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GEMEENTE BEVEREN-IJZER anno 1952 (1)
Verslag in verband met de wedstrijd tussen
de landelijke gemeenten van de arrondissementen
Veurne en Diksmuide
Naar aanleiding van een wedstrijd tussen de landelijke gemeenten van de arrondissementen Veurne en Diksmuide in
1952 moest een uitgebreid verslag van
de deelnemende gemeenten ingediend
worden met alle structurele en financiële gegevens, de verwezenlijkingen op
gebied van land- en tuinbouw, veeteelt,
behuizing, inrichting dorp, bedrijven,
onderwijs, jeugd, verenigingsleven, …
Fernand Feys, burgemeester-voorzitter,
Joseph Catteeu, schoolhoofd, Geo Candaele, bediende, Joseph Debacker,
rustend veldwachter en Robert Lepee,
gemeentesecretaris en verslaggever
realiseerden dit verslag.
Het grondgebied
Het grondgebied van de gemeente heeft
de vorm van een horizontale smalle strook,
gaande van west naar oost, en liggende
langs de staatsbanen nr. 9 en 64.
De lengte in vogelvlucht is 9 km. De maximum breedte in noord-zuidrichting bedraagt
2 km 400 m. De gemeente beslaat een opervlakte van circa 1234 ha. De oostergrens is
gevormd door de IJzer en de westergrens
door een gemene grens met Frankrijk.
De afstand in vogelvlucht van Beveren a.d.
IJzer naar Poperinge is 11 km, naar Veurne
16 km en naar Diksmuide 19 km.

De bodem
De bouwlaag kan als diep bestempeld worden, daar zij gemiddeld de 0,50 m bereikt.
Langs de IJzer zijn diepe aangeslibberde gronden voorhanden. De gemeente maakt deel
uit van de zandleemstreek en de landbouw-

gronden zijn van zeer goede hoedanigheid.
Schier jaarlijks worden er door de IJzer ongeveer 108 ha wei- en hooilanden overstroomd, ’t zij omtrent 1/10 van de totale
oppervlakte van het grondgebied.
De ondergrond is in hoofdzaak gevormd
door Ieperse klei, die men reeds op sommige
plaatsen ontwaart vanaf 1,50 m à 2 m diepte. De dikte van de kleilaag is circa 100 m.
De gewone drinkwaterputten hebben een
gemiddelde diepte van 3 m.
De op de gemeente gemaakte arthesiaanse
putten leveren genoegzaam ondergronds
water van op een diepte van circa 120 m.
De bovenlaag behoort tot de groep “Quartenaire-supérieur en inférieure” ook nog genaamd “Moderne”.

Het dorp
De oorsprong van het dorp zou te vinden
zijn tussen het kasteel gebouwd door Andrie
Heve in 1590, later bewoond door de familie
Heve-Zannekin, en de kerk die in 1451 zou
gebouwd of herbouwd zijn.
De grond waarop de kerk gebouwd werd is
in 1210 door Willem de Bethune, Heer van
Roesbrugge, geschonken. Deze was ook tussen 1230 en 1240 de stichter van de abdij
der Rousbrugge Damen (O.L.Vr. ter Nieuwe
Plant) die een grote rol speelde in de verdere
uitbloei van de gemeente Beveren en Roesbrugge.
Buiten de eigenlijke dorpskom is een groot
gehucht in lintbebouwing ontstaan nl. “Beveren-Kalsijde” gelegen op de zuidwestelijke
grens van het grondgebied, vanaf de axiale
straat van Roesbrugge in de richting van de
Franse grens (staatsbaan nr. 9 Brussel-Duinkerke). Dit gehucht ligt in vogelvlucht op
2 km 400 m van de kerktoren en is door zijn

ligging aangewezen op verdere uitbreiding.
Het dorp zelf is gelegen langs de staatsbaan
nr. 64 (Brugge - Roesbrugge).
Het grondgebied telt 417 gebouwen, waarvan 387 woonhuizen en de rest bestaande
uit schuren, loodsen of stallingen. In de woningen zijn een 80-tal hoeven, verspreid over
het ganse grondgebied.
De parochiale kerk dagtekent van 1451 en
is als monument geklasseerd ingevolge het
Koninklijke Besluit dd. 20 februari 1939.
De kern van het dorp bestaat uit de kerk met
aanpalend kerkhof en pastorij, de jongensen meisjesschool, woonhuizen, winkels en
herbergen.
Bij besluit van de Regent dd. 06 oktober
1945 werd de gemeente onder stedebouwkundige regime geplaatst.
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Verslag

gemis van nijverheid met de daarbij behorende werkgelegenheid.

