november en zaterdag 2 novem-
ber 2019, telkens om 20.00 uur. 
In 2019 zag Rust, de eerste livingvoorstelling 
van Theaterbende PROT, het levenslicht. Het 
concept is heel simpel: je vraagt ons, je nodigt 
vrienden en familie uit, wij komen en brengen 
een uurtje heerlijk toneel bij je thuis. Rust draait 
momenteel op volle toeren en is intussen vol-
ledig volgeboekt. Voor wie benieuwd is, maar 
ons niet kon boeken of zijn of haar woonkamer 
niet meteen ter beschikking kon stellen, is er 
goed nieuws! Je kan Rust namelijk begin no-
vember gaan bekijken bij Extremis te Proven. 
Deze voorstellingen gaan door ten voordele 
van drama-atelier Artîlerie van De Lovie, in het 
kader van de Warmste Week. Rust gaat over 
drie dertigers, Lode, Moniek en Vincent. Ze 
runnen samen een rusthuis en zijn gespeciali-
seerd in hoogbejaarde terminale rijken. Liefst 
zonder erfgenamen. We gaan met hen op stap 
doorheen drie fasen in hun leven.
Theaterbende PROT wil in de zuidelijke West-
hoek kleinschalig maar sfeervol kwaliteitsthea-
ter maken. Een vaste ploeg geeft de produc-
ties vorm en gaat daarvoor in de regio op zoek 
naar de meest geschikte locatie, regisseur en 
acteurs. Rust wordt gebracht door Brecht De-
jonckheere, Margot Derycke en Chris Vanden-
berghe. Het stuk is gebaseerd op een tekst 
van Mathias Sercu en werd bewerkt door Stef 
Ryon. Technici Olivier Arnaert en Jurgen Yde 
leiden alles in goede banen.
De voorstellingen gaan door bij Extremis (Cout-
hoflaan 20b, 8972 Proven) op vrijdag 1 en 
zaterdag 2 november, telkens om 20.00 uur. 
Kaarten via www.prot.be.

EXPO: 
BEMINDE PAROCHIANEN 

Sint-Audomaruskerk Beveren-IJzer
Vanaf zondag 27 oktober t.e.m. maandag 
11 november, elke dag van 14 tot 17.30 uur 
Na de succesvolle tentoonstellingen ‘Operatie 
Beveren’ en ‘Remember Bremer’ slaan de dienst 
Mens & Vrije Tijd Alveringem en de Beverense 
erfgoedman Dirk Claerhout opnieuw de han-
den in elkaar voor de expo ‘Beminde Parochia-
nen’. Deze tentoonstelling legt de focus op de 
geestelijken van de Sint-Audomarusparochie. 
Al jaren verzamelt Dirk Claerhout informatie, 
foto’s en documenten van geestelijken die se-
dert 1577 dienst deden in Beveren-IJzer. Zoals 
pastoor Bayart die in 1897 de verering van de 
Heilige Brigida in voege bracht. Verschillende 
priesters hebben in de loop der jaren (en eeu-
wen) werken laten uitvoeren aan de kerk of 
hebben waardevolle schenkingen gedaan, 
waaronder gewaden, kelken en ander zilver-
werk.
Daarnaast toont de expo ook 22 priesters en 
paters die hun priesterwijding gedaan hebben 
in Beveren. Ook pastoor Jules Leroy van op de 
wijk Hagedoorn krijgt een plaats. Hij verwierf 
bekendheid met zijn boeken over onder andere 
‘Pieter de Pensejager’ en ‘Karel de Blauwer’. 
Ook een 50-tal onderpastoors komen aan bod, 
zoals de zingende kapelaan De Geeter, die 
bij de bewoners geld inzamelde om de Heilig 
Hartzaal te bouwen. 
Tegelijk wordt ook aandacht besteed aan de 
kerk en het meubilair, de bouw van de pasto-
rie, de inhuldiging van het Heilig Hartbeeld in 
1937, de verering van de Heilige Brigida, de 
processies  en nog zo veel meer. Alles wordt ge-
illustreerd met affiches, foto’s, prenten en voor-
werpen. De tentoonstelling wordt geopend op 
zaterdag 26 oktober 2019, na een aangepaste 
eucharistieviering om 18 u. 
Expo: van zondag 27 oktober tot en met maan-
dag 11 november, elke dag van 14 tot 17.30 u.
in de Sint-Audomaruskerk te Beveren-IJzer.
Gratis toegang.
Info: Mens & Vrije Tijd Alveringem, 058 28 88 81
cultuur@alveringem.be

!!! BELANGRIJK !!!
De IJzerbode november

verschijnt op donderdag 14 november 2019.

Artikels en publiciteit
inleveren ten laatste op

maandag 4 november 2019.

HULPDIENSTEN
• Ambulance, medische spoed
 tel. 112
• Brandweer
 tel. 112
• Politie
 tel. 101
• Nestorfoon
 gsm 0473 33 34 33

Foto: privécollectie Westhoek Verbeeldt
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VOORWERP                      

Beide voorwerpen werden niet gevonden.
Ook drukkerij Schoonaert kan er geen antwoord 
op geven. Hopelijk meer succes met het onder-
staande voorwerp.

EXTRA VOORWERP

De gure oktobermaand
schuurde langs bomen en daken

Zo blaasde hij heel gezind
de bladeren op de graven.

Langs de brede oprijlaan
is het een komen en gaan

Met hun armen vol chrysanten
bezoeken zij hun verwanten.

Staan ingetogen bij het graf
te denken hoe het vroeger was

Met soms intens verdriet
dat niemand, niemand ziet.

Mathilde Goelen

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

NIEUW VOORWERP

Waartoe diende dit voorwerp?
Oplossing sturen naar Guido Schoonaert, Bergen-
straat 16, 8972 Roesbrugge, tel. 057 30 15 57 of 
info@drukkerijschoonaert.be.
Uit de juiste antwoorden wordt een winnaar ge-
trokken die een prijs ontvangt.
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In de herfst van 1979 werd de ziel van onze 
Westhoek twee keer heel apart blootgelegd. In 
Haringe stelde pater Joris Declercq - als kunste-
naar Djoos Utendoale - zijn ‘Westhoekse poë-
zie’ voor en in Watou  werd ‘De Westhoek, een 
beeldend verhaal’ van Guido Haerynck - alias 
Gwij Mandelinck - met lof overladen. Dat pater 
Joris Declercq naast een geëngageerd priester 
ook een heel veelzijdig kunstenaar was, wisten 

de streekgenoten al een tijdje. Na zijn aanstel-
ling als pastoor van Haringe in 1976 had hij met 
zijn tekeningen en schilderijen al velen bekoord 
en met ‘Burundese Novellen’ en ‘Karel Velde’ 
bewees hij ook dat hij een goede pen had.
Maar met ‘Westhoekse poëzie’ veroverde hij pas 
echt een plek in het hart van al wie zich West-
hoeker voelde. Het boek is een ode aan het sap-
pige dialect van onze Westhoek en een bloemle-
zing van poëtische en humoristische gedichten, 
spreuken en tekeningen. Het werd gedrukt door 
Drukkerij Schoonaert en op initiatief van de toen 
nog jonge Kultuurgemeenschap officieel voor-
gesteld voor maar liefst 800 aanwezigen in de 
loods van Roger Donche in Haringe.
Willem Vermandere – die zijn eerste successen 
oogstte met teksten van de pater – was de mu-
zikale eregast en auteur André Demedts stelde 
het boek voor.  ‘Westhoekse poëzie’ werd in de 
loop der jaren een iconisch boek in onze regio 
en nu nog altijd blijft er vraag naar.
Pas in 2001, 20 jaar na het overlijden van de 
pater, verscheen er een soort vervolg op.
In “’t Lied van mijn dorp” bundelde de Kultuur-
gemeenschap Haringe een aantal nog niet ge-
publiceerde teksten, gedichten en tekeningen 
van pater Declercq. Dat boek is nog te koop in 
het klooster van Haringe.
Enkele weken na het verschijnen van “West-
hoekse poëzie” werd in het gemeentehuis 
van Watou ‘De Westhoek’ voorgesteld. Uit-
geverij Lannoo bracht voor de uitgave van dit 
boek twee kleppers samen. Stadsbibliothecaris 
Guido Haerinck, die als dichter Gwij Mande-

linck in die jaren in Watou de kunstzomers uit 
de grond stampte en ook als dichter nationale 
bekendheid kreeg, schreef de voor hem zo ken-
merkende poëtisch beeldende teksten en Paul 
Van Den Abeele kreeg als beginnend kunstfoto-
graaf carte blanche om de Westhoek in zwart-
witbeelden te vatten.  Ook hier zorgde Willem 
Vermandere voor de muzikale omlijsting en met 
auteur Gaston Durnez en staatssecretaris Coens 
als sprekers kreeg het werk heel wat aandacht. 
Toch klonk er toen hier en daar enige kritiek om-
dat het werk het ‘Bokrijk-gehalte van de West-
hoek’ nog wat extra in de verf zou zetten.
Een term die sindsdien altijd een beetje boven 
onze regio is blijven zweven. In de marge van de 
voorstelling van het boek organiseerde Davids-
fonds IJzerweelde in het gemeentehuis van Wa-
tou in samenwerking met de Bezinningsgroep 
Watou een boekenbeurs. 
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… 40 jaar terug in de tijd

OKTOBER  1979

Pater Joris Declercq tijdens de voorstelling van zijn ‘Westhoekse poëzie’.

