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De Stavelse “garde-champêtre” of veldwachter. (3)
7. Henriette (° Stavele, 03/06/1830 - † Rijsel, 
09/08/1880), ongehuwd. 
8. Amandus Cornil (° Stavele, 21/11/1832 -
† Stavele, 9/01/1911), veldwachter.
9. Pharaïlde Mathilde (° Stavele, 02/03/1839 -
† Rijsel, 25/09/1897), trouwde op 13 juli 1874 
te Rijsel (Lille) met Jean François Baert (° Brug-
ge,1843), timmerman.
10. Louis Médard (° Stavele, 05/02/1843 - † Sta-
vele, na 1909) bakker en winkelier, trouwde op 
28 mei 1872 te Alveringem met Rosalie Sophie 
Deschilder (1843-1909). Op 67-jarige leeftijd 
won hij een groot lot ter waarde van 15.000 fr.
Nog geen drie jaar na de overgang naar 
de Nederlanden, moest de gemeente-
raad van Stavele vanwege de Hogere Over-
heid een zware beslissing nemen. Bur-
gemeester Jean Baptiste Coene en zijn 
raadsleden moesten hun advies uitbrengen over 
een fusie van Stavele met een andere gemeente.
De brief van 6 februari 1818 luidde als volgt: 
“De gemeenteraad van Stavele, samenge-
roepen door de burgemeester van deze ge-
meente krachtens de autorisatie bevat in het 
rondschrijven van het college van de gedepu-
teerde staten in datum van 27 januari 1818 
om te beraadslagen of het al dan niet nuttig 
zou zijn deze gemeente te verenigen met een 
andere. Overwegende dat een vereniging met 
een andere gemeente alleen schadelijk zou 
kunnen zijn voor het belang van de inwoners.”
Besluit: geen vereniging van Stavele met een an-
dere gemeente. Deze beslissing werd onderte-
kend door Jean Baptiste Coene, burgemeester, 
Pierre Louis Recour, adjoint, Ludovicus Joseph 
Devloo, Isaac Heusele, Petrus Jacobus Depyper, 
Nicolaas Candaele, Joannes Jacobus Haeghe-
baert, Xavier Lelieur en Petrus Jacobus Butaye.
Door de Provinciegouverneur, baron Joseph 
Benoit de Loën d’Enschede2 werd in mei 
1818 een besluit uitgevaardigd waarbij de 
gemeentebesturen een nachtpatrouille on-
der leiding van de veldwachter moesten op-
richten bestaande uit acht inwoners van de 
gemeente om de stroperij, de diefstal en 

Eugènius Laurentius Schoonaert 
(1816-1863) – 47 jaar

Eugènius Laurentius Schoonaert, geboren te 
Stavele op 11 augustus 1793, was de zoon van  
Petrus Joannes en Isabella Thérèsia Wullaert.
Uit het leger ontslagen kwam hij eind augus-
tus 1815, op 23-jarige leeftijd, naar Stavele 
terug. Na bijna zes jaar dienst in het leger van 
Napoleon,  had hij  verschillende grote veld-
tochten meegemaakt, waaronder de Slag bij
Wagram (5-6 juli 1809) onder het bevel van 
generaal Dominique-Joseph Vandamme
en een zware veldslag bij Tolentino (2-3 
mei 1815)in Italië waar hij werd verminkt. 
Eén jaar na zijn terugkeer uit het 5de huzarenre-
giment van Keizer Napoleon I werd Eugène door 
de Prefect van het Leiedepartement en de Onder-
Prefect van het arrondissement Veurne in sep-
tember 1816 benoemd als veldwachter te Stavele 
in opvolging van zijn vader Pieter Schoonaert. Hij 
legde op zondag 20 september 1816 de eed af.
Bij zijn aanstelling kreeg hij uit handen van 
burgemeester Jean Baptiste Coene (° Stavele, 
1769-1829) een nieuw uniform, een sabel, sa-
belschede, een sabelriem en een nieuwe zwarte 
kepie voorzien van een plaatje met een arend 
erop. Daar bovenop bekwam hij een jaarwedde 
van 400 frank. Hij mocht geen andere beroe-
pen meer uitoefenen teneinde zich volledig 
te kunnen wijden aan zijn politieopdrachten.
Als veldwachter leerde Eugène in Stavele Ma-
rie Jacoba Looten, de dochter van de bak-
ker Joannes Franciscus (1765-1848) en An-
ne-Marie Debacker (1766-1845) kennen.
Op 1 april 1818 trouwde hij met Marie Jacoba 
(° Stavele,19/03/1798 - † Stavele, 31/01/1872) 
te Stavele en samen hadden zij 10 kinderen:
1. Pieter Albert Emmanuel 1 (° Stavele, 23/12/1818
- † Stavele, 19/05/1911), schoenmaker en her-
bergier, trouwde op 23 december 1849 te Wa-
tou met Virgina Thérèse Duverlie (1822-1879).
2. Anne Marie (° Stavele, 21/11/1820 - † Sta-
vele, 27/02/1862), trouwde op 26 augustus
1851 te Stavele met Charles Louis Provoost

(° Stavele, 1806).
3. Benoit Joseph (° Stavele, 26/03/1822 - † Roes-
brugge, 07/06/1898), timmerman te Roesbrug-
ge, trouwde op 7 mei 1856 te Hoogstade met 
Mathilde Nootebaert (1835-1907).
4. Sophie Barbara (° Stavele, 27/07/1823).
5. Charles Louis (° Stavele, 12/10/1824 - † Stave-
le, 12/03/1904), timmerman, trouwde op 14 juli 
1858 te Hondschoote met Marie Louise Cordier 
(1820-1867) en hertrouwde op 28 november 
1868 te Izenberge met Cécile Jeanne De Corte.
6. Joannes Cornil (° Stavele, 27/07/1826 - † Sta-
vele, 5/02/1872), schoenmaker en herbergier, 
trouwde op 12 mei 1868 te Boeschepe met Ca-
therine Sophie Annoot (1838-1908).

Eugène Schoonaert kreeg bij zijn aanstelling in 1816 
een nieuw donkerblauw uniform en een nieuwe 

zwarte kepie voorzien van een plaatje dat kenteken 
dat respect en gezag uitstraalde.



het nachtelijk geweld de kop in te drukken. 
Er moest nauwlettend toegezien worden op 
vreemden die als bedelaars in de gemeente wer-
den aangetroffen. De vreemde bedelaars wer-
den toen beschouwd als verdachten, bekwaam 
tot inbraak, diefstal of andere misdaden. Aan de 
inwoners werd gevraagd ronddwalende vreem-
delingen te melden aan de veldwachter. In één 
van de herbergen op het dorpsplein werd de 
dienstregeling besproken met de veldwachter.
Een reglement op de veldwachters, dat 
de macht van de benoeming gaf aan de 
Gouverneur, is tot stand gekomen onder 
het Nederlands bewind op 26 juni 1826:
Reglement voor de inrichting en organisa-
tie der Veldwachters, goedgekeurd bij Ko-
ninklijk besluit van 26 juni 1829, nr. 35.

Belgische onafhankelijkheid in 1830

Onmiddellijk na de Belgische Revolutie van au-
gustus en september 1830 begon de voorlopige 
regering met de organisatie van de Belgische 
staat. Op 26 december 1830 werd er een wet 
aangenomen die de organisatie en werking 
van de nationale politiedienst regelde. De voor-
naamste taken van de veldwachter waren: in te 
staan voor de veiligheid van de gemeente en de 
belangen te verdedigen van die gemeente, het 
bewaren van de goede orde bij festiviteiten en 
op markten, het bestraffen van overtreders te-