A. Toestand van het dorp

Wegenis

Zoals in de inleiding reeds vermeld beslaat
de oppervlakte van de gemeente circa
1234 ha.
In 1900 telde de gemeente 1660 inwoners,
in 1910 … 1468, in 1920 … 1478, in 1930
… 1317, in 1947 … 1261 en in 1951 …
1298 inwoners.
De dichtheid van de bevolking in verhouding met het grondgebied is dus nagenoeg
106 inwoners per km2.
In 1812 bestond de bevolking uit 1446
zielen. Het jaar 1851 was een hoogtepunt
aangezien er toen 1693 inwoners waren.
De evolutie tot 1947 was degressief en kan
geraamd worden op gemiddeld 7 hoofden
per jaar.
Na de algemene volkstelling van 31 december 1947 werd het bevolkingscijfer officieel
vastgesteld op 1303.
In 1901 werden er 43 geboorten tegen
sterfgevallen geacteerd,
In 1910 werden er 36 geboorten tegen
sterfgevallen geacteerd,
In 1920 werden er 35 geboorten tegen
sterfgevallen geacteerd,
In 1930 werden er 12 geboorten tegen
sterfgevallen geacteerd,
In 1940 werden er 15 geboorten tegen
sterfgevallen geacteerd,
In 1947 werden er 15 geboorten tegen
sterfgevallen geacteerd,
In 1951 werden er 5 geboorten tegen
sterfgevallen geacteerd.
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Het grondgebied wordt in de richting oostwest doorkruist door de staatsbaan nr. 64
om samen te vloeien aan het westelijk uiteinde met de staatsbaan nr. 9 die uitloopt
op de Belgisch-Franse grens. Deze wegen
hebben op sommige plaatsen “Zones van
non-aidificandi” gaande van 6 tot 8 m.
Verder zijn er twee wegen van groot verkeer, alsmede een landbouwwegennet.
Samengevat zijn er 7,5 km rijkswegen, circa
8 km wegen van groot verkeer en 16 km
wegen van klein verkeer.
Het bestaande wegennet mag als verouderd aanzien worden en niet aangepast
aan het hedendaagse verkeer. Verkeerswegen in beton zijn niet voorhanden.
De rooilijnen langs de staatsbanen miskennen al wat recht is en verschillen in sommige gevallen van huis tot huis.
In 1950 werden de bebouwde kommen gerioleerd en voorzien van voetpaden.
De wegen zijn niet afgezet met bomen.
De buurtspoorwegen Poperinge-VeurneDe Panne doorkruist, althans nog voor het
ogenblik, het grondgebied.
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Financiële toestand
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In 1901 werden er 8 personen afgeschreven en 17 ingeschreven,
In 1910 werden er 114 personen afgeschreven en 94 ingeschreven,
In 1920 werden er 126 personen afgeschreven en 138 ingeschreven,
In 1930 werden er 124 personen afgeschreven en 90 ingeschreven,
In 1940 werden er 54 personen afgeschreven en 67 ingeschreven,
In 1947 werden er 85 personen afgeschreven en 97 ingeschreven,
In 1951 werden er 77 personen afgeschreven en 77 ingeschreven.
Telkens met de oorlogen 1914-1918 en
1940-1945 vermeerderde de bevolking
aanzienlijk door de vluchtelingen en uitwijkelingen die in de gemeente kwamen
wonen.
Bovenstaande tabellen duiden onbetwistbaar aan dat de bevolking in de toekomst
zal afnemen, hetgeen grotendeels te wijten
is aan de geboortebeperking en aan het