Gwij Mandelinck, auteur van ‘De Westhoek, een beeldend 
verhaal over het Heuvelland, Ieper, Poperinge, Veurne-

Ambacht’, op de artiestenmarkt van Watou (1980).
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Nog in oktober 1979:
- In Proven vierde de Chiro zijn 20-jarig bestaan. 
De groep telde toen zo’n 75 leden - allemaal 
jongens uit Proven, Roesbrugge, Haringe, Sta-
vele en Krombeke - en 12 leiders. Op het feest-
programma stonden een dankmis met receptie 
achteraf, een voetbalwedstrijd tussen leiders en 
oud-leiders, een ouderavond en een dansfeest.
- De indoor voetbalploeg van Roesbrugge won 
met 4-5 de openingsmatch van de Hoppecup. 
De tegenstander was Popfina. Voor Roesbrugge 
speelden Eddy en Danny Beun, Bernard Huyghe, 
Dirk Verhaeghe, Patrick Gunst, Guido Devos en 
Franky Meerschaert.
- In Poperinge werd de 75ste verjaardag van ‘Het 
Wekelijks Nieuws’ gevierd. Dat begon in 1904 
als het ‘Notarieel en Nijverheids Annoncenblad’ 

maar werd in 1906 al omgedoopt tot ‘De Pope-
ringhenaar’. Na de tweede wereldoorlog werd 
dat ‘Het Wekelijks Nieuws’, met 4 verschillende 
edities die zowat de hele provincie bestreken. 
De viering startte met een indrukwekkende aca-
demische zitting in het stadhuis en eindigde met 
een feest in de Maeke-Blyde voor alle medewer-
kers en werknemers van Drukkerij Sansen. Meer 
dan 1000 genodigden genoten er onder meer 
van een optreden van een hele rits Vlaamse ve-
detten. In 2000 werd ‘Het Wekelijks Nieuws’ 
overgenomen door Roularta, en is het momen-
teel één van de edities van de ‘Krant van West-
Vlaanderen’.
- Het einde van de hommelpluk werd in 1979 
uitbundiger dan anders gevierd. Ondanks het 
koude weer in het voorjaar was er een prima op-

brengst en vooral dankzij een mislukte oogst in 
onze buurlanden stegen de hoppeprijzen naar 
het niveau van de beste jaren. Op de hopten-
toonstelling werd dan ook al luidop gedroomd 
van nieuwe investeringen in de hoppesector. De 
ombouw van de oude droogasten naar meer 
energiezuinige asten met boven elkaar liggende 
droogvloeren was één van de grote thema’s. 
- De Provense oktober-kermisaffiche van 1979 
bood een bloemlezing aan dorpscafés. Er wa-
ren prijskaartingen en/of caféspelen  in ‘Het 
hoppeland’ (Antoon Buseyne), ‘Sint-Victor’ (Ge-
rard Vandromme), ‘De zwaan’ (Cyriel Dever), 
‘De bascule’ (Roger Pecqueux), ‘De tramstatie’ 
(Frans Notredame), ‘Sint-Elooi’ (Gaby Devroedt), 
‘Het rozenhof’ (André Lemahieu) en ‘Bij Marcel 
Rappelet’. DJ’s van dienst waren Discobar Rose-

Leiders en oud-leiders van de Provense Chiro bij de afgevaardigden van het stadsbestuur ter gelegenheid van de viering van 20 jaar Chiro. Aan de eretafel zitten de schepenen Henri 
d’Udekem d’Acoz, Monique Leicher, Roger Top, gemeenteraadslid Gerard Degraeve en hoofdleider Marc Soenen.

In oktober 1979 startte de derde editie van de Hoppecup indoor met duel tussen Popfina en de voetbalclub van Roesbrugge. Op de foto de inrichters van het tornooi en de beide teams,
met vooraan de spelers van Roesbrugge. 



4 RECTO

153

garden in ‘Het Rozenhof’ en Discobar Baby in 
‘Sint-Elooi’. 
- In Abele vierden Georges en Maria Van Oost-
Adriaen hun gouden huwelijksjubileum. En dat 
werd een groot feest, want als voorzitter van de 
plaatselijke Bond van Gepensioneerden werd 
Georges samen met zijn echtgenote tijdens een 
feestnamiddag door meer dan 100 leden in de 
bloemen gezet. In Proven vierden twee koppels 
hun gouden huwelijksjubileum. Het waren Remi 
en Martha Deraedt-Notredame en Gerard en 
Maria Top-Bryon. Zij kregen een serenade van 
de harmonie ‘De Volksvreugd’ en een eresaluut 
van de vendeliers van de KLJ, die voor de ge-
legenheid met hun nieuwe vlaggen uitpakten. 

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

Stef Ryon

Bij de Grensbolders van Abele werden de kampioenen ge-
huldigd. Dat waren Willy Jacob en Valère Pittilioen. Zij haal-
den het in de finale van Odillon Derynck en Jozef Buseyne. 

Zij poseren samen met de bestuursleden van de club.   

DAKWERKEN

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN

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

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE

UITSLAGEN SEPTEMBER 2019

KAARTING - 20 SEPTEMBER
OC Karel de Blauwer
30 deelnemers - wonnen 3 partijen: 
Deblonde Agnes 262p., Van Acker Jozef 295p., De-
witte Noël 340p., Devos Agnes 242p.
Wonnen 0 partijen: Ryon Eliane 179p., Vande-
putte Marc 170p..                      

Klassement: 
1.  Vandewalle Frans  19 part./2181 pt.
2.  Decaesteker Wilfried 19 part./2119 pt.
3.  Vanhoucke Willy 17 part./1980 pt.
4.  Devos Agnes 16 part./1943 pt.
5.  Depyper Anna 16 part./1853 pt.

KAARTING - 24 SEPTEMBER
Kristen Volkshuis
19 deelnemers - niemand won 3 partijen:
Wonnen 0 partijen: Deloz Jean-Claude 170p., 
Lermytte Michel 158p., Samein Anne-Marie 128p., 
Depyper Anna 119p..

Klassement: 
1. Decaesteker Wilfried 22 part./2938 pt.
2. Soulliaert Michel 17 part./2223 pt.
3. Vandeputte Marie-Ghislaine 17 part./2164 pt.
4. Meeuw Eddy 16 part./2105 pt.
5. Bogaert Maria 15 part./2035 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 9 pt. en Timperman Lucienne 8 pt. en 
Vercoutter Marie-Thérèse 7 pt.

Klassement: 
1. Boury Alice 73 pt.
2. Timperman Lucienne 63 pt.
3. Vercoutter Marie-Thérèse 56 pt.

PETANQUE - 13 SEPTEMBER
Er waren 43 deelnemers. 
wonnen 3 partijen:
Gyssels Raymond, Huyghe Geert, Kino Hugo, La-
seure Albert, Neyrinck Aimé, Soetaert Frans, Van-
derhaeghe Guido en Vandermarliere Ignace.

Klassement: 
1. Van Acker Jozef    34 part./508 pt.
2. Soetaert Frans 30 part./534 pt.
3. Vandeputte Marc  30 part./507 pt.
4. Neyrinck Aimé 30 part./492 pt.
5. Vandendriessche Alain 29 part./475 pt.
6. Gyssels Raymond 28 part./499 pt.
7. Laseure Albert  28 part./484 pt.
8. Schoonaert Blanche  28 part./453 pt.
9. Vanderhaeghe Guido  28 part./453 pt.
10. Bogaert Maria  26 part./487 pt.

PETANQUE - 27 SEPTEMBER(inhaalbeurt)
Er waren 44 deelnemers. 
11 deelnemers wonnen 3 partijen.

Klassement: 
1. Van Acker Jozef    37 part./547 pt.
2. Vandendriessche Alain 32 part./514 pt.
3. Neyrinck Aimé 31 part./519 pt.
4. Vanderhaeghe Guido 31 part./492 pt.
5. Soetaert Frans 30 part./534 pt.
6. Vandeputte Marc  30 part./507 pt.
7. Gyssels Raymond 29 part./526 pt.
8. Bogaert Maria 29 part./526 pt.
9. Butaye Willy  29 part./436 pt.
10. Laseure Albert 28 part./484 pt.