gen de openbare veiligheid, zoals nachtlawaai 
en vechtpartijen, het treffen van maatregelen 
met betrekking tot branden en besmettelijke 
ziekten, toezicht op beken en grachten en het 
onderhouden van riolen en duikers, het laten 
weghalen van vuilnis, het aanbrengen van de 
dorpsverlichting, de controle op maten en ge-
wichten, onderzoek van verdachte sterfgeval-
len, het opsporen van besmettelijke ziekten bij 
dieren, enz…. Carolus Josephus Cornelis (1796-
1838) als burgemeester en als vertegenwoordi-
ger van de overheid in de gemeente was belast 
met de uitvoering van de wetten, de decreten, 
de ordonnanties, de verordeningen en de beslui-
ten van de hogere overheden, tenzij wanneer 
de uitvoering uitdrukkelijk was opgedragen aan 
het college of aan de gemeenteraad. Als burge-
meester was Carolus Josephus Cornelis verant-
woordelijk inzake de bestuurlijke politie op het 
grondgebied van zijn gemeente. Hij was in het 
bijzonder belast met de uitvoering van de politie-
wetten, de politiedecreten, de politieordonnan-
ties, de politieverordeningen, de politiebesluiten 
en kon onder bepaalde voorwaarden zelf poli-
tieverordeningen maken. In 1830 werd in Bel-
gië de eerste volkstelling ingericht en moesten 
ook de ingeschrevenen op de militielijsten van 
de gemeente gaan loten. Burgemeester Carolus 
Cornelis stelde de gemeentesecretaris Henricus 
Decae3 en de veldwachter Eugène Schoonaert 
daarvoor aan. De lijsten waren alfabetisch op-
gesteld en moesten voor de loting een tijd ter 
kennisgeving aan de bevolking ter inzage lig-
gen. De Stavelse gemeenteraad bestond uit ne-
gen raadsleden, waaronder de burgemeester en 
twee schepenen. Er was een meerdere en een 
mindere helft die om de drie jaar moest ver-
nieuwd worden. Het mandaat duurde zes jaar 
en de leden waren herkiesbaar. Om de drie jaar 
werden er gemeenteraadsverkiezingen gehou-
den, beurtelings voor de meerdere en de min-
dere helft. Deze verkiezingen hadden telkens 
plaats de laatste dinsdag van oktober. Er waren 
slechts weinig kiezers. Om te mogen stemmen 
moesten wel aan bepaalde voorwaarden vol-
daan worden nl. in een gemeente van minder 
dan 2000 inwoners mochten alleen zij stemmen 
die minstens 15 fr. belastingen betaalden. Na 
de verkiezingen eind 1830 was Petrus Ignatius 
Vrammout (1787-1863) de eerste burgemeester 
van Stavele die het nieuwe reglement uitvaar-
digde over de samenstelling van de eskaders 
van veldwachters. Bij op pensioenstelling of bij 
overlijden van de veldwachter zou deze niet 
mogen vervangen worden door een nieuwe. 
De veldwachter in dienst, Eugène Schoonaert, 
werd behouden na 14 jaren dienst. Hij had zijn 
sporen verdiend in het 5de huzarenregiment 
van Keizer Napoleon I. De commissaris van het 
District Veurne en de Gouverneur der Provincie 

verwittigden Eugène Schoonaert bij een besluit 
van de 19de december 1829 dat zijn akte van 
aanstelling  als veldwachter ter beschikking lag 
op het bureel van de commissaris te Veurne. Zijn 
nieuwe benoeming werd hem te Veurne door 
de Commissaris van het District Veurne uitge-
reikt op 12 februari 1830. Hij kreeg het jaarsala-
ris van 180 fr. plus het equivalent van de huidige 
uniformvergoeding dat toen twee paar schoe-
nen per jaar bedroeg.   
Op 2 augustus 1834 werd er een politiemaat-
regel uitgevaardigd inzake het sluitingsuur 
van de herbergen. De herbergen dienden te 
sluiten om 22 uur, behalve op zondag. Dan 

mocht er genachtbraakt worden tot 23 uur.
In 1835 ontstond er een burenruzie tussen Fi-
lip Haemers, winkelier en Corneel Dezeure, 
herbergier en slachter met hun buurman Louis 
Brigou, brouwer en winkelier in verband met 
een nieuwe ast4 dat Brigou gebouwd had 
aan de zuidwestkant van zijn brouwerij. Veld-
wachter Schoonaert had al verschillende keren 
moeten tussen beide komen daar Haemers en 
Dezeure klacht hadden ingediend tegen het in 
gebruik stellen van deze gedeeltelijk in hout 
gebouwde ast. Daarin werd er standvastig 
vuur gemaakt om het graan of mout te kun-
nen drogen en de buren voelden zich niet op 
hun gemak wegens het grote brandgevaar dat 
daarmee gepaard ging. Daar op 13 november 
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Akte van heraanstelling op 19 december 1829 van 
Eugène Schoonaert.

Het nieuwe uniform van Eugène Schoonaert in 1835.
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1835 de gemeenteraad geen beslissing durfde 
nemen namen de mensen van de Krombeke-
straat dit echter niet en de klachten kwamen te-
recht bij de districtscommissaris te Veurne. Deze 
zond alle klachten terug naar de gemeente en 
eiste van de gemeenteraad een ernstig advies. 
Op 18 april 1836 kwam er een raadsbesluit 
dat brouwer Louis Brigou enkel toestemming 
zou krijgen om zijn ast te gebruiken op voor-
waarde dat hij al het houtwerk verwijderde en 
deze zou vervangen door ijzer- en metselwerk. 
Een nieuwe gemeentewet die volgde op 30 
maart 1836 veranderde niets of weinig op 
structureel gebied voor de gemeentepolitie 
en het zou zo goed als ongewijzigd blijven 
tot in 1985. Maar enkele maanden nadien 
in 1836 kwam een bericht dat de gemeente 
Stavele onder toezicht zou geplaatst wor-
den van een veldwachter van een andere ge-
meente en de “gendarmes” uit Roesbrugge.
Maar de gemeenteraad met burgemeester Pie-
ter Ignatius Vrammout heeft zich daartegen 
bij de gouverneur heftig verzet; zij beweerden 
dat het voor een veldwachter onmogelijk was 
om al de activiteiten van zijn ambt uit te oe-
fenen in meer dan één gemeente tot behoud 
van de goede orde en zeden en met waak-
zaamheid, rekening houdend met de bevol-
king en de uitgestrektheid van de gemeente.
Bij zitting van de gemeenteraad van 2 novem-
ber 1836 werd het politiereglement van 26 april 
1806 met zijn bijvoegsel van 8 oktober 1814 
bekrachtigd. Op 15 april werd een algemeen 
nieuw politiereglement vastgesteld en later wer-
den er verschillende  gemeentereglementen aan 
toegevoegd. Op 27 februari 1858 werd Eugène, 
als soldaat van keizer Napoleon de "medaille de 
St. Hélène" toegekend.   

Eugène Schoonaert heeft in zijn 
periode als veldwachter de aanstel-
lingen en begrafenissen van de 
volgende pastoors en onderpastoors 
meegemaakt.

In 1824 heeft Eugène nog afscheid kunnen ne-
men van zijn pastoor Pierre Vermeersch. Pierre 
Vermeersch was pastoor in Stavele van 1802 tot 
1824. Naar waar de pastoor is vertrokken of waar 
hij werd begraven is nergens terug te vinden.    
Zowel de aanstelling van pastoor Joannes Bap-
tiste Boone in juni 1824 als de begrafenis heeft 
Eugène meegemaakt. Pastoor Boone, geboren 
op 15 augustus 1790 in Tielt, zoon van Joannes 
Emanuel en Anne Marie Buyse overleed te Sta-
vele op 1 augustus 1859 en werd begraven aan 
de rechterkant van de zijgevel van de kerktoren, 
daar hangt nu nog zijn gietijzeren zwart kruis.     
In november 1859 moest Eugène de orde 
handhaven bij de inhuldiging van pastoor Ja-
cobus Séraphinus Desiere. Pastoor Desiere, 

geboren op 21 juni 1802 te Sint-Rijkers (Alve-
ringem) was de zoon van Norbertus Jacobus 
(1758-1827) en Dorothéa Fossaert (1761-
1847). Hij overleed op 30 juli 1862 te Stavele 
en werd begraven rechts van de kerktoren.
De laatste aanstelling van een pastoor 
op de parochie die Eugène als veldwach-
ter heeft meebeleefd, was die van Joan-
nes Baptiste Majoor in oktober 1862.
Pastoor Joannes Baptiste Majoor, geboren op 
24 juni 1797 te Staden was de zoon van Jo-
annes (° 1753-) en Hélèna Jacoba Spruytte 
(1762-1802). Hij werd priester gewijd te Gent 
in 1833, was professor in het Klein Seminarie te 
Roeselare, onderpastoor te Ichtegem en Pittem. 
Daarna werd hij opvolgend pastoor te Oostker-
ke (Brugge) en vandaar kwam hij naar Stavele. 

Eugène heeft de volgende onder-
pastoors weten komen en vertrekken:

De eerste inhuldiging van een onderpastoor 
die Eugène heeft geleid op 14 september 1817 
was die van Petrus Joannes De Meester, ge-
boren op 2 maart 1793 te Roeselare. Eugène 
heeft de onderpastoor ook weten vertrekken 
op 17 augustus 1823. De Meester overleed als 
pastoor op 31 december 1885 in Schelderode.
In het najaar van 1823 volgde de inhul-
diging van onderpastoor Petrus Meaux.
In het voorjaar 1824 verliet de onderpas-
toor de parochie en vertrok naar Zonnebeke.
Na zijn vertrek moest Eugène nog in datzelfde 
jaar 1824 de orde handhaven bij de wederaan-
stelling van onderpastoor Philippe Demazière 
die terugkwam naar de parochie. Philippe De-
mazière was voordien al onderpastoor in Stavele 
geweest in de periode tussen 1811 en 1814. Na 
hem had Stavele geen onderpastoor.
Enkele jaren later in 1828 heeft hij de aanstelling 
meegemaakt van onderpastoor Carolus Canda-
ele, geboren op 17 februari 1799. Carolus was 
de zoon van Ferdinand Nicolas Candaele (° West-
vleteren, 1762), getrouwd op 17 februari 1791 
te Haringe met Marie Thérèse Outters (° Bambe-
ke, 1760), weduwe van Pierre Jacques Brutsaert
(† Haringe,1790). Zijn zuster Anne Thérèsia
(° Haringe,1791-1836) was op 22 september 
1824 te Stavele gehuwd met landbouwer Petrus 
Albertus Lelieur (° Stavele, 1792-1837) en woon-
de te Stavele. Carolus Candaele, ontdaan van 
zijn priesterkledij in 1832, trok zich terug in een 
huis dat hij had gekocht in de Krombekestraat 
59 en overleed te Stavele op 8 december 1865.
Daarna volgde in augustus 1832 de aanstelling 
van Carolus Joseph Andries, geboren in 1794 in 
Izegem. Hij verliet Stavele in 1841. Nog in 1841 
volgde de aanstelling van onderpastoor Joannes 
Baptiste Coopman. Hij verliet Stavele in 1858 en 
werd pastoor benoemd in Sint-Joris (Nieuwpoort). 
In 1858 handhaafde Engène nog de orde bij de 

aanstelling van onderpastoor Jacob Frans Gal-
ley, geboren op 17 juli 1827 te Nieuwpoort. 
Jacob Galley was eerder onderpastoor in Krom-
beke geweest en verliet Stavele in mei 1858. 
In 1901 overleed hij als pastoor te Ooigem. 
De laatste inhuldiging van een onderpastoor die 
Eugène als veldwachter heeft geleid was op 16 
maart 1862 van Carolus Ludovicus Lemahieu, 
geboren op 14 februari 1834 te Gullegem.