Sedert 1933 heeft de gemeente nooit een
tekort in haar budget gekend. De verscheidene opvolgende gemeentebestuurders
hebben immer een bijzonder waakzaam
oog gehouden op de financiële toestand.
In 1933 bedroeg het tekort in de rekening
6.515,37 fr.
In 1940 vertoonde de rekening een boni
van 102.379,24 fr., hetwelk in 147 opgevoerd werd tot 255.046,81 fr.
Niettegenstaande de verschillende grote
werken sedert 1947 in de gemeente uitgevoerd (volledige uitbreiding van het elektrisch laagspanningsnet met fondsen door
de gemeente zelf voorgeschoten, aanleggen van riolen en van voetpaden en bouwen van een nieuw gemeentehuis) konden
de gemeentelijke opcentimes gehandhaafd
blijven op 250 voor de grondbelasting, 75
voor de honden en 125 voor de rijwielen en
vertoonde de rekening over 1951 nog een
batig saldo van 114.806,39 fr.
De financiële toestand mag dus als volkomen gezond betiteld worden.
Wordt vervolgd
Verslaggever
Robert Lepee
Gemeentesecretaris

Robert Lepee
Robert werd geboren op 28 november 1916 als zoon van Firmin en Emma
Ugille. Na een paar jaar college lopen
in Poperinge kwam hij bij de Registratie terecht als bediende. Terzelfdertijd
volgde hij de cursus “bestuursrechten”
in Brugge waarin hij slaagde. In 1939
werd hij tot secretaris van de gemeente
Beveren a.d. IJzer benoemd en werd hij
direct geconfronteerd met de moeilijkheden van de bezetting. In volle oorlogstijd (in 1942) huwde hij met Flora
Maeyaert en namen ze hun intrek in de
Hondschootestraat 22. Zij kregen twee
zonen, Leo, nog steeds woonachtig in
Beveren en Ludo, de huidige pastoor
van Watou.
Sedert 1947 was hij, in opvolging van
Alfons Tahon, plaatselijk agent van het
Gemeentekrediet en heeft hij ook zijn
verzekeringsportefeuille overgenomen.
Robert was een “echte” Bevernaar en
hij heeft Beveren ook steeds in zijn hart
gedragen. Hij was dan ook fier om in
1951 het nieuw gebouwd gemeentehuis (nu te koop) te betrekken. Samen
met burgemeester Fernand Feys en
veldwachter Urbain Huyghe zorgden zij
voor het wel en wee van de gemeente
tot in 1977 (fusie van Alveringem). Door
de fusie verviel zijn secretariaatswerk in
Beveren en moest hij noodgedwongen
nog 3 jaar dagelijks naar Alveringem
optrekken om er de Burgerlijke Stand
te behartigen. Eind 1980 werd hij getroffen door een hartinfarct, herstelde
goed en ging in 1981 met pensioen.
Tot in 2010 kon hij genieten van zijn
vogels, zijn piekfijne tuin, de vele wielerwedstrijden in onze Westhoek en van
de vele contacten met de inwoners en
oude cliënten. Ondertussen had hij in
2005, na een lange periode van zorgbehoevendheid, afscheid moeten nemen van zijn lieve echtgenote. Robert
overleed plots op 21 juli 2010.
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OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN OKTOBER 2017
KAARTING - 11 OKTOBER
8 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Vandepitte Paul
2. Wykaert André
3. Ingelaere Suzanne
4. Butaye Johan
5. Pattou Henriette
6. Luyssen Edmond
7. Vereype Ivonne
8. Muylle Lena
KAARTING - 25 OKTOBER
4 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Butaye Lucien
2. M-Louise Muylle
3. Lanszweert Magda
4. Lampaert Jozef

486 pt.
441 pt.
418 pt.
418 pt.
383 pt.
368 pt.
312 pt.
235 pt.

443 pt.
370 pt.
357 pt.
278 pt.

KLASSEMENT NA OKTOBER
1. Wyckaert André
23 part./3557 pt.
2. Lampaert Jozef
21 part./3081 pt.
3. Candaele Jacqueline
20 part./3146 pt.
4. Depyper Anna
20 part./3060 pt.
5. Butaye Johan
19 part./3264 pt.