Aanpassen en herstellen van kledij
Maken van gordijnen

Openingsuren
 Maandag: 13.30 - 18.00 u.
 Dinsdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
 Woensdag: 9.00 - 12.00 u.
 Donderdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
 Vrijdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 16.00 u. 
 Zaterdag: 9.00 - 12.00 u.

Ilse Warmoes
Dodemanstraat 2, 8978 Abele-Watou
Tel. 057 38 82 75 - Gsm 0475 46 57 96

ilse.warmoes@telenet.be

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT
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ABELE 

n Tweedehands boekenbeurs
 “Volgens het boekje”
 Zondag 3 november vanaf 8 uur 
Voor de zevende keer organiseert vzw ’t Pensio-
naat een tweedehands boekenbeurs. Dit is een 
kleine maar gemoedelijke beurs, ideaal voor wie 
zijn bibliotheek wil opruimen en zo wat boeken 
wil verkopen. Of voor wie plaats over heeft in 
zijn boekenkast en de lege plekjes wil aanvullen.
We doen bij deze eveneens een oproep aan 
standhouders. Wie wil, kan zich nog inschrijven. 
De standplaatsen zijn gratis. Reservatie is ver-
plicht. Er zijn enkel boeken toegelaten.
Graag contact opnemen op 057 33 22 08 of 
vzw.pensionaat@skynet.be.
Het Pensionaat, Abeleplein 8A, 8978 Abele
De toegang tot de beurs is gratis.

n “Buren bij Kunstenaars”   
 Vrijdag 18, zaterdag 19, zondag 20 okto-

ber, zaterdag 26 en zondag 27 oktober
Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 ok-
tober 2019 vindt het jaarlijkse evenement “Bu-
ren bij Kunstenaars” opnieuw plaats. Tijdens 
de driedaagse zetten tal van kunstenaars hun 
deuren open voor het grote publiek. In Het Pen-
sionaat in Abele stellen dit jaar 30 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. Deelnemers dit jaar zijn: 
Luc Ameel, Monique Berghman, Edith Caron, 
Pol Debaene, Norbert Demeester, Luc Famaey, 
Gilbert Hauspie, Chris Masson, Charles Meule-
man, Gaston Pauwels, Jenny Pittillioen, Josiane 
Platteeuw, Raymond Renders, Romine, Willy 
Valcke, Patrick Vanhamme en Carine Vanmee-

nen.
Voor het collectief “creabelle@pensionaat” zijn 
Marin, Viviane Moreels, Nicole Quaghebeur en 
Francine Vandevoorde deelnemers. Het collec-
tief “Letters In Steen” is vertegenwoordigd door 
Rosa Cardoen, Emiel Desmytter, Katrien Ghyse-
len en Chantal Noppe. Voor het collectief “taille 
directe@pensionaat” nemen Pierre Delputte, 
Mieke Latré en Bart Schotte, Barbara Vande-
wynckel en Robert Walleghem deel.
Welkom in Het Pensionaat, Abeleplein 8A, 8978 
Abele
Toegang is gratis. Openingsuren: vrijdag 18 ok-
tober van 16 u. tot 18 u., zaterdag 19 oktober  
van 10 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 18 u.,
zondag 20 oktober van 10 u tot 12 u. en van 
13.30 u. tot 18 u., zaterdag 26 oktober van 
10 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 18 u. en 
zondag 27 oktober van 10 u. tot 12 u. en van 
13.30 u. tot 18 u.
                                     

BEVEREN-IJZER 

n Dorpspunt Beveren-IJzer
 Roesbruggestraat 20, Beveren-IJzer
De activiteiten voor
de maanden oktober en november
s Bloemschikken herfststuk (€ 15)
 Donderdag 17 oktober van 14 tot 16 uur
s Rummikub (gratis)
 Vrijdag 25 oktober van 14 tot 16 uur
s Workshop
 “Winterkwalen  + spierpijn” (€ 8)
 Dinsdag 29 oktober van 14 tot 16 uur
s Digi-café
 Tablet, gsm en computerles (€ 2 )
 Dinsdag 5 november van 14 tot 16 uur
s Haak- en breinamiddag
 Dinsdag 12 november van 14 tot 16 uur

 Eigen werk of workshop
 “kersthaken” voor € 2
s Café Passé (erfgoedcafé)
 Dinsdag 19 november van 14 tot 16 uur
s (Kerst)kaartjes maken (€ 15)
 Donderdag 21 november van 14 tot 16 uur
s Rummikub (gratis)
 Vrijdag 22 november van 14 tot 16 uur 
Info: dorpspuntinbeveren@delovie.be
057 37 72 73.

n Feestcomité Beveren-IJzer
 Spaghettiavond
 Zaterdag 19 oktober vanaf 18.00 uur
 Na de geslaagde kermisfeesten en vóór het 

Sint-Maartensfeest en het plaatsen van de 
kerstverlichting, nodigt het feestcomité ieder-
een uit op hun spaghettiavond.

 Volwassenen betalen € 12, kinderen tot 12 
jaar € 6 en kleuters tot 5 jaar eten gratis. 

 De opbrengst van dit festijn wordt volledig 
gebruikt voor het inrichten van de plaatselijke 
activiteiten.

 Kaarten kunnen tot 16 oktober vooraf be-
steld worden bij de leden, het liefst bij Danny: 
0491/259037, e-mail:dannyUleyn@hotmail.be

 Steven: e-mail: ketelers.waeyaert@telenet.be 
Frank: e-mail: frankboussemaere@telenet.be 

n EXPO “Beminde Parochianen”
 Van zondag 27 oktober t.e.m. maandag 

11 november.
 De tentoonstelling wordt geopend op zater-

dag 26 oktober 2019, na een aangepaste eu-
charistieviering om 18 u. 

 De tentoonstelling is te bezichtigen, iedere 
dag van 14 tot 17.30 u. in de Sint-Audoma-
ruskerk Beveren-IJzer. 

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

EVENEMENTENKALENDER
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baere in Poperinge en diverse bluescafés in de
provincie. Het deuren van De Levaard gaan open 
om 19 uur, de optredens starten een uurtje later 
en wie het na een avond vol sfeer en muziek 
niet ziet zitten om nog naar huis te rijden, kan 
intekenen voor de ‘Blues&Bed-service’.
Die voorziet in een comfortabele slaapplaats 
met douche voor amper € 10, en wie nog € 5 
extra betaalt krijgt daar op de morning-after 
nog een uitgebreid ontbijt bij. 
Alle info op www.blaublues.be, bij Geert Barbry 
op 057 30 00 44 of bij Jurgen Lahoutte op 057 
38 88 59 of jurgen.lahoutte@telenet.be.

LEISELE 

n Funeraire Wandeling   
 Zaterdag 2 november om 14.00 uur 
Naast uitleg over funeraire symboliek (een fak-
kel, een versteende bloem, een typisch op-
schrift, een kruis) staan we ook even stil bij en-
kele markante inwoners die er begraven liggen 
en houden we ook halt aan het monument van 
de gesneuvelden. Tenslotte brengen we ook 
een bezoek aan het interieur van de kerk.
Start: Sint-Martinuskerk om 14 uur. Toegang: € 2.  
Info: Mens en Vrije Tijd - Cultuur en Toerisme,
Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem,
058 28 88 81, toerisme@alveringem.be

HARINGE 

n JUBILEUM BLAUBLUES 
 Zaterdag 9 november om 20 uur
De 20ste editie van Blaublues wordt een heerlijk 
jubileumfeest. Al vele jaren staat het bluesfesti-
val in Haringe synomien voor sfeer en muzikale 
topkwaliteit, en ook  dit jaar wordt het in De 
Levaard op zaterdag 9 november opnieuw ge-
nieten van het beste van de blues.
De Amerikaanse Nick Moss Band, op zich al een 
topact, brengt bijvoorbeeld mondharmonicavir-
tuoos Dennis Gruenling mee en met John ‘Del 
Toro’ Richardson en de energieke Kat Riggens 
staan straks nog twee groten van de nieuwe 
Ameriaanse bluesscene op het Levaardpodium. 
Daarbij komen dan nog eens de Canadese ‘Ice 
Queen’ Sue Foley en DC Snakebuster, die de 
voortent tijdens de stagewissels op het grote 
podium gegarandeerd uit zijn dak laat gaan. 
Blueskwaliteit met een grote jubileumstrik dus, 
en het ziet er dan ook opnieuw sterk naar uit 
dat deze topaffiche De Levaard nog maar eens 
zal doen vollopen.
Wie erbij wil zijn, koopt dan ook best een tic-
ket in voorverkoop. Ze kosten € 21 en zijn te 
koop in alle Haringse cafés, ‘t Geheim Spoor 
in Beveren-IJzer, De Kikker in Watou, Brocante 
Rosselle in Oost-Cappel, muziekshop Del-