De volgende burgemeesters heeft
veldwachter Eugène weten aanstel-
len en overlijden:

Bij zijn aanstelling als veldwachter in septem-
ber 1816 was Jean Baptiste Coene (° Stavele, 
1769-1829) de meier (burgemeester) reeds 
drie jaar in dienst. Onder het bestuur van bur-
gemeester Coene heeft Eugène de aftocht van 
de Fransen in 1815 en de overgang naar het 
Nederlands bewind meegemaakt. Burgemees-
ter Jean Baptiste Coene heeft voor het laatst 
de gemeenteraad bijgewoond en geleid op 10 
maart 1829. Hij was 16 jaar burgemeester en is 
dit gebleven tot in 1829, één jaar voor de Bel-
gische onafhankelijkheid. Jean Baptiste Coene 
werd opgevolgd als burgemeester door Carolus 
Josephus Cornelis (1796-1838) die op 29 sep-
tember 1829 voor de eerste maal de gemeen-
teraad voorzat en op 9 november 1830 zijn 
laatste. Na de verkiezingen werd hij als burge-
meester opgevolgd door Petrus Ignatius Vram-
mout (° Stavele,1787). Petrus Vrammout over-
leed als burgemeester op 14 mei 1863 en het 
was voor Eugène, als veldwachter zijn laatste 
begrafenis waar hij de orde moest handhaven.    
In 1826 heeft hij de eerste gemeenteschool 
weten bouwen met stenen van de vroeger 
afgebrande pastorij op de plaats, ten noor-
den van het kerkhof, waar vroeger de huizen 
van de onderpastoor en de koster stonden. 
In 1858 werd er een woonhuis bijgebouwd. 
In 1830 begon men met de wederopbouw van 
de kerk en werden de rieten daken verwijderd en 
vervangen door leien en de nokpannen werden 

De Dorpsbode van Roesbrugge, 9/01/1862
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vervangen door lood. Twintig jaar later in 1850 
is men begonnen met het bouwen van een nieu-
we toren5 en het aanschaffen van een kerkorgel.

Op 28 en 29 januari 1841 was het water van 
de IJzer zo hoog gestegen dat het boven de 
weg naar Krombeke door de huizen stroom-
de. Nog nooit had men het water zo hoog 
gezien. Meer dan een week bleef het wa-
ter staan. Karren en paarden werden ingezet 
om de bewoners door het water te voeren.

Op zondag 5 december 1862 was een Stavel-
naar Bernard Bouvet, geboren in 1842, vinken-
liefhebber en kleermaker van beroep de avond 
gaan doorbrengen in herberg “de Kuiper” bij de 
wed. Leroy in Leisele waar er een woordentwist 
uitbrak tussen hem en een zekere Claeys (gebo-
ren in 1812), weduwnaar en wever uit Leisele.
Claeys die ondertussen de herberg verlaten 
had, wachtte Bouvet op en stak hem met een 
mes verschillende keren in de buik totdat zijn 
slachtoffer in de graskant van de baan neerviel.
Claeys werd de dag nadien aangehouden en 
bekende de daad opzettelijk begaan te hebben.

Bijna een halve eeuw (47 jaar) heeft Eugène 
Schoonaert de orde gehandhaafd op de ge-
meente onder toezicht van burgemeesters Jean 
Baptiste Coene (° Stavele, 1769-1829), Carolus 
Josephus Cornelis (1829-1830), Pieter Ignatius 
Vrammout (1830-1863) en Eugène Ivo Corne-
lis. Als jaarloon kreeg Eugène in 1863 bijna 600 
frank. Toen Eugène in augustus1863 zijn ambt 
als veldwachter op 70-jarige leeftijd neerlegde, 
gaf hij als aandenken aan zijn opvolger, zijn zoon 
Amand zijn paradesabel, welke nog naar oude

wijze aan een bandelier6
 moest gedragen

worden. Eugène Laurent Schoonaert overleed op 
75-jarige leeftijd te Stavele op 15 februari 1869.
Zijn vrouw Jacoba overleed te Stavele op 31 ja-
nuari 1872. 

(vervolgt met Amandus Schoonaert (1863-1903)  

Robert Toussant

Voetnoten:

1. Pieter Albert Schoonaert was jaren lang de voorzit-
ter van de vinkengilde op Stavele. Pieter werd 92 jaar 
5 maanden oud en werd op 29 mei 1911 te Stavele 
begraven als de oudste inwoner van de gemeente. 
2. Joseph Benoît de Loën d’Enschede (1756-1844) 
was van 5 oktober 1815 tot 26 december 1820 gou-
verneur van West-Vlaanderen onder het Verenigd Ko-
ninkrijk der Nederlanden. 
3. Henricus Remigius Decae, geboren in 1790 te Adin-
kerke, was gemeentesecretaris  te Stavele van 1825 
tot 1830. Hij trouwde te Izenberge op 11/10/1817 
met Maria Thérèse Verleene (1790-1863). Henri over-
leed in Alveringem op 21/11/1868.
4. De ast, een gebouw waarin mout of graan ge-
droogd wordt boven een vuur.
5. De begroting hiervan was 8.541,80 frank.
6. Brede draagriem over de schouder gedragen, waar-
aan een sabel of een patroontas bevestigd was.

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan

3000 huisgezinnen verspreid.
Inlichtingen: 057 30 03 79

Bidprentje van Eugène Schoonaert

BEAUTY AND MORE 

HARINGESTRAAT 34
8972 ROESBRUGGE 

BELULINO

0496914868
057369275

BELULINOBEAUTYANDMORE@GMAIL.COM

ENKEL OP AFSPRAAK

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!
www.drukkerijschoonaert.be

Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos

Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen

Coiffure

dames • heren
kinderen

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

st. jan-ter-biezen 6
watou • 057 21 49 47
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‘Lotto-miljoen voor Roesbruggenaar,’ bloklet-
terde Het Wekelijks Nieuws op 17 oktober 
1980. De gelukkigen waren Odile Samoey en 
zijn echtgenote Anna Vlaminckx, die in het 
weekend ervoor de 6 correcte cijfers hadden 
aangekruist op zijn Lottoformulier. Zij speelden 
elke week in de winkel bij Guido en Jeannine 
Schoonaert voor 60 fr, en kozen iedere keer 
naast 16, 5 en 20, de geboortedatum van Odile, 

ook nog eens losweg 3 andere getallen. En de 
trekking van 11 oktober bracht hen geluk. Of 
toch voor een stuk, want er waren die avond 
maar liefst 34 Lottowinnaars waarvan 23 in 
Vlaanderen. Die moesten de pot van bijna 35 
miljoen frank verdelen, en zo kreeg elke win-
naar welgeteld 1.006.000 frank. Een beetje 
pech bij veel geluk dus voor het gezin Samoey, 
maar dat liet volksmens en oud-schepen Odile 
niet aan zijn hart komen. “We konden meer 
gewonnen hebben, maar dit is zeker al meer 
dan de moeite. We verdienen immers één mil-
joen zonder te werken en bovendien zijn er nu 
34 mensen gelukkig,” klonk het bij de winnaar.
  