Ysbloem’n up de ruten,
kilte en koude buten;
tevoörn nog hên de klokk’n êloön
vor nuze doön.
Bloem’n oek up de groaven
- Allerheiligen oavond Kruusen mè krisanten d’r voörn
in reên’n smoör’n …
Me lezen ol knielen
vor d’afgestorven Zielen.
’t Is nu ‘n tyd dat Doöd en Leven
makangers ên handdruk geven.
Djoos Utendoale

PETANQUE - 6 OKTOBER
Wonnen 3 partijen
Coussee Monique, Syryn Christianne en
De Turk Pascale
PETANQUE - 20 OKTOBER
Wonnen 3 partijen
Brunet Willy, Butaye Lucien, Celis Colette,
Luyssen Edmond, Soetaert Frans,
De Turk Pascale en Vanhecke Lena
KLASSEMENT NA OKTOBER
1. Butaye Lucien
2. Lebegge René
3. Luyssen Edmond
4. Soetaert Frans
5. Butaye Pol

SAPPERLOOT!
ERIN GELOOT !

Sommigen zijn lukkebonen, anderen treft een
onaangenamer lot. Lotje trekken is inderdaad
niet altijd een happy ending story. Daar konden
onze jongens van mee praten die er zich voor
WO I in lootten om soldaat te zijn.
Toen was er geen algemene dienstplicht maar
werd op het gemeentehuis geloot wie wel en
wie niet onder de wapens moest. Wie een laag
lot uit het draaitrommeltje te beurt viel, was
vrijgesteld, de anderen moesten heug tegen
meug dienst kloppen in den armée belge tenzij
de ouders goed bij kas waren en hun zoon konden vrijkopen door een vervanger te betalen.
Toen al was geld een almachtig wapen!
Patrick Pattyn uit Poperinge werd geloot als
winnaar en verdient een prijs!

691 pt.
668 pt.
661 pt.
658 pt.
655 pt.

Herfst- en wintertinten 2017!

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.

8 DECEMBER van 13 tot 18 uur
Individuele make-up workshop op afspraak
Gratis bij aankoop van € 25 make-up
9 DECEMBER van 10 tot 18 uur
OPENDEURDAG
Mooie geschenkartikelen en acties!

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

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

Drukkerij SCHOONAERT
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Bank- & Verzekeringen
Bank- & Verzekeringen
Bank- & Verzekeringen

Prinzie
Prinzie
Prinzie

bvba
bvba

Voor al uw bankzaken & verzekeringen kunt u bij ons terecht.
bvba
Voor al uw bankzaken & verzekeringen
kunt u bij ons terecht.
Wij bieden u een waaier van diensten aan:
Voor
al uw
bankzaken
& verzekeringen
Wij
bieden
u een waaier +
van
aan:
• Zicht& spaarrekeningen
PCdiensten
banking en
app

kunt u bij ons terecht.

•• Zicht& spaarrekeningen
+ PC banking
en …
app
Beleggingen
op maat:
fondsen,
aandelen,
Wij
bieden u een
waaier
van diensten
aan:
•• Beleggingen
op maat:
fondsen,
aandelen,
…
renovatie-,
persoonlijke
leningen,
…
• Auto-,
Zicht- &energie-,
spaarrekeningen
+ PC
banking en
app
•• Auto-,
energie-,
renovatie-,
persoonlijke
leningen,
…
leningen,
investeringskredieten,
• Hypothecaire
Beleggingen op
maat: fondsen,
aandelen, … landbouwkredieten, …
•• Hypothecaire
investeringskredieten, landbouwkredieten, …
van leningen,
kluizen
• Verhuren
Auto-, energie-,
renovatie-, persoonlijke leningen, …
•• Verhuren
van kluizen
(waar iedereen
welkom is)
• Geldautomaat
Hypothecaire leningen,
investeringskredieten,
landbouwkredieten, …
• Geldautomaat (waar iedereen welkom is)
• Verhuren van kluizen
Wij
komen graag
bij u
thuis om
uw belangen
te beheren,
• Geldautomaat
(waar
iedereen
welkom
is)
Wij
komen
graag
bij u thuis
uw
belangen
te beheren,
want
niets is
ons teveel
voorom
een
tevreden
klant.
want niets is ons teveel voor een tevreden klant.
Wij komen graag bij u thuis om uw belangen te beheren,
want niets is ons teveel voor een tevreden klant.