POPERINGE 
 

n Bierclub Poperinge
 24ste Poperinge Bierfestival
 Zaterdag 26 en zondag 27 oktober
 telkens van 14.30 tot 23.00 uur
 NIEUWE BROUWERIJEN EN BIEREN
 UIT BELGIË, FRANKRIJK EN NEDER-

LAND ONTDEKKEN
Op zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2019 or-
ganiseert Bierclub Poperinge in samenwerking 
met Stad Poperinge en Toerisme Poperinge het 
24ste Poperinge Bierfestival. Het festival wordt 
reeds jaren in binnen- en buitenland geroemd 
als “Het gezelligste bierfestival van ’t land” en 
had vorig jaar meer dan 2.600 bezoekers uit
België, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Enge-
land, Nederland, Denemarken, USA, Brazilië, 
Zuid-Afrika, Italië, Portugal, Polen, Roemenië, 
Chili, Zwitserland, Japan en Ierland! Met pers-
aandacht in België, Engeland en Frankrijk mo-
gen we zonder twijfel spreken van een bierfes-
tival met internationale uitstraling.
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Het wordt een unieke tweedaagse waar een 
selectie schitterende bieren door 25 brouwers 
zelf geschonken zullen worden.  Ze geven de 
bezoeker uiteraard met veel plezier een woord-
je uitleg. Zoals altijd kan Poperinge Bierfestival 
uitpakken met nieuwe bieren die de brouwers 
in primeur aan het publiek presenteren: een 
absolute must voor de echte bierliefhebber! 
Check vooraf zeker www.poperingebierfesti-
val.be voor de bierselectie. Ook dit jaar zal de 
Maeke Blydezaal omgebouwd worden tot een 
gezellig bierdorp met houten vloer, ruim ter-
ras en een luifel met sfeervolle verlichting. De 
bar voor frisdranken en catering en een aparte 
vestiaire moeten het bezoek aan het festival zo 
aangenaam mogelijk maken. Voor de muzikale 
omlijsting zorgt ons “huisorkest” The MG’s 
Brothers, een rasechte live-band die z’n strepen 
ruimschoots verdiend heeft en ongetwijfeld 
zal zorgen voor de gepaste sfeer en ambiance. 
Voor deze editie brengen ze “Blue Jerry” mee, 
de gitarist van Will Tura.
Locatie: Maeke Blydezaal, op 300 m van de 
Grote Markt. Gratis toegang.
info: Guy Osteux, M 0494 32 68 60, T 057 36 
08 93, info@poperingebierfestival.be,
www.poperingebierfestival.be.

n Hoe schoon was mijn stad 1960-2019
 Vrijdag 25 oktober om 20 uur 
Het uitzicht van Poperinge verandert snel. De 
laatste jaren verdwijnen oude voor ons vertrouw-
de straatbeelden als sneeuw voor de zon. 
Het pittoreske verdwijnt, de veel te grote, koe-
le, betonrijke appartementsgebouwen palmen 
beetje bij beetje de stad in. Waar de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog reeds behoorlijk het straat-
beeld wijzigden, werd vanaf de jaren ‘60 de in-
vloed van de vooruitgang en de auto duidelijk 
merkbaar in de stad. Straten werden aangelegd, 
huizen verdwenen en vertrouwde plaatsen wer-
den onherkenbaar aangepast. Stefaan Cossey, 
bestuurslid van de Heemkring aan de schreve,  
ging gedurende decennia op pad om beelden 
van deze laatste getuigen te fotograferen ten be-
hoeve van het fotoarchief van de heemkring Aan 
de Schreve (nu noemen ze dat een ‘beeldbank’).
Jammer genoeg was tot pakweg 1995 de foto-
grafie nog ontzettend duur en werd er gespaard 
op filmpjes en foto’s (zwart-wit). Dus werd op 
een spaarzame en op een zeer selectieve wijze 
foto’s genomen.
Nu, met de digitale fotografie, kan men haast 
kosteloos op een onuitputtelijke manier fotogra-
feren en alles nonchalant wegvegen.
Pas nu beseffen we dat die vroegere foto’s van 

enorm historisch belang zijn, wanneer we die 
projecteren in het tegenwoordige straatbeeld. 
Stefaan maakte een selecte keuze uit deze fo-
tocollectie en houdt een lezing op vrijdag 25 
oktober om 20 uur in de gotische zaal van het 
stadhuis. Pas dan komen we tot het besef wat er 
zoal verdwenen is… 
Organisatie : Heemkring Aan de Schreve
Deelnameprijs ter plaatse te betalen:
€ 5 voor niet-leden - € 3 voor leden

n Beurs en infodag voor aktieve 55-plussers
 “Maak de sprong naar eeuwig jong” 

Zaterdag 2 november van 10 tot 18 uur 
De beurs focust op de actieve 55-plusser.
Deze generatie kijkt anders aan tegen het in-
vullen van hun leven na pensionering: zinvoller, 
actiever, meer geëngageerd, gezonder, gedre-
ven om kennis te maken met nieuwigheden, 
met een comfortwereld, met een verbreding 
van interesses, gericht op zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen met behoud van zelfstan-
digheid. Met dit doel voor ogen worden in-
formatiestanden ingericht over o.a. reizen en 
toerisme, vrijetijdsbesteding vrijwilligers, sport 
en recreatie,  geestelijke en lichamelijke fitheid, 
woningaanpassingen en subsidies, veiligheid 
en preventie, pensioen, cultuur.
Programma voordrachten: 
 - Locatie: grote zaal van de ‘Speelveugel’
11-11.45 u.: ‘Goed zorgen voor jezelf, versterk 
je veerkracht’ door Ivan Adriaen en Leen Ballieu.
13-13.45 u.: ‘Samen sterk voor 55-plussers in 
beweging’ door Prof. Bart Vanreusel.
14-14.45 u.: ‘Leve de vergrijzing’ door Prof.
Johan Vandelanotte.
15-15.45 u.: ‘Woonvormen voor 55-plussers’ 
door Jan Vanneste van CM.
16-16.45 u.: ‘Veilig online’ door de Lokale Po-
litie.
Programma workshops:
- Locatie Brandweerkazerne
11-12 u.: ‘Spierkracht’ - Fitheidstraining door 
John Debock.
14-15 u.: ‘Spierkracht’ - Fitheidstraining door 
John Debock.
- Locatie: kleine zaal van de ‘Speelveugel’
10-10.45 u.: ‘Gezond koken’ door Evelyne 
Worm.
11-11.45 u.: ‘Gezond koken’ door Evelyne 
Worm.
13-13.45 u.: ‘Mindfulness door Bart Vande-
kerckhove.
14.30-15.45 u.: ‘Creatief met draad’ o.l.v. Mar-
leen Verbeke.
15.45-17 u.: ‘Creatief met draad’ o.l.v. Marleen 
Verbeke.
OPGELET: Beperkt aantal plaatsen voor de 
WORKSHOPS, dus graag vooraf inschrijven via 
057 33 33 00. Meer info bij de dienst Welzijn:
Alexander Tydtgat – welzijn@poperinge.be

n Tweede Wereldoorlog - 75 jaar later  
 Vrijdag 8 november om 20 uur
Nu de activiteiten rond ‘14-’18 wat afgenomen 
zijn, wil de Heemkring Aan de Schreve 75 jaar 
bevrijding in 1944 niet uit het oog verliezen.
De Tweede Wereldoorlog was het laatste 
grote conflict in West-Europa en wat heeft dit 
voor een kleine stad als Poperinge betekend?
Aan de hand van origineel en voor een be-
langrijk deel nooit vertoond beeldmateriaal 
geven we jullie een overzicht van Groot-
Poperinge tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ons bestuurslid, Luc Cleenewerck, heeft naast 
het gekende filmpje van Ernest Leeuwerck over 
de Poolse tanks die in september 1944 door de 
Gasthuisstraat rijden nog tal van andere film-
documenten ontdekt: een Duitse colonne die 
in 1940 door de Gasthuisstraat rijdt, beelden 
uit de Duitse propagandafilms waar Poperinge 
en de Westhoek in voor komen, de Poolse 
tanks die in 1944 de Grote Markt op rijden, de 
vernielingen in het College in 1944 en verschil-
lende verhalen van geïnterviewde Poperinge-
naars die het allemaal meegemaakt hebben.
Dat alles wordt overgoten met een reeks van 
minder of totaal ongekende foto’s en affiches 
die door Willy Tillie aangereikt werden.
Deze unieke projectieavond vindt plaats op vrij-
dag 8 november om 20 uur in de gotische zaal 
van het stadhuis.
Organisatie Heemkring Aan de Schreve
Toegang: niet-leden: € 5 - gewone leden: € 3