In Proven werden de plannen voor de bouw van 
een ontspanningszaal ondertussen heel con-
creet. De eerste voorstellen voor de bouw van 
een modern ‘cultureel centrum’ in Proven da-
teerden al van de beginjaren ’70. De gemeente 
mikte daarbij hoog. Er werd een gespecialiseerd 
studiebureau aangesproken en er kwamen 
plannen en zelfs een maquette voor een groot 
cultureel complex. Met daarin onder meer een 
polyvalente podiumzaal,  ruimte voor de biblio-
theek, cafetaria en alle noodzakelijke  sanitaire 

voorzieningen voor artiesten en publiek. Maar 
al snel werd duidelijk dat de realisatie ervan het 
Provens budget ver te boven zou gaan. Toch 
bleef de gemeenteraad achter de idee voor 
een dorpseigen zaal staan, en in oktober 1974 
kwam architect Lannoo in de raad met plannen 
voor een sportzaal met uitschuifbare tribunes.
Hij raamde de kostprijs op 10.000.000 fr., ver-
zekerde dat de provincie daarvan 20 procent 
zou betalen en voorspelde dat de zaal al tegen 
eind 1975 operationeel kon zijn. Maar toen 
bleek dat de provincie de belofte voor steun niet 
hard kon maken, klapte ook die luchtbel stuk.
Maar burgemeester d’Udekem d’Acoz en zijn 
ploeg bleven volhouden en in raadszitting van 
juni 1976 mocht architect Bernard Dehouck 
een nieuw en goedkoper project voorstellen. 
Dat project raakte wel door de subsidiemolen, 
maar toen kwam het vermaledijde fusiejaar 
1977. Een zaal in Proven was voor het groot-
Poperingse bestuur plots geen prioriteit meer, 
en de plannen leken opnieuw opgeborgen. 
Maar op de gemeenteraadszitting van oktober 
1980 bleek dat het project achter de schermen 
toch nog altijd leefde. De stad had zelfs al een 
voorontwerp voor het nieuwe ‘ontmoetingscen-
trum’ klaar. Met als opvallende kenmerken een 
grote polyvalente zaal die moest aansluiten bij 
de te renoveren gebouwen van de bestaande 
gemeenteschool. Al was daar zeker niet ieder-
een in Proven gelukkig mee. De nieuwe zaal 
mocht immers niet in aanmerking komen voor 

… 40 jaar terug in de tijd

In Roesbrugge werd geklonken op de opening van 
een nieuw ASLK-kantoor. Links kantoorhouder 

Johan Degraeve bij volksvertegenwoordiger Arlette 
Duclos, schepen d’Udekem d’Acoz en ASLK-inspec-

teur Goeman.
Een beeld van de latere Lottowinnaar Odiel Samoey. 
De foto dateert van 6 september 1960, net voor de 
Karel de Blauwerstoet. Van links naar rechts staan 
Jenny Delanote, Lea Porreye, Odiel Samoey, Diane 

Samoey, Jozef Lannoey en Joël Ceenaeme.

Een mooie familiefoto ter gelegenheid van het gouden huwelijksjubileum van Achiel Indevuyst en Germaine 
Deroye uit Proven. Schepen d’Udekem d’Acoz en de raadsleden Roger Descamps, Werner Claeys en Gerard 

Degraeve vertegenwoordigden de gemeente.

Bij de schuttersgilde Sint-Sebastiaan werd Oscar Parret gehuldigd. Hij was in 1980 exact 50 jaar schietend 
lid, en het was schepen Roger Descamps die hem namens de stad een aandenken gaf. 
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competitiesporten omdat het gemeentebestuur 
die in de Poperingse sportzone wilde centrali-
seren en bovendien bleek de structuur van de 
zaal zodanig ‘polyvalent’ dat ze volgens enkele 
Provense bronnen van toen ‘eigenlijk voorzien 
was voor van alles en dus voor niets echt goed 
zou zijn’. Maar met 1982 als streefdatum voor 
de realisatie had het gemeentebestuur meteen 
een troef voor de verkiezingen van dat jaar ach-
ter de hand. Al bleek ook dat een loze belofte, 

want het duurde nog jaren voor het OC Ont-
moetingscentrum De Croone er effectief kwam.     
Nog in oktober 1980:
- Haringe ontsnapte op 11 oktober 1980 aan een 
heuse ramp. Een tweemotorig Douglas DC3- 
vliegtuig stortte immers net buiten de dorpskom 
op een veld bij De Heydebeek te pletter. Het 
toestel had 19 passagiers aan boord, en daarom 
werd groot alarm geslagen. De brandweer Roes-
brugge-Haringe en de plaatselijke Rode Kruisaf-

deling waren gelukkig snel ter plaatse en slaag-
den erin om de toestand snel onder controle te 
krijgen. Niet moeilijk trouwens, want het ging 
om een eerste gezamenlijke oefening tussen de 
brandweer en het Rode Kruis. Een oefening die 
bij de vrijwilligers van de hulpdiensten flink in de 
kleren kroop, want de regen kwam tijdens de 
hele tijd van de interventie met bakken uit de he-
mel en er moest dus serieus geploeterd worden.
- Oktober is traditioneel de maand waarop in 
onze regio de balans van het voorbije hoppejaar 
wordt opgemaakt. En in 1980 zaten de hom-
melboeren met een dubbel gevoel. Door het 
slechte weer was de opbrengst heel wat min-
der, maar dat betekende wel dat de prijs flink 
steeg. “De hoogste prijzen ooit maar jammer 
genoeg was vooraf 80 % van de opbrengst al 
verkocht via contracten. Bovendien vermindert 
het hopareaal nog elk jaar. Hopelijk zorgen 
die hoge prijzen voor een kentering en wordt 
het hoog tijd dat we meer bier gaan drinken,” 
stelde Adrien Boeraeve tijdens de traditionele 
hoptentoonstelling. Er stond in onze regio 
toen nog zo’n 250 hectare hoppevelden en 
ondanks die oproep verdwenen in de decen-
nia die volgden alsmaar meer hoppevelden uit 
het landschap. Gelukkig is de hop weer ‘hot’ 
en is het bierassortiment in al die jaren immens 
gegroeid, maar met zo’n 180 hectare blijft het 
areaal nog ver onder het niveau van 1980. 

20 jaar vroeger
Op zondag 2 oktober 1960 werd aan de kerk 
van Proven de nieuwe Mariakapel plechtig in-
gewijd. De kapel kwam er op initiatief van de 
plaatselijke Chiro in samenwerking met alle 
groepen van de regio. De bouw werd betaald 
met de opbrengst van steunkaarten en kalen-
ders, die in de maanden ervoor in het gewest 
verkocht werden. De kapel zelf was geen uniek 
bouwsel, maar maakte deel uit van een hele 
reeks uniforme Chirokapellen, die in die jaren in 
verschillende Vlaamse Chirogewesten werden 
gebouwd. De inwijding zelf was ingepland in 
een complete gewestdag waarop meer dan 300
Chiroleden op afkwamen. Op het programma 
stonden onder meer een grote openingsforma-
tie, tornooispelen, een groepsmis en een  bal-
lonwedstrijd met een Romereis als hoofdprijs.

Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief 
Poperinge
- Proven in de nevelen der tijden, Ivan Top en 
Kristof Papin
- Historische Kranten en foto’s op www.west-
hoekverbeeldt.be

Stef Ryon

In oktober 1970 kregen de Roevo-spelers nieuwe trainingspakken.
Staand v.l.n.r.: Vincent Feys, Filip Truant, Georges Behaeghel, Ivo Vandermarliere, Henri Muylle,

Bernhard Samyn, Walter Behaeghel (secretaris).
Geknield v.l.n.r.: Gino Huyghe, Luc Gesquiere, Paul Samyn, Leo Beddeleem?, Luc Deryckere,

Wilfried Feliers, Yves Depover.

In september 1984 brachten het gemeentebestuur en een delegatie van de verbroederingsgemeente Obterre 
aan de kerk in Proven hulde aan Jozef Top, die het jaar daarvoor op 1 november overleed. Achter Guido 

Vandenbroucke, die de bloemen aanbrengt, staat de Chirokapel die in oktober 1960 gebouwd werd. 
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2 januari 1897: de tweede nieuwjaardag gaan 
de pastoor en de onderpastoor een nieuwjaar 
wensen aan de familie van dokter Petit, de ge-
broeders Kesteman, de twee schepenen, dokter 
Brutsaert. ’s Namiddags aan de heer burge-
meester en de voorzitter van de kerkraad, Lievin 
Vandenameele. De volgende dagen komen de 
studenten en vele andere mensen die van nieuw-
jaar gebruik maken om ’t jaargeld te betalen. 
De eerste vrijdag van januari begeef  ik mij naar 
de school van ’t klooster om de wensen der kin-
deren te ontvangen. Ik ga in de vijf  afdelingen.
8 januari 1897: Brief  van mijnheer Bonnevie, 
ingenieur van de maatschappij van buurtspoor-
wegen, voor de provincie West-Vlaanderen 
(er werd enorm gelobbyd voor de aanleg van 
een tramlijn via Watou). Monsieur Bonnevie écrit à 
l’administration communale de Watou qu’il communique 
son rapport de l’étude préliminaire des lignes vicinales entre 
Poperinghe, Watou…Furnes. Entre Watou, Poperinghe, 
Crombeke…Dixmude, il ajoute qu’il n’y a rien de sérieux 
dans le project imaginé par monsieur Libbrecht, notaire à 
Oostvleteren, tendant à construire la première ligne entre 
Poperinghe, Proven, Rousbrugge, de façon à  exlure Watou.
10 januari 1897: Gedurende de missen doen 
de heren pastoor en kapelaan de omhaling ten 
voordele van de Afrikaanse missies. De proces-
sie na de hoogmis gaat door de middenbeuk 
naar de mannenkant, dan door de noordbeuk 
naar de middenbeuk. Na de vespers vergade-
ring van de raad der maatschappij van de on-
derlinge bijstand. De ereleden hebben boven 
de zeshonderd frank gegeven. De inlegsom-
men der werklieden overtreffen de uitgaven 
voor ziekten en dokterskosten van 130 frank.
11 januari 1897: Vergadering der heren pas-
toors der dekenij Poperinge bij de Z.E.H. de-
ken Huys. De heren pastoors overhandigen aan 
mijnheer de deken ’t geld der Heilige Kindsheid 
enz. Op het einde van de maaltijd stelt pastoor 
Demunck van de Sint-Jansparochie de gezond-
heid voor van mijnheer de deken, die hij in 
naam van de pastoors een zalig nieuwjaar wenst.
16 januari 1897: Ik vraag aan moeder Sylvie, 
overste der kloosterzusters (van de meisjesschool) 
haar te willen belasten met het herstellen van 
kerklijnwaad en kerkornamenten. Zij geeft haar 
toestemming. Voorgaandelijk geschiedde deze 
herstelling in de pastorie. Juffrouw Virginie, de 
zuster van pastoor Messelyn nam de zorg op haar. 
18 januari 1897: De Onze-Lieve-Vrouw-
maagden komen mij een zalig nieuwjaar 
wensen, zo ook de congregatie der dochters.
21 januari 1897: Jules Accou, winkelier 
in een der frontierwinkels aan de Warande 