Ruim aanbod verzekeringen:
Ruim
auto-,aanbod
brand-, verzekeringen:
familiale-, hospitalisatie-, uitvaart-,
auto-,
brand-,
familiale-, hospitalisatie-,
uitvaart-,
bedrijfs-,
landbouwverzekering,
…
Ruim aanbod
verzekeringen:
bedrijfs-,
landbouwverzekering,
…
auto-, brand-,
familiale-, hospitalisatie-,
uitvaart-,
bedrijfs-, landbouwverzekering, …

PRINZIE bvba
PRINZIE
Provenplein
39a bvba
| 8972 PROVEN

T +32 (0)57/30
01 | FPROVEN
+32 (0)57/30 12 82
Provenplein
39a09
| 8972
| www.prinzie.be
Tzakenkantoor@prinzie.be
+32 (0)57/30 09 01 | F +32
(0)57/30 12 82
FSMA-nr.11232
A-cB
zakenkantoor@prinzie.be
|
www.prinzie.be
Provenplein 39a | 8972 PROVEN

PRINZIE bvba
FSMA-nr.11232 A-cB

T +32 (0)57/30 09 01 | F +32 (0)57/30 12 82
zakenkantoor@prinzie.be
| www.prinzie.be
Vind
ons leuk op facebook - Prinzie
bvba - en blijf op de hoogte van onze acties.
FSMA-nr.11232 A-cB

Vind ons leuk op facebook - Prinzie bvba - en blijf op de hoogte van onze acties.
Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV www.fintro.be
Vind ons
leukafdeling
op facebook
- Prinzie
bvba
- en
op de hoogte van onze acties.
Fintro
is een
van BNP
Paribas
Fortis
NVblijf
www.fintro.be
Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV www.fintro.be
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… 40 jaar terug in de tijd

Inspecteur Robert Barbry opende de eerste kunsttentoonstelling in Haringe. Op de foto ook pater Declercq,
Frank Seydlitz, Mieke Cornette, Ivo Vandermarliere, Antoon Couttenye en Jean-Claude Huys.

In Haringe stond de Allerheiligenvakantie lange
tijd synoniem voor kunsttentoonstelling. Elk
jaar weer slaagde het dorp erin om de beste
kunstenaars uit de regio met hun beste werken naar het dorpshuis te lokken, en elke expo
lokte massa’s volk.
Met pater Declercq - of is het Djoos Utendoale?
- kreeg Haringe in 1975 totaal onverwacht een
priester-kunstenaar cadeau. Het was voor de
Haringenaars even wennen maar al snel gingen zij mee in de dynamiek van hun veelzijdige
‘pater’. Samen met onder meer Paul Recour,
Meester Jozef Gheysens, Milo Aernout, Guido
Schoonaert, Paul Vanwildemeersch, Willy Neuville en nog enkele anderen werd de ‘Kultuurgemeenschap Haringe’ gesticht met de pater
als voorzitter. Bedoeling van de vereniging was
Haringe uit de vergeetput te halen en op de
breedculturele kaart te zetten.
Eén van de eerste grote realisaties van de vereniging werd een kunsttentoonstelling, die tij-

dens de Allerheiligenvakantie van 1977 in de
schoolgebouwen liep. Naast schilderijen van
de pater zelf - toen nog vooral impressies van
Afrika - hingen er ook heel mooie potloodtekeningen van Mieke Cornette - echtgenote van
Roesbruggenaar Ivo Vandermarliere - en stond
er houtsnijwerk van de Duitse kunstenaar Frank
Seydlitz. Inspecteur Robert Barbry opende de
expo en opgemerkte gasten bij die opening
waren onder meer burgemeester Sansen van
Poperinge en VU-senator Michel Cappoen.
Die tentoonstelling kwam niet zomaar uit het
niets, want in 1975 al exposeerde pater Declercq werk in het schooltje van Haringe. In
oktober van dat jaar vierde de pater in Haringe
immers zijn zilveren priesterjubileum en tijdens
die viering werd zijn veelzijdigheid als kunstenaar voor de eerste keer - voor een beperkt publiek dan weliswaar - gedemonstreerd.
De expo van 1977 werd de start van een hele
reeks, die alsmaar meer uitstraling kreeg. In