n Filmmontages over de Poperingse zus-
tersteden Wolnzach en Žatec  

 Donderdag 5 december om 20 uur
Poperinge heeft vier zustersteden: Wolnzach, 
Zatec, Hythe en Rixensart. Wolnzach en Zatec 
zijn verbroederd met Poperinge omwille van de 
hoppe en het zijn ook de zustersteden die het 
meest officieel bezocht worden. Honderden 
Poperingenaars zijn er reeds naartoe getrok-
ken en hebben kunnen proeven van de gast-
vrijheid die ter plaatse aangeboden wordt.Ook 
op vandaag worden er nog frequent bussen 
ingelegd om te genieten van de festiviteiten 
ter plaatse: de verkiezing van de Duitse Hop-
koningin in Wolnzach, de prachtige historische 
stoet die om de drie jaar door de straten van 
Wolnzach trekt, de ‘Docesna’ in Žatec, die een 
samenhang is van kermis, bierbeurs en plaat-
selijke ‘Gentse Feesten’, dit allemaal aangevuld 
met uitstappen in de regio en veel gemoedelijk-
heid en vriendschap. Luc Cleenewerck heeft in 
2007 een interessante film gemaakt over wat je 
in Wolnzach mag verwachten alsook wat hij in 
Žatec beleefd heeft in 2014. Het zijn twee uit-
muntende films waarin je veel Poperingenaars 
en hun plaatselijke vrienden kunt herkennen. 
Deze filmavond heeft plaats op donderdag 5 
december om 20 uur in CC Ghybe.
Organisatie: Heemkring Aan de Schreve
Toegang niet-leden: € 5 - gewone leden: € 3
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PROVEN 

n Spaghetticoncert
 Provens Jeugdorkest
 Zondag 3 november vanaf 11 uur
Het Provens Jeugdorkest, de jongste geleding 
van De Volksvreugd Proven, nodigt iedereen uit 
om te komen smullen op hun spaghetticoncert
op zondag 3 november in OC De Croone. De 
deuren openen om 11 u. en de eerste noten 
weerklinken vanaf 11.30 u. Het concept is 
verrassend eenvoudig: het publiek komt op 
zondagmiddag gezellig aperitieven, terwijl de 
jonge muzikanten hun leukste stukken spelen. 
Tijdens de pauze kan iedereen aanschuiven 
voor heerlijke spaghetti à volonté. Wie vegeta-
risch of glutenvrij eet, wordt apart bediend. On-
dertussen speelt de Provense jeugd het tweede 
deel van hun playlist. Het Provens Jeugdorkest 
telt een 30-tal jonge muzikanten die hun eer-
ste sporen verdienen in het samen musiceren. 
Of het nu een dwarsfluit, een sax, een klari-
net, een trompet, een hoorn, een trombone,  
een tuba of een resem trommen en pauken is, 
elke jeugdmuzikant is er gek op. Het gebruik 
van de muzieknoten en de techniek van het 
instrumentspelen leren de jongeren in de aca-
demie, maar echt genieten van samen spelen 
doen ze elke zondagvoormiddag tijdens de re-
petities van het PJO. Dirigente Marieke Rabaey 
leidt dit jong geweld in goede muzikale banen. 
Daarnaast zijn er nog spelactiviteiten rond o.a. 
Halloween en tijdens het jaarlijks kamp waar 
hechte vriendschapsbanden gesmeed worden. 
Om wat financies bijeen te krijgen zetten de 
leden zich in als gelegenheidsbarpersoneel op 
parkconcerten, prijsuitreikingen en wijkfees-
ten. Onlangs was er ook een koekjesverkoop. 
Binnenkort pronken ze met nieuwe PJO-polo’s 
in de Volksvreugdkleuren.Wil je meegenieten 
van dampende spaghetti en licht verteerbare 
muziek gebracht door het Provens Jeugdor-
kest, dan reserveer je kaarten via tickets@volks-
vreugd.be. De reservaties worden afgesloten 
op 31 oktober. Kinderen tot 12 jaar betalen 
€ 7, volwassenen € 12. Betalen bij reservatie 
kan op rekeningnummer BE96 9793 7952 
2205 met vermelding van je naam en aantal 
volwassenen en kinderen. Iedereen is van harte 
welkom op dit gezellig en lekker evenement!

n Zumba
 Gezinsbond Proven
 Donderdag 17, 26 en 31 oktober
 7, 14, 21 en 28 november en 5 december
 telkens van 19.30 tot 20.30 uur
Gezinsbond Proven organiseert opnieuw 
een lessenreeks Zumba met lesgeefster Heidi 
Bintein in OC de Croone in Proven. Volwassen 
leden betalen € 5 per les, t.e.m. 12 jaar € 3. 
Niet-leden betalen € 7 per les en kinderen € 5. 
Inschrijven op voorhand is niet noodzakelijk. Be-
talen kan de avond zelf. 

ROESBRUGGE
	

n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Vrijdag 18 oktober om 13.45 u.: Kaarting en 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 25 oktober: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 29 oktober om 14 u.: Kaarting en 

gezelschapsspelen bij P. Gunst

- Zaterdag 2 november : 
 Seniorenbeurs Poperinge
- Donderdag 7 november : Crea
- Vrijdag 8 november: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 12 november : Herfstfeest om 14 u.
- Vrijdag 15 november om 13.45 u.: Kaarting 

en gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 22 november: Petanque in OC Karel 

de Blauwer. Inhalen.
- Dinsdag 26 november om 14 u.: Kaarting en 

gezelschapsspelen bij P. Gunst

n Tai Chi Dantian
Op woensdagen 16, 23 en 30 oktober en 6 en 
13 november 2019 gaat de Tai Chi-reeks telkens 

door van 19.00 tot 19.30 uur voor nieuwe leden 
(2 proeflessen gratis) en van 19.30 tot 20.45 
uur voor gevorderden in OC Karel de Blauwer 
te Roesbrugge. Nadien sluiten de nieuwe leden 
aan vanaf 19.30 uur met de groep gevorderden. 
Voor inlichtingen: Greet Leupe via mail: greet.
leupe@gmail.com of GSM 0476 58 91 07.

n “Strak in het pak” - Gezinsbond
 Roesbrugge-Haringe-Beveren
 Donderdag 7, 14 en 21 november
Een ludieke aanpak om tegen de feestdagen 
slank en fit voor de dag te komen!
Op muziek onder begeleiding van personal 
coach Sammy uit Beveren maken we er een 
sportieve avond van. De lessen kunnen apart 
gevolgd worden in OC Karel de Blauwer van
20 u. tot 21 u. Toegankelijk voor elk niveau, 
want we passen tijdens de lessen het niveau 
aan aan de aanwezige groep. Meebrengen:  
een matje of grote handdoek + flesje water. 
Iedereen aanwezig 10 min voor de les. 
Prijs € 6 lid - € 7 niet-lid.

n Maandelijkse zitdag Dienst seniorenzorg
 Dinsdag 12 november om 14 uur
Na de sociale dienst zal de pas opgerichte 
OCMW-dienst seniorenzorg vanaf nu ook een 
zitdag houden in het buurtsalon in Roesbrugge 
(Prof. Rubbrechtstraat 97, 8972 Roesbrugge).
Deze gaat door iedere tweede dinsdagnamid-
dag van de maand vanaf 14 uur. De dienst seni-
orenzorg richt zich zowel op 65-plussers als op 
personen met een beperking en/of sociaal-psy-
chische kwetsbaarheid. Binnen onze dienst staat 
een multidisciplinair team van maatschappelijk 
werkers, verpleegkundigen, ergotherapeuten, ...
voor je klaar om een antwoord te geven op al 
je vragen omtrent ‘het ouder worden’. Een af-
spraak kan, maar hoeft niet. 
Contact: Cleo Vereecke 057 34 65 96
cleo.vereecke@poperinge.be.

n Kerst Bazar
 Speelplein Het Pompierke
 Zaterdag 30 november vanaf 16 uur

De derde editie van deze gezellige kerstmarkt 
gaat door in OC Karel De Blauwer. 
Lokale standhouders presenteren er leuke, soms 
handgemaakte producten en hebbedingetjes. 
Voor elk wat wils en ideaal om kerstcadeautjes 
op de kop te tikken! 
Daarnaast kun je er ook genieten van een heer-
lijk hapje of drankje. 
De deuren gaan open om 16 u. en de toegang 
is gratis. 
Ontmoet er je buren of breng je vrienden mee 
en steun bovendien onze werking. Wij sparen 
voor een nieuwe trampoline! 
Samen blazen we wat warmte in de koude da-
gen voor Kerst.
Hopelijk tot dan!

Coiffure

dames • heren
kinderen

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

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

nanCy
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STAVELE 

n St-Ceciliaconcert 
 Zaterdag 26 oktober om 18 uur
Op zaterdag 26 oktober 2019 om 18.00 u. viert 
onze St.-Ceciliaharmonie en het gelijknamige 
koor hun St.-Ceciliafeest. Traditiegetrouw be-
gint dit feest met een gratis concert van beide 
verenigingen in onze dorpskerk. Afwisselend 
brengen ze een boeiend programma. Dit con-
cert wordt gebracht onder leiding van Pieter 
Matten.  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 de feestzaal ‘De Moote’.