Het Dagboek van een dorpspastoor
 “Liber Memorialis” (4)

GUSTAAF GODERIS  -  pastoor Sint-Bavo Watou - 1896-1932

De afgelopen jaren heb ik het ruim 400 pagina’s tellende handschrift van het Liber Memorialis 
van de Sint-Bavoparochie omgezet in een leesbare tekst. De oude dialectwoorden en de Latijnse 
woorden heb ik zoveel mogelijk bewaard, maar geduid waar nodig. De komende maanden krijgt 
u hieruit een selectie te lezen, waar mogelijk met illustraties. Veel leesplezier!

Jan Daschot

komt mij aanmoedigen dat hij van zin is de 
rente op te leggen gefondeerd door Coulier 
op het huis bewoond door secretaris Boone.
24 januari 1897: In beide missen op zondag 24 
januari bevelen wij de omhaling de aanstaande 
zondag te doen ten voordele van de conferentie 
van de heilige Vincentius a Paulo. De eerste mis zal 
gezongen worden tot geestelijk en tijdelijk welzijn  
der leden en weldoeners van de confrerie, gedu-
rende die mis gaat de heer pastoor eerst ten offer.
26 januari 1897: De gilde van Sint-Sebasti-
aan viert hare feestdag. Tweeëntwintig leden 
worden ’s voornoens vanuit de herberg Van 
Eecke met trommel en vaandel naar de kerk 
geleid om de heilige mis te horen. Na de mis 
bezoek aan enige herbergen. In de namiddag 
wordt een maaltijd opgediend aan 68 perso-
nen. De moeders worden met hun dochters 
toegelaten, het feest duurt tot laat in de avond.
28 januari 1897: Daags voor de biddag van 
Abele, komende van daar, ontmoet ik enige 
jongelingen die te Proven gelot hebben (lo-
ting voor de legerdienst): hun gedrag was on-
betamelijk, wild getier en gezang, in dron-
ken staat. De volgende zondag liet ik mijn 
indruk kennen in ’t sermoen van de hoogmis.
1 februari 1897: De heer burgemeester Brut-
saert verzoekt mij te schrijven naar mijnheer 
Edmond Vanhee, lid der bestendige deputatie 
voor Veurne, ten einde hem te bewilligen om 
de tramlinie van Poperinghe, Proven, Rous-
brugge…. Veurne niet voren te staan, maar 
om krachtig de linie van Poperinghe, Wa-
tou, Proven of  Watou Haringhe te verdedi-
gen; mijn brief  werd welwillend beantwoord.
2 februari 1897: Grote plechtigheid der maat-
schappij van onderlinge bijstand. ’t Weder is 
zeer ongunstig, nochtans telde de stoet naar de 
kerk die uit de congregatiezaal der jongelingen 
(Parochiezaal) kwam 110 leden, allen met de co-
carde op de borst. Na de mis rijd ik naar de statie 
van de ijzeren weg te Poperinghe om mijnheer 
Verriest, pastoor van Ingooigem af  te halen, die 
’s namiddags in de algemene vergadering het 
woord zal voeren. Vele personen zijn ’s namid-
dags in de vespers tegenwoordig, daarna gaan de 
werkende en de ereleden naar de congregatie om 
’t verslag van de werking te aanhoren. Mijnheer 
Verriest doet een lange aanspraak die aan allen 
uiterst behaagt. Ik sluit de vergadering met enige 
korte woorden. We brengen de avond door in de 
pastorie in gezelschap van meester Vandevelde 
en de heer kapelaan tot rond 22 u. (noot: in de 
plechtigheid van de kaarswijding op 2 februari en 
processie waren geen tien mensen tegenwoordig. 

De reden is mogelijks wel de dienst in Abele kerk 
voor eerwaarde zuster Godelieve (dochter Rycke-
busch), overleden in de Congo.)

Wordt vervolgd

Processievaandel van het Genootschap
van de H. Kindsheid

Processievaandel van de congregatie
der jonge dochters
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 BEVEREN A.D. IJZER 

n Dorpspunt Beveren a.d. IJzer
 Roesbruggestraat 20, Beveren a.d. IJzer
Het Dorpspunt is nog steeds open als winkel 
en momenteel beperkt café-gedeelte door co-
rona. Tot nader bericht kunnen activiteiten nog 
steeds niet doorgaan. We houden jullie verder 
op de hoogte.
Team Dorpspunt in Beveren

POPERINGE 

n ‘Kuren op het kasteel: tuberculose na de 
Eerste Wereldoorlog’ in het Loviekasteel

    tot donderdag 30 oktober
Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
kun je er van 13 u. tot 18 u. meer te weten 
komen over de longziekte, die ook wel ‘de 
witte pest’ of ‘de tering’ genoemd werd. De 
tentoonstelling is gratis maar omwille van de 
huidige coronamaatregelen is inschrijven aan-
geraden via https://www.delovie.be/kuren_op_
het_kasteel/. Je ontvangt vervolgens een mail 
met verdere instructies.
 
n ‘Verhalen uit het Zuiden’
 JOC De Kouter
    za. 24 oktober om 19.30 u.
Dit jaar worden twee projecten in de kijker ge-
zet: het jarenlange vrijwilligerswerk in Burundi 
door Cécile Camerlynck uit Watou en de vzw 
Actie Scholen Nepal waarover Guido De Meyer 
en Ann Deturck uit Poperinge komen getuigen.
Deze activiteit vindt plaats op zaterdag 
24 oktober om 19.30 u. in de grote zaal 
van het JOC De Kouter, Komstraat 30 (bij 

versoepeling van de Corona-maatrege-
len wordt geschoven naar CC Ghybe).  
Vooraf inschrijven en mondmasker zijn ver-
plicht. Inschrijven kan via mail:
luk_durnez@hotmail.com.
Na de avond kunnen de aanwezigen een vrijwil-
lige bijdrage geven als deelname in de kosten.

PROVEN 

n Pannenkoekenverkoop 
 za. 31 oktober 2020
De volgende herfststorm - niets zo gezellig om 
bij het haardvuur te genieten van een pannen-
koek met bruine suiker. Of krijgen we na de 
mooie zomer toch nog een nazomertje ? Dan is 
een heerlijke pannenkoek met een bolletje ijs op 
zijn plaats om nog eens na te mijmeren over de 
voorbije vakantiedagen.
Op zaterdag 31 oktober 2020 verkopen de vele 
jeugdspelers van TSC Proven overheerlijke Dik-
smuidse pannenkoeken deur aan deur. Voor de 
democratische prijs van € 6,00 krijg je 1 kg pan-
nenkoeken.
Vooraf bestellen kan bij de bestuursleden en 
jeugdtrainers. Afhalen kan de hele zaterdag in 
ons clubhuis/kantine ‘de beste plekke’.’

ROESBRUGGE
 

n PROMEN ‘ART
    17 - 18 - 31 oktober
    1 - 11 en 29 november, van 9 tot 17 uur
Welkom bij Upstream Studio (Bergenstraat 3 
Roesbrugge) of Stien en Stof (Westsluisstraat 
9 in Stavele) of Stefans Pottery (Lindestraat 6 
Roesbrugge) tijdens een wandeling van 9 km in 
de Ijzervallei. Je kan de wandeling op elk punt 

starten. Het kaartje vind je op www.promenart.
be of in een van de ateliers! Welkom!

n Buren bij kunstenaars 
 Zaterdag 17 en zondag 18 oktober
 van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur.