De Provense Volksvreugd huldigde tijdens het Ceciliafeest een pak verdienstelijke
muzikanten. Leonce Joos, Gerard Vandromme, Jacques Berquin, Marcel Cossey,
André Lemahieu, Willy Elslander en Albert Deprey waren 25 jaar muzikant,
‘meester’ Alfons Debergh 25 jaar secretaris en Albert Devos 50 jaar muzikant.

1978 werd de tentoonstelling uitzonderlijk
vroeger georganiseerd. Eind juni speelde de
kunstenaar-pater gastheer voor enkele collega’s van over de schreve. De pater had een
zwak voor Frans-Vlaanderen - Haringe was
ondertussen al officieus verbroederd met Houtkerque - en de tweede kunsttentoonstelling in
Haringe wilde de banden tussen Haringe en de
Frans-Vlamingen dichter aanhalen. Pater Declercq pakte voor de eerste keer uit met een
reeks aquarellen, en daarnaast was er in het
schooltje prachtig werk te zien van onder meer
broeder José Maria, een Spanjaard maar monnik in de abdij op de Catsberg, Pierre Saps uit
Hazebrouck en Komenaar André Derudder. En
Poperingenaar Luc Ameel betoverde met een
hele reeks prachtige Schrevelandschappen.
De tentoonstellingen volgden elkaar daarna
snel op. Zowat alle regionale kunstenaars
exposeerden in Haringe, en namen als Paul
Boudry, Godfried Vervisch, André Vandevoorde, Adhemar Vandroemme, Paul Reniere, Luc
Ameel en nog vele anderen vulden met glans
de leemte die pater Declercq na zijn overlijden
in 1981 liet. De jaarlijkse expo lokte in die jaren
tot 2000 bezoekers, en heel wat kunstwerken
vonden via Haringe de weg naar de Vlaamse
huiskamers of salons.
Toen midden de jaren tachtig de interesse voor
de expo wat begon af te nemen, pakte de Kultuurgemeenschap met een nieuw initiatief uit.

Krombeke huldigde in november 1977 Johnny Lahaye als kampioen van de Pedaaltrappers.
Op de foto ook erevoorzitter José Nevejan, voorzitter Willy Laureys en
de bestuursleden Guido Breyne en Capoen.
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De werken van plaatselijke kunstenaars moesten in 1987 en 1990 plaats ruimen voor kunst
uit Bali, en in 1988 werd zelfs Tsjechoslovaakse
kunst geïntroduceerd. Ook deze expo’s kenden
nog heel wat succes, maar luidden ook het
einde in van een traditie, die Haringe toen in
dikke letters op de nationale kunstkaart zette.

Ook nog in november 1977
• Ter gelegenheid van de herdenking van de
wapenstilstand kwam op 11 november oudRoesbruggenaar luitenant-kolonel Van Den
Broek naar Roesbrugge. Hij verliet in 1937 als
jongeman Roesbrugge voor een militaire carriëre, raakte tijdens de tweede wereldoorlog
zwaar gewond, werd krijgsgevangen maar
ontsnapte en speelde daarna een belangrijke
rol in de gewapende weerstand. Later werd
hij kwartiercommandant van de kazerne van
Poelkapelle en kreeg hij een pak onderscheidingen.
• Ook in 1977 had iedereen het al over ‘de
strenge winters en vroeger...’ en het was dan
ook nationaal nieuws toen hier in de Westhoek al op 22 november een sneeuwtapijt
lag. Het hield gelukkig niet lang stand.
• De hitparade kleurde in november 1977
oranje, want Vader Abraham had met zijn
Smurfenlied een hit die wekenlang op 1
stond, en het nu nog altijd doet.