WATOU 

n REVEIL
 1 november vanaf 17 uur
Op 1 november doorbreekt Reveil rond zonson-
dergang (tussen 17 uur en 18 uur) de stilte op 
zo veel mogelijk begraafplaatsen met intieme 
muziek en lokale verhalen. Ook op de nieuwe 
begraafplaats ‘Grensland’ doorbreekt Watou-

Dou in samenwerking met Reveil en stad Pope-
ringe de stilte. Vanaf 17 u. dompelt Bergen het 
nieuwe kerkhof onder in een gloed van melan-
cholie. De groep voert voor ons een ingetogen 
maar toch enorm bezielde instrumentale per-
formance op, vergezeld van betoverende, zelf 
ontworpen videobeelden. Dit optreden wordt 
afgewisseld met getuigenissen of voordrachten 
van Watouse verenigingen. 
Kom op 1 november langs vanaf 17 u. en laat je
onderdompelen in dit unieke herdenkingsmo-
ment. Welkom in de Kapelaanstraat Watou.
Toegang gratis. 

n Toneel: ‘Preus lik 40’
 16, 17, 18, 20, 21, 23, & 24 november 
Toneel  Watou  Westhoek is en speelt: “Preus 
lik 40”. Toneel Watou Westhoek bestaat veertig 

jaar en dat kan niet anders dan stijlvol gevierd 
te worden.
“Preus lik 40” is dan ook de verzamelnaam van 7 
warme theateravonden in het Kasteel van De Lovie. 
Om het heden en het verleden samen te brengen, 
doet het gezelschap beroep op 3 theatermakers. 
Mieke Ronsmans brengt samen met 7 enthou-
siaste acteurs voor de derde keer op rij een cre-
atie-theaterstuk. De scènes ontstaan vanuit im-
provisatie en hebben een sterk inhoudelijke link 
met de geschiedenis én de toekomst van TWW.
Het publiek raken en amuseren is hun nobel 
doel. Pieter Meuleman werkte met de jongeren 
een performance uit waarin ze het publiek op 
een voetstuk plaatsen.  Geert Van Robaeys re-
gisseert een leutig stukje volkstheater van eigen 
hand en loodst 10 acteurs als een wervelwind 
doorheen ‘De Jubiléé’. Je wordt terug gekata-
pulteerd naar ‘de tijd van toen’, waar een ‘lach 
en een traan’ zeker niet mocht ontbreken. Ple-
zier verzekerd. Locatie: het Kasteel “De Lovie”,
inrijden via de baan Poperinge-Krombeke. 
Speeldata: za. 16 nov. om 20 uur, zo. 17 nov. 
om 17.30 uur, ma. 18 nov. om 20 uur, wo. 20 
nov. om 20 uur, do. 21 nov. om 20 uur, za. 23 
nov. om 20 uur en zo. 24 nov. om 17.30 uur. 
Toegang: € 10,00. Kaarten zijn te bestellen via 
www.toneelwatouwesthoek.be of mail
reservaties@toneelwatouwesthoek.be.
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SPECIAAL OPEN 
op zondag 27 oktober 
van 9 tot 18.30 uur en
maandag 28 oktober 
van 13 tot 18.30 uur !!!

BELANGRIJKE DATA 
23 en 24 november 
KERSTHAPPENING
in een sfeervol kader !

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

TUINCENTER
AU PETIT JARDIN BVBA
Wim Indevuyst
Couthoflaan 32
8972 PROVEN
Tel. 057 33 39 63
E-mail: info@aupetitjardin.be
www.aupetitjardin.be

Denk nu al aan:
+ grafstukken en chrysanten voor Allerheiligen

+ grote keuze in violen, winterheide, sierkolen, …

 alles om uw winterbloembakken te vullen

+ aanplantingen voor de tuin: rozen, vaste planten,

 sierheesters, klein fruit, haagplanten, rhododendrons, …

+ bloembollen van voorjaarbloeiers: om nu te planten !!

+ vanaf november : fruitbomen en sierbomen

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

+ Klantenkaart geldig op al uw aankopen 

+ KERSTHAPPENING 23 en 24 NOVEMBER 

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   

trade

Oud ijzer en metalen

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

PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS

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

Als je het wenst plaatsen wij  
een container voor metalen Openingsuren:
op je bedrijf of bij je thuis. maandag tot vrijdag van 13.00 tot 17.45 u.
 zaterdag van 8.30 tot 11.45 u.
Contante betaling. en ook op afspraak

IJZER - KOPER - ALUMINIUM - ZINK - LOOD - INOX - GEEL KOPER - ELEKTRISCHE KABELS - EN ANDERE
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DAG VAN DE SPORTCLUB
VBS DE KREKEL 
Naar aanleiding van de “ Dag van de sportclub “
kwamen veel leerlingen uit VBS De Krekel 
te Roesbrugge naar school in hun favoriete 
sportkledij. Ze mochten tevens hun sport pro-
moten: waarom doen zij die sport zo graag?
Ze waren allen heel trots en zetten zo andere 
kinderen aan het denken om ook voor een 
sport te kiezen. 

Hartslagen
van Rik Ryon

HOE KAN JE
ZWIJGGELD

VRAGEN?
Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
rik.ryon@telenet.be

De winnaars van de eindejaarsactie van Unizo IJzerbode 2018

TUINHIER KROMBEKE
Vrijdag 8 november om 20 uur
De teelt van yacon en venkel

door Pol Louwagie
Vrijdag 6 december om 20 uur
Klimplanten voor zonnige en

schaduwrijke gevels
door Christine Tougjas

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

Wij maken voor u
een origineel geboortekaartje
naar de laatste trends,

met dat extraatje meer: o.a.
• foliedruk
• uitkappen
• ...

Nog meer ideeën op
www.drukkerijschoonaert.be

WIJTSCHATE 

n Praatcafé Dementie: toneel”avond”
 Woensdag 13 november om 14.30 uur 
Het verhaal van Cyriel, net weduwnaar, die ge-
confronteerd wordt met de eerste tekenen van 
dementie: steeds meer vergeten -  de weg kwijt 
raken - steeds meer afhankelijk worden van an-
deren. Gelukkig kan Cyriel rekenen op de goede 
zorg van zijn beide dochters. Ook zij hebben het 
moeilijk in dit proces van dementie bij hun pa. 
Bij Cyriel is het geen kwestie van ‘niet willen?’ 
‘Maar’ niet (meer) kunnen!
Deze voorstelling is voor familie, vrijwilligers, 
Okra-leden, mantelzorgers, en allen die het 
wensen, mits een kleine bijdrage (met inbegrip 
van een drankje), voor personeelsleden van 
WZC gratis.
Welkom in het WZC St Medard ’t Coninckshof
(ingang via Hospicestraat, Wijtschate)
Inschrijving is noodzakelijk WZC 057 230 300
of mailen naar: feys.gisele@skynet.be,
vandevyver.luc@skynet.be,
vrijwilligers@wzcheuvelland.be
Organisatie: WZC met OKRA-Wijtschate en CM

Al kijkend naar je kleine handje
krijgt ons geluk een gouden randje.

15 september 2019
3,090 kg - 50 cm

Zoontje van Alexander Vanexem en Joline Halfmaerten

Meters: Liesbeth Vanexem en Eline Halfmaerten

Materniteit: Jan Ypermanziekenhuis, Briekestraat 12 te Ieper, kamer 609

Bij thuisbezoek graag mijn mama verwittigen: 0476 61 08 09

Vrijblijvende cadeautip: Bambino Ieper of *

Jouw handje in het mijne
zo gaan wij hand in hand

als broertjes
een ijzersterke band.
Ik ben al wat groter

en jij bent nog zo klein.
Maar ik hoop dat wij voor altijd

elkaars beste vrienden zullen zijn.

Wil je graag mijn oogjes zien twinkelen,
laat de telefoon dan even rinkelen!

Krinkelstraat 14, 8780 Oostrozebeke
Annelies: 0472 57 86 18 - Stephanie: 0494 40 78 73

Cadeautip: Dreambaby, lijstnr. 1103729 - paswoord Arthur of *

Hoera, onze zoon is geboren!

Remi
20 augustus 2019

14.05 uur 2,340 kg 46 cm  

Zoontje van Annelies Gantois en Stephanie De Ruyck

Broertje van Arthur De Ruyck

Peter: Eric De Ruyck
Meter: Kelly Worm

Een klein ventje, zo teer en fijn.
Een prachtige zoon om trots om te zijn!

And so the
adventure begins ...