Ook dit jaar mag Luc Braem, afkomstig uit Roes-
brugge, jullie uitnodigen om eens langs te komen 
om zijn teken- en schilderwerk te bekijken, of wie 
weet misschien zelfs een beetje te bewonderen. 
Hij zal een aantal schilderijen presenteren, maar de 
laatste tijd is hij meer en meer bezig met kleinere 
werken op papier, vaak een combinatie van diverse 
media zoals acryl, aquarel, collage, pen, stylo enz.
Deze kleine werkjes komen snel en talrijk tot stand, 
misschien wat wisselend van kwaliteit, maar spon-
taan en lichtvoetig. Vanuit de organisatie wordt  
aan de bezoekers gevraagd om een mondmasker 
te dragen.
Welkom op zaterdag 17 en zondag 18 oktober,
telkens van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.
Luc Braem
Roggelaan 55
8500 Kortrijk

EVENEMENTENKALENDER

Traiteur B.E.L.!
Een passie voor koken

David Lanszweert, Waaienburgseweg 23
8972 Roesbrugge

Tijdens ons openingsweekend van 30 oktober 
t.e.m. 2 november bieden we een openingsmenu 

aan en wordt er per bestelling van € 60 gratis een 
fles cava mee gegeven.

 
Neem een kijkje op onze website:

www.traiteurbel.be 
of contacteer ons via mail: info@traiteurbel.be

of telefonisch: 0471 19 30 68

Graag tot binnenkort! Team B.E.L. 

Nieuw te Roesbrugge vanaf 30/10/2020!
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EVENEMENTENKALENDER
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Groot-Brittaniëlaan 5 - 8970 Poperinge
057 33 77 07 - www.vulsteke-verbeke.beVULSTEKE & VERBEKE

NO TIME 
TO WASTE
FORMULES
PAPIER & KARTON
GEMENGD AFVAL

Bestel vandaag uw rolcontainer 057 33 77 07

131396M103440.indd   1131396M103440.indd   1 16/03/20   08:3116/03/20   08:31

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

Vanaf maandag 4 januari 2021

Nieuwe onthaalmama
in de Bergenstraat 31

in Beveren-IJzer.

Voor kindjes van
0 tot 3 jaar.

Interesse?
KDVdekonijntjes@outlook.com

of 0471 49 03 76
of via

Vrije kinderdagverblijven Veurne

n Dag van de ambachten
    zon. 15 november, 11 tot 17.00 u.
Op zondag 15 november kan je bij Stefans Pottery 
(Lindestraat 6 in Roesbrugge) doorlopend van 11.00 
tot 17.00 terecht voor doorlopende demonstraties 
en een bezoek aan zijn pottenbakkersatelier!
Vrije ingang en iedereen welkom!
Rolstoeltoegankelijk.
www.stefanspottery.com

n TAI CHI DANTIAN
Indien de huidige Coronasituatie opgeheven 
wordt, zal de reeks Tai Chi weer doorgaan. We 
houden jullie zeker op de hoogte wanneer we 
terug starten met de reeks.
Voor inlichtingen:
Greet Leupe via greet.leupe@gmail.com
of GSM 0476 58 91 07.

STAVELE 

n PROMEN ‘ART
    17 - 18 - 31 oktober
    1 - 11 en 29 november, van 9 tot 17 uur
Welkom bij Upstream Studio (Bergenstraat 3 
Roesbrugge) of Stien en Stof ( Westsluisstraat 
9 in Stavele) of Stefans Pottery (Lindestraat 6 
Roesbrugge) tijdens een wandeling van 9 km in 
de Ijzervallei. Je kan de wandeling op elk punt 
starten. Het kaartje vind je op www.promenart.
be of in één van de ateliers!
Welkom!
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Hartslagen
van Rik Ryon

   

DE VERKIEZINGS-
PAPIEREN VAN 

GROEN ZIJN COM-
POSTEERBAAR

Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
hetis.rik.ryon@gmail.com

DAKWERKEN

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN

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

Publiciteit
voor de streek ?

De IJzerbode wordt in meer dan
3000 huisgezinnen verspreid.

Inlichtingen: 057 30 03 79

Met pijn in het hart zien we ons genood-
zaakt om de 14e editie van het Internatio-
naal Festival van Watou, die zou plaatsvin-
den in mei 2021, te verplaatsen naar 2022.
De door de coronapandemie aanhou-
dende binnen- en buitenlandse beper-
kingen en onzekerheden maken het ons 
onmogelijk om het Internationaal Grego-
riaans Festival van Watou volgend jaar in 
veilige omstandigheden te organiseren.
 
Het Festival is een internationaal treffen 
met deelname van ongeveer 25 buiten-
landse ensembles uit drie continenten.

De onzekerheid over de verschillende mon-
diale maatregelen met reisrestricties en 
quarantaines, de beperkingen omtrent de 
toegankelijkheid van kerken, de bijna on-
mogelijke opgave een veilige logistieke or-
ganisatie inzake bustransfers, catering en 
accommodatie voor meer dan driehonderd-
vijftig zangers te waarborgen, en onze be-
zorgdheid voor de veiligheid van de honder-
den bezoekers en alle festivalmedewerkers, 
hebben er voor gezorgd dat de complexe 
organisatie in mei 2021 niet te realiseren is.
Bovenal staat de veiligheid van publiek, 
zangers en medewerkers voorop. Het 
festival wil hierin geen risico nemen. 

Het globale festivalprogramma 2021 
was zo goed als volledig ingevuld.
We zullen met de koren, partners, onze 
leveranciers en alle medewerkers contact 
opnemen om het volledige evenement 

integraal  te verplaatsen naar 2022.
De nieuwe festivaldata situeren zich op-
nieuw rond het feest van O.L.H. Hemel-
vaart, donderdag 26 mei 2022. Zodoende 
zal het kernprogramma in Watou plaats-
vinden van woensdag 25 tot en met zon-
dag 29 mei 2022. De pre-ouvertures in 
de diverse partnersteden nemen een aan-
vang op vrijdag 20 mei 2022.
Hier en daar kunnen nog enkele actua-
lisaties worden doorgevoerd. Onze web-
site www.festivalwatou.be zal in functie 
van deze wijziging spoedig worden geac-
tualiseerd.

Samen met alle medewerkers kijken we 
ernaar uit iedereen in 2022 weer te zien 
om, met dubbel zoveel passie, opnieuw 
een fantastisch Gregoriaans Festival te 
kunnen aanbieden.

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 BV
ROESBRUGGESTRAAT 62

8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

Internationaal Gregoriaans
Festival van Watou
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Citroën verkiest Total. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : citroen.be. Contacteer uw verkooppunt voor alle informatie over de  scaliteit van uw voertuig. (1) Prijs incl. btw op 01/10/2020, van de 
NEW CITROËN C3 Start 1.2 PureTech 83 pk verminderd met alle kortingen alsook de voorwaardelijke EcoTech premie. Aanbiedingen onder voorwaarden geldig van 01/10 tot 31/10/2020 in de 
deelnemende CITROËN verkooppunten en voorbehouden aan particulieren. Meer info bij ons.

4,2 – 6,8 L/100 KM  111 – 154 G CO2/KM (WLTP)
NEW C3

citroen.be

Y F Y

NEW CITROËN C3
MET 97 PERSONALISATIEMOGELIJKHEDEN

Vanaf

9.990€
Navigatie met realtime verkeersinfo 
Noodrem met voetgangersdetectie

12 rijhulpsystemen

BECAUSE LIFE IS MORE BEAUTIFUL IN COLOUR

Voor een exclusieve afspraak in de beste omstandigheden, gelieve u in te schrijven 
via telefoon op 057/20 46 06 of op citroen.be/exclusieve-afspraak

DEFEVER
Dehemlaan 18 • 8900 IEPER
T 057 20 46 06
www.citroen-defever.be
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GOED NIEUWS VOOR ALLE KINDJES!

Sint-Maarten heeft het feestcomité beloofd om op 10 november een
bezoekje te brengen aan Roesbrugge! Het Corona-beestje blijft er wel
voor zorgen dat mama en papa hun mondmaskertje moeten aan
doen. Meer informatie over hoe en waar je Sint-Maarten kan zien, 
volgt via een SINTFOLDERTJE - in de bus begin november! mmv Stad Poperinge

HET FEESTCOMITE ROESBRUGGE

Het feestcomité van Roesbrugge onderging een
belangrijke wijziging en bestaat sedert eind deze
zomer uit volgende bestuursleden: 
Nina Bonduelle, Carine Declercq, Stefan Ferlin, 
Gigliola Lippinois, Achim Maes en Haike Meeuw.
Onze grote dankbaarheid gaat uit naar Johan 
Haghedooren, Willy Neuville, Bart Recour en Leo 
Vandenbroucke voor hun jarenlange inzet! 
Met een vernieuwd logo zet het nieuw bestuur met goede moed het werkjaar in! Inspiratie 
voor de feestelijke Blauwersfiguur vonden we bij de affiche van de Kermis van 1976!

D’ABEELESTATIE
HENGELSPORT : 15 % KORTING
OP VOLGENDE STOCKARTIKELEN

MOLENS - HENGELS - ZITMANDEN

SCHEP- EN LEEFNETTEN

FOEDRALEN - ONTHAAKMATTEN

STOELEN - ...