WEERSPREUKEN
EN WEERLEGENDEN
Als het in november ’s morgens broeit
wis dat de storm ’s avonds loeit.
Vertoont november zich met snee
’t zal vruchtbaar zijn, ook voor het vee.
Uit den grooten volkskalender
van Paul Van Zummeren

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten
Alle carrosseriewerken • schilderen

Kom gezellig eten met de familie terwijl de kinderen spelen op het speelplein, springkasteel,
binnenspeelhoek, go-carts, tractors,… Er zijn ook dieren zoals ezels, pony’s, kippen,…
Resto Bazil ligt in een oase van rust,
vlakbij de bekende Sint-Sixtusabdij en een uitgebreid fietsennetwerk.

MENU KERST

MENU NIEUWJAAR

Cava met hapjes

Cava met hapjes

Gevogelteroomsoep Agnès Sorel

Soepje van grijze Noordzeegarnalen

M’hamsa / tongfilet / garnalensaus

Grietfilet / citroenbotersaus /
basilicum / risotto / Parmezaan

€ 60,00 p.p. ALL IN

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

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

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

KAARTING - 26 SEPTEMBER
Kristen Volkshuis
20 deelnemers - Wonnen 3 partijen: Demuynck
Eugène 282 pt. en Verhaeghe Marleen 210 pt.

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

GEZELSCHAPSSPELEN
Vercoutter Marie-Thérèse 12 pt., Boury Alice 11 pt.,
Decaesteker Maria 9 pt. en Timperman Lucienne 8 pt.

Resto Bazil

verkrijgbaar op 24 en 25 december

Klassement:
1. Decaesteker Wilfried
2. Demuynck Eugène
3. Vandecasserie Paula
4. Vandevoorde Maria
5. Decorte Christiane

Klassement:
1. Meeuw Eddy
2. Demuynck Eugène
3. Ceenaeme Maria
4. Depyper Anna
5. Vanhoucke Willy

In het hartje van Vleteren vindt u

Koffie met versnaperingen

Wonnen 0 partijen: Louwagie Maria 69 pt., Deloz
Jean-Claude 97 pt. en Ryon Eliane 159 pt.

Wonnen 0 partijen: Bogaert Maria 164 pt. en Soulliaert
Michel 159 pt.

Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten op www.westhoekverbeeldt.be
- De IJzerbode

Dessert van de Kerstman

KAARTING - 18 SEPTEMBER
OC Karel de Blauwer
32 deelnemers - Wonnen 3 partijen: Demuynck
Eugène 267 pt., Pastoor Van Acker 264 pt., Vereype
Gratienne 258 pt. en Meeuw Eddy 215 pt.

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

Wordt vervolgd
Stef Ryon

Beste van het rund / winterse groenten /
gratin dauphinois / bordelaisesaus

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN SEPTEMBER 2017

Kalfsfilet / warme groentekrans /
kroketjes / kalfsjus
Nieuwjaarsgebak
Koffie met versnaperingen
€ 60,00 p.p. ALL IN

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

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

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

PETANQUE - 8 SEPTEMBER
35 deelnemers - wonnen 3 partijen: Bogaert
Maria, Callemeyn Victor, Deloz Jean-Claude, Gunst Frieda,
Indevuyst Alice, Van Acker Jozef en Vandeputte MarieGhislaine
PETANQUE - 22 SEPTEMBER (inhaalbeurt)
36 deelnemers - wonnen 3 partijen: Benauwt Roger,
Laseure Albert, Thery Valère en Dequidt Roos
Klassement na 45 matchen:
1. Butaye Willy
2. Neyrinck Aimé
3. Dessein Johan
4. Huyghe Geert
5. Vanderhaeghe Guido
6. Benauwt Roger
7. Vandendriessche Alain
8. Deloz Jean-Claude
9. Vandeputte Marie-Ghislaine
10. Van Acker Jozef

37 part./567 pt.
36 part./549 pt.
33 part./535 pt.
33 part./527 pt.
31 part./515 pt.
30 part./478 pt.
29 part./509 pt.
29 part./488 pt.
28 part./481 pt.
27 part./497 pt.

174

3 VER

ECTO

Gasthof ’T ROZENHOF
Afhaalmenu
24 & 25 december

Afhaalmenu
31 december - 1 januari

Kerst- & familiebuffet
25 december om 12 u.