Trotse papa Kevin en mama Gigliola

Klein broertje van
Camille, Jonas en Julie

Wij zijn dolblij met de geboorte van onze knappe zoon

Arthur
2 OKTOBER 2019 - 13.49 U. - 2640 GRAM - 47 CM

Trotse meter: Kim Lippinois
Stoere peter: Pascal De Bruycker

Arthur
DE WULF

Bel, kom en bewonder
Bergenstraat 31, 8691 Beveren a.d. IJzer

mama: 0471 49 03 76 - papa: 0468 12 77 51

Arthur
DE WULF

Bel, kom en bewonder
Bergenstraat 31, 8691 Beveren a.d. IJzer

mama: 0471 49 03 76 - papa: 0468 12 77 51

Warre
11 april 2019

Warre
11 april 2019

Warre
11 april 2019

Warre
11 april 2019

Warre
11 april 2019

Warre
11 april 2019

Warre
11 april 2019

Warre 11 april 2019

Warre 11 april 2019

Warre 11 april 2019

Warre 11 april 2019

Warre 11 april 2019
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Brouwerij & mouterij
Feys-Callewaert

www.feysbook.be

TEVENS kijken we uit naar een horeca-uitbater of traiteur voor de feestzalen voor 
100den personen, een brasserie of restaurant waarbij bier een belangrijke plaats in-
neemt.

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten

Alle carrosseriewerken • schilderen

OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN SEPTEMBER 2019

KAARTING - 11 SEPTEMBER
Wonnen 3 partijen:
1. Hauspie Maria         419 pt.
2. Wyckaert Andre     389 pt.
3. Butaye Lucien         375 pt.
4. Samien A-Marie     329 pt.
5. Depyper Anna        296 pt.

KAARTING - 25 SEPTEMBER
Wonnen 3 partijen:
1. Candaele Jacqueline  396 pt.
2. Struye Julien               396 pt.
3. Hauspie Cecile           386 pt.
4. Wyckaert Andre         371 pt.
5. Luyssen Edmond       320 pt.
6. Scharre Clara            295 pt.
KLASSEMENT: 
1. Van Engelandt R.  19 part.  3258 pt.
2. Butaye Roger        18 part.  3648 pt.
3. Butaye Lucien       18 part.  2942 pt.
4. lampaert Jozef      17 part.  2941 pt.
5. Hauspie Maria      17 part.  2865 pt.  

PETANQUE - 6 SEPTEMBER
Wonnen 3 partijen: Brunet Willy, Dedeur-
waerder Anna, Luyssen Edmond, Soetaert 
Frans, Syryn Christiane, De Turk Pascale, Rou-
sere Christiane.
PETANQUE - 20 SEPTEMBER
Wonnen 3 partijen: Celis Colette ,  Coussee 
Monique , Lebegge René
KLASSEMENT: 
1. De Turk Pascale        552 pt.
2. Lebegge René          547 pt.
3. Celis Colette             524 pt.
4. Luyssen Edmond      512 pt.
5. Brunet Willy              510 pt.

De graanzolder FEYS
De mouterij was een economisch belangrijk onderdeel van het Feysgeheel: zonder graan 
geen mout en zonder mout geen bier.
Brouwersgerst werd vaak geteeld in de Westhoek en het Frans- Vlaanderen van de 19de 
eeuw.
De oogst aan het einde van de zomer gaf dus een product dat tot en met het jaar erop voor 
het eindproduct bier moest zorgen. Niet enkel voor de eigen brouwerij maar voor tientallen 
brouwerijen in een grote omtrek. Zelfs Lamot van Mechelen betrok hun mout wel vaker 
van aan de Dode Ijzer…

De kunst van het mouten kon rond 1860-1880 bijna 
uitsluitend uit Franse literatuur ontnomen worden. 
We beschikken vandaag nog over de destijds door
familie Feys geraadpleegde boeken.
Stuk voor stuk juweeltjes …
Maar praktisch moest er dus 12 maanden per jaar 
bier zijn in alle dorpen en steden, en dus steeds een 
buffer aan gerst, de eerste stap om aan mout te
geraken.
Daarvoor dienden de graanzolders want een vers 
graantje vanop het veld doe je niet zomaar direct
kiemen.
Het graan werd bij het binnenkomen eerst gezeefd 
om steentjes en vuil eruit te halen. En tegelijk in 
kleine, middelgrote en grote graankorrels gesorteerd.
Deze werden gestockeerd op de graanzolders die op 
sterke houten gewelven en wederom op gietijzeren
pilonen rustten. 
Weg van grondwater en vochtigheid, weg van on-
gedierte en klaar om ten gepasten tijde geweekt te 
worden in weekbakken om dan te kiemen op de 
moutvloeren.
Ze zijn machtig onze zolders. Vooral om de mooie 
houten structuur en de enorme oppervlaktes van 
meer dan 500 m².
Ze zijn uniek omdat ze zo groot zijn en een enorme tonnage konden dragen.
Ze waren de basis van de rijkdom van alles wat zich afspeelde achter de mouttorens aan 
de Dode Ijzer. En ze zijn gered voor de toekomst: gerenoveerd zijn ze, geïsoleerd en water-
dicht, en kunnen een nieuwe bestemming aan. Vergader- of feestzalen, eventruimte, ... op 
mooie dingen in dit leven is het eventjes wachten. Maar het komt weer allemaal in orde …

Geleide rondleidingen kan u reserveren in groepen vanaf 10 personen aan een meer dan 
schappelijke prijs via greta@feysbook.be. 
Op specifieke vraag en voor een geïnteresseerd publiek zal de bezielde eigenaar Hendrik 
Nelde met zijn achtergrond als botanicus en gebouwenexpert de rondleiding geven.
Ook voor uw event groot of klein, trouw, babyborrel of huwelijk… week of weekeinde: we 
bekijken het samen! 
Communiceren kan via greta@feysbook.be of tel 0468/10.20.35.
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Maak de sprong 
naar eeuwig jong!
Beurs & infodag voor actieve 55-plussers

Zaterdag 2 november 2019 | 10-18 u.
MAEKE-BLYDEZAAL POPERINGE

Reizen 

Sport 

Wonen

Pensioen

MET VOORDRACHTEN
EN WORKSHOPS

FOOD & DRINKS 
in gezellige BAR

GRATISTOEGANG

Vrije tijd

Gezondheid

D’ABEELESTATIE
HENGELSPORT : 15 % KORTING
OP VOLGENDE STOCKARTIKELEN
MOLENS - HENGELS - ZITMANDEN
SCHEP- EN LEEFNETTEN

FOEDRALEN - ONTHAAKMATTEN

STOELEN - BEDCHAIRS

KARREN - RODPODS - ...

Abelestationsstraat 34

8970 ABELE-Poperinge

Tel. 057 33 62 49

abeelestatie@telenet.be

www.abeelestatie.be

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

Drukkerij SCHOONAERT
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in ’T ROZENHOF

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

Op zaterdag en zondag 1 en 2 februari 2020 vieren
Carmen en Dieter hun 20-jarig bestaan in ‘t Rozenhof.

Op zaterdag wordt er gefeest vanaf 19 uur, op zondag vanaf 12 uur.

Coverband “2 the limits” zorgt voor de muzikale noot tijdens het aperitief
en het diner. Achteraf wordt de ambiance verzekerd door het dj-duo D&E.
Voor het volledig menu en meer info:
www.rozenhof-proven.be of 057 300 335 of mail naar gasthof.rozenhof@telenet.be
!!! OPGELET! Het aantal plaatsen is beperkt !!!

Door de drukte in het restaurant zullen wij de komende feestdagen GEEN afhaaldiensten meer verzorgen.
Het restaurant is wel open gedurende de feestperiode op de gewone openingsdagen en -uren.
Hopend op jullie begrip hiervoor, en een dikke dankjewel voor de klanten die hier de voorbije jaren
gebruik van maakten.

Openingsuren: MA-DI: 11.45 - 17 u. • VR-ZA: 11.45 - 21.30 u. •  ZO: 11.30 - 20.30 u. • WO- DO: GESLOTEN

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

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 !



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 18 oktober
 vrijdag 15 november
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst 
 dinsdag 29 oktober
 dinsdag 26 november
Petanque OKRA
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 25 oktober
 vrijdag 8 november
 vrijdag 22 november

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

BURGERLIJKE STAND
Door de nieuwe wet op de privacy is het voor de 
redactie niet meer mogelijk om aan de maande-
lijkse gegevens van de geboorten, huwelijken, 
overlijdens en jubilea te geraken.
Indien je toch het overlijden van een dierbare 
wenst te vermelden in De IJzerbode, kan dit zeker.

MENSEN VAN BIJ ONS
• Myriam Engels, echtgenote van Christian 

Denut, geboren op 7 januari 1945 te Etter-
beek en op 28 juli 2019 op 74-jarige leeftijd 
te Poperinge overleden. De plechtige uit-
vaartdienst had plaats op 3 augustus 2019 
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Poperinge. 
Nadien werd ze bijgezet op het kerkhof te 
Beveren-IJzer.