Abelestationsstraat 34

8970 ABELE-Poperinge

Tel. 057 33 62 49

abeelestatie@telenet.be

www.abeelestatie.be

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten

Alle carrosseriewerken • schilderen

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT
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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

Bisol Supreme, Europese topmodules met een Opbrengstgarantie van 100%
Uniek in zijn soort. De beste zonnepanelen momenteel op de markt!

ü Geen Degradatie,
ü Geen PID, LID of andere ID’s,
ü 100% Oerdegelijk!

LG NeON, Transparante zonnepanelen met Dubbelzijdige werking
Benut de zon optimaal. Zowel voor- als achterzijde produceren energie!

ü Ideaal op platte daken,
ü Als omheining mogelijk,
ü Gewasbescherming tegen hagel,

Contacteer ons

Jochen Debaenst
Westsluisstraat 15
BE 8691 STAVELE

info@ecolis.be
0494 48 21 74

ZONNEPANELEN VAN DE TOEKOMST

Transparante module

Gewone module
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in ’T ROZENHOF

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

Wist je dat?

Wij beschikken over een leefbak voor kreeften en bijgevolg steeds verse kreeft kunnen
serveren. Deze zijn te verkrijgen in verschillende bereidingen… Wil je zeker zijn, reserveer
dan vooraf zodat je zeker bent dat er nog kreeften te verkrijgen zijn!

Wist je dat?

Wij elke vrijdag- en zondagavond vanaf 18 u. kip aan ’t spit serveren?
Heerlijke sappig gebakken kip met slaatje, verse frietjes, koude sausjes voor € 15.
Ook warme sausjes te verkrijgen!
Mogelijkheid om kip af te halen: ½ kip: € 5,50  - hele kip: € 10,00
Naast onze heerlijke kip kun je op deze avonden ook aan de kaart eten!

Tijdens deze coronaperiode is het moeilijk om suggesties en evenementen vooraf te plannen.
We doen ons uiterste best om te zorgen voor de nodige afwisseling en proberen om extra-
tjes in te lassen, maar het is heel moeilijk om ver vooruit te kijken!
Volg ons op facebook en daar vind je van week tot week terug wat we doen om jullie extra 
te verwennen. Laat ons hopen dat we snel terug naar het gewone leven kunnen gaan, pro-
beer toch wat te genieten en ... zorg vooral goed voor jezelf!

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

Wim Indevuyst

dinsdag tot zaterdag open van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 18.30 u. 
zondag open van 9.00 tot 12.00 u. • gesloten op maandag   

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

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

+ grote keuze aan violen, winterheide, sierkolen, minicyclamen
… alles om uw najaars- of winterbloembakken te vullen

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

+ alle bloembollen van de voorjaarsbloeiers

+  groot assortiment siergrassen,
geven een speciale toets aan de tuin
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NIEUW VOORWERP

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.

Hou je van kersen maar niet van de pitten? Dan 
is deze kersenontpitter de oplossing. Met dit 
handig toestel verwijder je snel en eenvoudig 
pitten uit de lekkere vruchten. Zo kunnen ook 
kinderen op een veilige manier van de kersen 
smullen. Ook bruikbaar voor krieken en olijven 
en handig bij het maken van een kriekentaart. 
Niemand wist dit voorwerp te raden.

VOORWERP                      
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.

Het Brouwerskasteel Feys

Uit het verleden is niet zoveel bekend, behalve dat verschillende generaties Feys er 

vertoefden. Zelfs de juiste oorsprong en het moment van de eerste steenlegging zijn niet 

precies gekend. Vast staat dat er sinds eeuwen economisch behoorlijke activiteit was rond 

de Ijzer en de Dode IJzer. 

Het gebouw zelf zou grotendeels op fundamenten staan van een eerder gebouw, maar 

foto’s, prenten noch tekeningen hebben we tot op heden kunnen terugvinden. Klinkt 

dit voldoende als een oproep? Na jarenlange leegstand en beperkt gebruik, zelfs een 

periode van jarenlang binnenregenen had zijn sporen nagelaten. Zowaar alle mooie ‘mou-

luren’,  sierpleisters waren kapot gegaan of zwaar beschadigd. Deze werden ondertussen 

in ere hersteld, alsook andere prachtige details van het statige gebouw. Een gebouw met 

geschiedenis dat nu begint aan zijn volgende hoofdstuk…

Heb je meer info over het Brouwerskasteel OF heb je een leuk verhaal, anekdote of mis-

schien wel foto’s? Laat het ons dan alsjeblief weten. Wij stellen het heel erg op prijs!

0468/10.20.35 (telefoon of WhatsApp) + events@feysbook.be

Laurent De Coninck alias The King, 
overleden

Op 18 september overleed Laurent De Co-
ninck, alias ‘The King’, in zijn woonplaats 
in Koksijde. Hij werd 93. Laurent De Co-
ninck werd geboren te Zulte, huwde met 
Thérèse Sawenne en het paar kreeg twee 
zonen, van wie er één is overleden. Na zijn 
militaire carrière leidde Laurent het diep-
vriesbedrijf Eurofreez als directeur-generaal.
Vrijdag 25 september werd in intieme kring 
afscheid genomen van Laurent De Coninck.
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ERVARING - KWALITEIT - SERVICE …

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

Handelsdrukwerk
Je firma op zijn best voorstellen!

firmakaartjes, facturen, omslagen, brieven,
bestel- en leveringsbonnen, …

Publiciteitsdrukwerk
voor firma en vereniging:

affiches, flyers, brochures, …

Eindejaarsgeschenken voor je klanten
- Kalenders, ...

- Notablokken, ...
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

Nieuwecollecties!
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HULPDIENSTEN
• Ambulance, medische spoed
 tel. 112
• Brandweer
 tel. 112
• Politie
 tel. 101

!!! BELANGRIJK !!!
De IJzerbode september

verschijnt in de loop van week 47
(16-20 november).

Artikels en publiciteit inleveren
ten laatste op donderdag 29 oktober 2020.

MENSEN VAN BIJ ONS

• Clara D’Hondt, weduwe van Valère Bulteel, 
geboren te Reningelst op 14 april 1925 en 
op 10 september 2020 op 95-jarige leeftijd 
te Ieper overleden.

• André Janssens, echtgenoot van Marie-
Jeanne Lemarcq, geboren te Rijsel op 6 mei 
1932 en op 13 september 2020 op 88-ja-
rige leeftijd in Huize Proventier te Poperinge 
overleden. Er werd in intieme kring van hem 
afscheid genomen.

• Maurice Top, zoon van Gaspard Top en Ma-
rie Vercruysse, geboren te Roesbrugge-Harin-
ge op 7 juni 1926 en op 13 september 2020 
op 96-jarige leeftijd in het WZC OLV Gast-
huis te Poperinge overleden. De rouwdienst 
had plaats op 18 september 2020 in de Sint-
Martinuskerk te Roesbrugge gevolgd door 
de begrafenis op het kerkhof te Roesbrugge.

• Josephine Viane, weduwe van Georges 
Devos, geboren te Poperinge op 19 maart 
1960 en op 17 september 2020 op 60-ja-
rige leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis 
te Ieper overleden. De afscheidsviering had 
plaats in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Pope-
ringe op 26 september 2020. Josephine was 
de dochter van † Willy Viane - Alice Boury.

• Germain Viane, weduwnaar van Hedwige 
D’Hulster, geboren te Poperinge op 6 augus-
tus 1925 en op 19 september 2020 op 95-ja-
rige leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis 
te Ieper overleden. De rouwdienst had plaats 
op 26 september 2020 in de Sint-Janskerk te 
Poperinge, gevolgd door de bijzetting in de 
familiegrafkelder te Proven.

• Monique Goemaere, echtgenote van Ca-
mille Berquin, geboren te Poperinge op 14 
september 1939 en op 19 september 2020 
op 81-jarige leeftijd plots overleden. Er werd 
in intieme kring van haar afscheid genomen.

• E.H. Cyriel Moeyaert, geboren te Sint-An-
dries op 23 mei 1920 en overleden in het 
WZC O.L.V. Gasthuis te Poperinge op 25 
september 2020. Een uitgebreid artikel over 
hem verschijnt in de volgende Ijzerbode.

• Simonne Deruyter, weduwe van Norbert 
Demuys, geboren te Poperinge op 15 de-
cember 1937 en op 28 september 2020 op 
83-jarige leeftijd in het Jan Yperman Zieken-
huis te Ieper overleden. De rouwdienst had 
plaats op 3 oktober 2020 in de Sint-Blasius-
kerk te Krombeke. De urne werd bijgezet op 
de begraafplaats te Proven.

• Gilbert Regheere, geboren te Krombeke op 
28 oktober 1935 en op 29 september 2020 
op 85-jarige leeftijd in het Jan Yperman Zie-
kenhuis te Ieper overleden. De rouwdienst 
had plaats op 7 oktober 2020 in de Sint-
Janskerk te Poperinge.