• Martina Devos, dochter van wijlen Martin 
Devos, geboren te Poperinge op 9 oktober 
1953 en op 5 augustus 2019 op 66-jarige 
leeftijd in het Jan Ypermanziekenhuis te Ieper 
overleden. De afscheidsviering had plaats op 
zaterdag 10 augustus in de aula van Rouw-
centrum Demuys te Poperinge.

• Maria Decalf, geboren te Watou op 24 april 
1943 en op 26 augustus 2019 op 76-jarige 
leeftijd te Kemmel overleden. De uitvaart-
dienst had plaats in de Sint-Janskerk te Sint-
Jan-ter-Biezen op zaterdag 31 augustus.

• Bernard Defrancq, geboren te Herzeele (Fr.) 
op 24 jauari 1952 en op 5 september 2019 
op 67-jarige leeftijd in het Jan Yperman Zie-
kenhuis te Ieper overleden. De afscheidsvie-
ring had plaats op woensdag 11 september 
in de Sint-Bavokerk te Watou.

• Brigitte Feys, dochter van wijlen Fernand 
Feys - Jeanne Dupont, geboren te Beveren-
Ijzer op 30 juni 1940 en op 9 september 2019 
op 79-jarige leeftijd overleden. De uitvaart-
dienst had plaats op zaterdag 14 september 
in de Sint-Audomaruskerk te Beveren-IJzer.

• Palmer Despeghel, echtgenoot van Maria 
Slosse, geboren te Klerken op 2 mei 1927 en 
op 12 september 2019 op 92-jarige leeftijd te 
Ieper overleden. De uitvaartdienst had plaats 
op woensdag 18 september 2019 in de Sint-
Blasiuskerk te Krombeke.

• Gerarda Dequidt, weduwe van Michel Van-
denbussche, geboren te Watou op 28 sep-
tember 1932 en op 13 september 2019 op 
87-jarige leeftijd in het WZC Emmaus te Po-
peringe overleden. De afscheidsviering had 
plaats op zaterdag 21 september in de Sint-
Bavokerk te Watou.

• Francine Humblé, weduwe van Maurice 
Ruys, geboren te Sint-Gillis op 2 juli 1929 en 
op 17 september 2019 op 90-jarige leeftijd 
te Alveringem overleden. De afscheidsviering 
had plaats in de aula van Rouwcentrum De-
muys op maandag 23 september 2019.

• Norbert Vandenbussche, echtgenoot van 
Lutgard Pattyn, geboren te Dadizele op 28 
januari 1936 en op 18 september 2019 op 
83-jarige leeftjd in het Jan Ypermanzieken-
huis te Ieper overleden. De uitvaartdienst 
had plaats op 25 september 2019 in de Sint-
Bavokerk te Watou.

• Roza (Roosje) Versaevel, echtgenote van 
Gratien Peperstraete, geboren te Poperinge 
op 27 januari 1952 en op 17 september 2019 
op 67-jarige leeftijd in het Jan Ypermanzie-
kenhuis te Ieper overleden.

• Charles Dupont, echtgenoot van Christiane 
Maris, geboren te Poperinge op 4 mei 1932 
en op 76-jarige leeftjd in het Jan Yperman-
ziekenhuis te Ieper overleden. De plechtige 
rouwdienst had plaats op zaterdag 28 sep-
tember 2019 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
te Abele.

• Gerarda Wullus, weduwe van Roger Ver-
donck, geboren te Watou op 3 juni 1928 en 
op 25 september 2019 op 91-jarige leeftjd 
in het Jan Ypermanziekenhuis te Ieper over-
leden. De afscheidsviering had plaats op 
zaterdag 5 oktober 2019 in de Onze-Lieve-
Vrouwekerk te Abele

• Joël Verdonck, echtgenoot van Paula De-
houk, geboren te Reningelst op 15 november 
1935 en op 84-jarige leeftijd te Ieper overle-
den. De afscheidsviering had plaats op vrij-
dag 11 oktober 2019 in de parochiekerk van 
Sint-Jan-ter-Biezen.
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Brieven, omslagen, facturen,
bestelbons, BTW-formulieren, ...

Drukkerij SCHOONAERT

Publiciteit voor de streek ?
De IJzerbode wordt

in meer dan 3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79

Chrysanten bij:

Frans Maeyaert
vanaf begin oktober

tot en met 2 november.
Wij leveren ook aan huis.

Roesbruggestraat 57
8691 Beveren-IJzer

Tel.: 057 30 06 34
Gsm Frans: 0478 58 17 61
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1 RECTO

In de joaren vichtig-tjestig rotste Door Demey in velo 
mi z’n hoans van ’n enen hoanekamp noa ’n anderen, 
en droenk grote pienten. Op d’overwinnieng. Of op 
’t verlies. Geweunlik trok Door noa Vonne Noodts in 
Cappel, moar ie gienk oek regelmoatig noa Woatoe-
Abele, en zelfs noar Hoalewynde, bie Menen.
Ossan in velo! Nint, voer hoanekampen wos ’t nooit 
te verre, te nat of te warme! Ja, o Door tied hadde! 
Ie wos kommies en moste oltemets dienst kloppen de 
zundag. Da wos een leek miszit want ie koste moeilik 
een van ze moaten ’t gat oplichten voe te verwisselen 
van dienst. Sebiet gienk ie ol de kommiezewuven in 
ze nekke kriegen! En dat hed ie oltied stief wieslik 
gezwicht. Op een schonen zundag in september dei 
Door mi een van ze beste hoans mei an een groten 
kamp in Cappeltje. Een gebeur woamei dat ie ’t goed 
miek, zorgde voe ze beeste, want Door hadde juuste 
were dienst. Ze latste controlepunt wos bie Viennes 
meulen, an de roete die van Roesbrugge noa d’Hoge 
Seine en de frontiere lopt. Van o ze dienst d’rop zat, 
sloeg Door de route noa Cappeltje in. An Dree Preys 
kwam ie Jules Rosselle tegen, oek een verwoeden 
hoanemelker. “Door vint, proficiat! J’n hoane is were 
gewonnen! Je moe me doar ollesins een keer een 
zeune van geven!” “Merci,” zei Door, “te Poaschen 
goa ‘k joen één bezorgen. Alli tè, me kampioen hed 
’t were goed gedoan, zeg je. ‘k Zien kurieus hoevele 
dan de wedders d’ rop ingezet hen.”
Bie Gusta Zoaghers, etwot verder de klem op, dei 
Noendje Vreecker num stoppen. “Door, j’n hoane 
stoeg op ’t winnen, on ke vorskwam. Moa, ’t kampte 
wel een bitje. Hoast je moa!” “Merci, merci! Tegen 
wiens z’n hoane stoeg ie?“ “Tegen de twidden bes-
ten van Morries Taffing van Warrhem. ’t Spande 
moeten ke zeggen, moa de joenen gienk winnen. 
Peizen ke, wi!”
Door spoog ze sjieke tubak uut, duwde nog een ste-
ke zidder, smeet ze velo tegen Vonne Noodts voor-
gevel en vloog de café deure, rechte noa de zoale.
“Dat ie ’t goed gedoan hed, tè?” vroeg Door an Ge-
rard Mestdag die were voe z’n hoane zorgde.
“Goed, Door? Goed? Wit je nog van niet?”
Door hoorde ’t begunnen dunderen in Keulen.
“Hoe? Olleman zei proficiat oenderroete!”
“Dan ze mis woaren, Door. Z’ hadden beter nulder 
moend hoeden. Moeder goa kunnen soepe moaken 
morgen. Een boeljonksje da joen verzeker moa zeur 
goa smoaken. Drienkt doarom nog zere een piente.”
“Tju toch, Gerard. ‘k Woaren zo kontent. Dat is een 
ferme strepe deur me rekenieng, want ‘k hadde num 
verleden weke nog kunnen verkopen. Voer een grote 
somme. Miljaar! Miljaar!”
 “Zóvele? En nie toegeslegen? Je moe ze gie nog een 
bitje zitten hen!! Moa ‘k vrezen da je ’t nu helegans 
zitten hed!”

SCHREVELYNCK                              Nadruk verboden

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

Wij aanvaarden
ecocheques

€ 1.199   € 999Actie geldig vanaf 01/10/2019 tot en met 31/12/2019.
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Wijnactie
2019

Wijnbewaarkast met A++ label
Wkr  4211 Vinothek
  Vinothek wijnbewaarkast
  Behuizing zwart met bordeauxrode deur
  Capaciteit: max 200 Bordeauxflessen (0,75L DIN)
  Instelbaar teperatuurbereik van + 5°C tot + 20°C
  Energiezuinig: energieklasse A++
  Elektronische regeling
  Digitale temperatuuraanduiding
  Optisch en akoestisch temperatuuralarm
  Akoestisch deuralarm
  Geluidsniveau: 39 dB(A)
  FreshAir koolfilter
  Trillingsvrije compressor
  Afmetingen in cm (hxbxd): 165 x 60 x 73,9
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