TE KOOP

Schilderij winterlandschap:
100 cm x 80 cm
Te bezichtigen:

maandag tot vrijdag 
van 17 tot 18 u.,

Blekerijweg 7 te Proven

’t Zeugekot
Een belevenis op het platteland

Bezoek- en zorgboerderij
Feestzaal te huur
Vakantiewoning
Hoeveslagerij
Workshops

Sint-Omaarsstraat 4
8691 Beveren aan de IJzer

0478 37 64 36
www.zeugekot.be







 








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
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Bie - Zenobie Zoete - gebortig van Killem-Lende, juuste
over de frontiere, wunde sedert da ze getrouwd wos 
op een stief kleen boerderietje op de Kievithoek in 
Lo. Moa joaren ol wos ze weeuwe, ’t mensche. Neur 
vint, die trimard wos, viel vrads ziek binst een bete-
campajje diepe in ’t Fransche, en arriveerde een weke 
loater thuus. Tusschen vier planken! Sichtendien trok 
Bie een weeuwepensioentje. ‘t Is etwód, joat! Moa 
o je joen doamei moe rechthoeden! Voe gliek wiene 
stoa je moederziele ollene! Olleman gebóart wel 
dat ie compasje hed, moa peist: “Elk vor ie! Trek je 
plang!” En Bie dei dat! Ze moste wel, d’oarme slore. 
Mi vele couroage paste ze neur doenienksje op. Ol-
lene! Want nins, z’ is nooit hertrouwd. Goeste ge-
noeg, en okkoage oek, moa lik ezo nooit gin stieve 
treflikke! Alli, dat voenk Zenobie! Moar een geluk 
bie een oengeluk, z’ hadde kiend noch kroaie voe 
voren te zorgen! Op een dag, ze wos juuste een 
keun an ’t vloan, kwam de vint voe ’n illetriek op 
te nemen. Moa nie den dienen van geweunlik, moar 
een anderen, een remplassant van ezo een joar of 
vuvenveertig. ’t Wos niestig koed die dag, en uut 
een eerboarhied vroeg Zenobie: “Goeste in een sjatje 
warme kaffie, menere?” Zenobie droenk één mei en 
ze grochten an de klap. Over ’t roar were olle doage, 
over ‘t latste nieuws van de streke, de slichte tieden 
en d’oenschansen in ’t leven. En Zenobie vertelde da 
z’ ol tien joar weeuwe wos, nooit hertrouwde, moa 
nieten tekort hadde, da ze vele spoarde. “Mien moe-
der is oek van boerofkomste en z’ is zie stief voe de 
Raiffeisenkasse! En gie? Wuk doe gie mi je spoargeld? 
Noa wuvver spoarkasse goa gie doamèi?”. “Betrouwt ze 
zie dat?” vroeg Bie. “Neur schoon geld an wildvrimde 
menschen geven! ’t Miene, da goat m’n huus nie uut. 
‘k Zorgen doa zelve voren, ’t grotste deel droagen ‘k ik 
oltied op me lief. Smakt het? Nog een sjatje? Mi een 
druppeltje?” De vint anvèèrde, zei da Bie sympathiek 
wos, dat ie z’ een hertlik mensche voenk. En da
z’ een pieper verdiende.“Moa ja”, zei ‘n, “je gift da 
nie an menschen da je nie zo goed kent. Ze zoen kun-
nen affronteerd zien!”. “Peis j’ het?” lachte Zeno-
bie, en neur oogsjes bloenken. “Pieperen doet toch 
gin zeer!”. “Joamoa...,” zei de vint, stoeg op en...
“Kalme, kalme! Zet je, en vertelt een keer!” zei Felix de 
champetter woa da Zenobie over neur toeren bin-
nengevollen wos mit ’t slicht nieuws da ze bestolen 
wos. “Hoe ku gie nu je geld gepakt zien? Je droagt, zeg 
je, ossan je poenke op joen, goed weggestoken oender 
je roks!”. “Joak!” “Ewel, en toen? Hoe koste die vint 
toen bie je geld? Je voelde num ogliek tasten en vrie-
melen oender je roks? Liet je gie num ezomoa ze gank 
goan?” “Joak, ja, naïeve tute da ‘k wos. Mi ze piepe-
ren en ze frutselen overol. Eerlik ezeid, ‘k had ik dat lik 
gèèrn, en ‘k wos overtuugd dat ’n zocht achter… Nink, 
‘k had het niet deure!” “Zij en had het helegans niet 
door, en stijf vlug greep hij haar…“ - Felix lekte nog 
een keer rap an ze potlood - “haar… spaarpotje!”

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

Wij aanvaarden
ecocheques

EFFICIËNT WASSEN EN DROGEN!

Volledige folder op www.elektrocappoen.be - Veilige leveringen en herstellingen gegarandeerd !

L6FBG04W
WASMACHINE

 1400 rpm
 Capaciteit 10 kg
 Big LED Display
 Energielabe A+++AB 
 Eenknopsbediening
 Protex trommel

T7DBK83P
DROOGKAST

€648 
99,-

Aeg
Wasmachine

L6FBG04W   1400T  10 KG
AE.4.01.1445

Adviesprijs 748,99 euro
1,00 euro

NV ELEKTRO CAPPOEN
PROF.RUBBRECHTSTRAAT 12
8972 ROESBRUGGE
Tel: 057/300594  Fax: 057/300897
E-mail: info@elektrocappoen.be

Powered by Engels Group1/10/2020

Toeren 1400T

Capaciteit 10KG

Print Big LED Display

Startuitstel Ja

Beveiliging Aqua Control

Energielabel A+++AB

Bediening Eenknops

Trommel Protex

Trommelverlichting Neen

Breedte 60CM

Diepte 66CM

Laaddetectie Neen

Rest/Eindtijdaanduiding Ja

Schuimdetectie Ja

ProSense / invertermotor/

€748 
99,-

 Capaciteit 8 kg
 Big LED Display
 Met startuitstel
 Warmtepomp
 Energielabe A+ 
 Eenknopsbediening
 Protex trommel

Aeg
Droogkast condens

T7DBK83P  8K WARMTEPOMP
AE.4.15.0625

Adviesprijs 648,99 euro
1,00 euro

NV ELEKTRO CAPPOEN
PROF.RUBBRECHTSTRAAT 12
8972 ROESBRUGGE
Tel: 057/300594  Fax: 057/300897
E-mail: info@elektrocappoen.be

Powered by Engels Group1/10/2020

Capaciteit 8KG

Print Display

Startuitstel Ja

Type Warmtepomp

Energielabel A+

Bediening Eenknops

Timer Ja

Resttijdaanduiding Ja

Trommel Protex

Trommelverlichting Neen

Functie delicaat Ja

Functie kreukvrij Ja

Breedte 60CM

Diepte 66,5CM

SensiDry / ProSense / ÖkoFlow / volle deur

Afvoer condenswater via optionele kit

Miele
Wasmachine

WED 135 WPS   1400T 8KG
MV.4.01.1735

Adviesprijs 948,00 euro
1,00 euro

NV ELEKTRO CAPPOEN
PROF.RUBBRECHTSTRAAT 12
8972 ROESBRUGGE
Tel: 057/300594  Fax: 057/300897
E-mail: info@elektrocappoen.be

Powered by Engels Group1/10/2020

Toeren 1400T

Capaciteit 8KG

Print DirectSensor

Startuitstel 24U

Beveiliging Waterproof system

Energielabel A+++-10%AB

Bediening Eenknops

Trommel Softcare

Trommelverlichting Neen

Breedte 59,6CM

Diepte 63,6CM

Laaddetectie Ja

Rest/Eindtijdaanduiding Ja

Schuimdetectie Ja

W1 Chrome/capdosing/Profi-eco motor/

Licht schuin bedieningspaneel

WED 135 WPS

€948,-

WASMACHINE

 1400 rpm
 Capaciteit 8 kg
 DirectSensor
 24 u. startuitstel
 Energielabe A+++ -10%AB 
 Eenknopsbediening
 SoftCare trommel

 Capaciteit 7 kg
 DirectSensor
 24 u. startuitstel
 Warmtepomp
 Energielabe A++ 
 Eenknopsbediening
 SoftCare trommel

Miele
Droogkast condens

TEB 155 WP WARMTEPO.7KG
MV.4.15.1008

Adviesprijs 898,00 euro
1,00 euro

NV ELEKTRO CAPPOEN
PROF.RUBBRECHTSTRAAT 12
8972 ROESBRUGGE
Tel: 057/300594  Fax: 057/300897
E-mail: info@elektrocappoen.be

Powered by Engels Group1/10/2020

Capaciteit 7KG

Print Direct Sensor

Startuitstel 24U

Type Warmtepomp

Energielabel A++

Bediening Eenknops

Timer Neen

Resttijdaanduiding Ja

Trommel Softcare

Trommelverlichting Ja

Functie delicaat Ja

Functie kreukvrij Ja

Breedte 59,6CM

Diepte 63,6CM

Geïnt.condenswaterafvoer/FragranceDos/PerfectDry

ECO dry/T1 Excellence chrome/licht schuin bed.pan.

TEB 155 WP
DROOGKAST €898,-