Preisoep / groene koolsnippers /
rookworst

Vissoepje van de Chef / korstjes

Cava met fijne hapjes

v

v

Koud: Tonijn / in tartaar /
gemarineerd met olijfolie / aromaten

Buffet van voorgerechtjes
Preisoep met groene koolsnippers en
dobbelsteentjes rookworst

Koud: Carpaccio van zalm en heilbot /
huisgerookt / notenslaatje
OF

Warm: Zeeduivel / gratin / preisnippers

OF

v

Warm: Koolvishaasje / tomatenkorstje /
basilicumsaus

Warm buffet:
Gevulde kalkoenbout / portosaus /
witloof / wortel / snijboon / slaatje / rösti

v

v

Kalkoenbout / gevuld / portosaus /
witloof / wortel / snijboon / slaatje
OF

Ragout van kalf / zilverui / champignon /
erwtjes en wortelen / slaatje
Bij hoofdgerecht keuze tussen
kroketten of gratinaardappelen

Soep en hoofdgerecht: € 23,00
Voorgerecht en hoofdgerecht: € 32,00
Soep, voorgerecht en hoofdgerecht: € 34,00

Varkensnootjes / gegrild /
Stroganoffsaus / wortel /
peer in rode wijn / bloemkool / slaatje
OF

Hertenkalf / als stoofpotje / wortel /
peer in rode wijn / bloemkool / slaatje
Bij hoofdgerecht keuze tussen
kroketten of gratinaardappelen

Soep en hoofdgerecht: € 24,00
Voorgerecht en hoofdgerecht: € 34,00
Soep, voorgerecht en hoofdgerecht: € 36,00

Hapjes
Assortiment van 3 koude en 2 warme hapjes

v

€ 7,00

Desserts tijdens de feestdagen
Bokaaltje met chocomousse

€ 4,00

Kerstbûche “crème au beurre / praliné”

€ 4,00

IJsbûche “vanille / mokka”

€ 4,00

Artisanaal hoeve-ijs “Zuid Bellegoed”(per liter)
- Praliné
…………… x 1 liter
- Stracciatella
…………… x 1 liter
- Speculoos
…………… x 1 liter
- Ferrero Rocher
…………… x 1 liter
…………… x 1 liter
- Vanille

€ 8,00

Stoofpotje van zeeduivel /
preisnippers / puree
Kalfsblanket / zilverui /
Parijse champignons / erwtjes en
worteltjes / slaatje / krieltjes
v

IJsbuffet / garnituur
Menu met
wijnen en water inbegrepen:
€ 60 per persoon
Voor de kinderen
ook kinderbuffet voorzien:
€ 25 per kind

AFHAALDIENST:
Kerstavond zondag 24 december
tussen 16 en 18 uur
Kerstdag maandag 25 december
tussen 10 en 11.30 uur
Oudejaarsavond zondag 31 december
tussen 16 en 18 uur
Nieuwjaarsdag maandag 1 januari
tussen 10 en 11.30 uur
Bestellingen voor kerst:
ten laatste op 19 december
Bestellingen voor oudejaar:
ten laatste op 26 december
Voor het leeggoed wordt er een borg
van € 5.00 p.p. gerekend !!!

Obterrestraat 73 • 8972 Proven • Tel. 057 300 335 • reservatie gewenst • www.rozenhof-proven.be
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ZATERDAG 25 en ZONDAG 26 NOVEMBER 2017
telkens van 9.00 tot 18.30 uur

Kersthappening
Een verlanglijstje voor kerst? Kies welke trend het best bij u past!
Kom uw geschenk- of creatieve ideeën opdoen in een sfeervol kader.
’s Namiddags koffie en wafels voor iedereen!
Stempels op klantenkaart en lotjes eindejaarsactie!

TUINCENTER
Couthoflaan 32 - 8972 PROVEN - Tel. 057 33 39 63 - www.aupetitjardin.be
Openingsuren: dinsdag tot zaterdag van 8.30 - 12.00 u. & 13.30 - 18.30 u. • zondag open van 9.00 tot 12.00 u. • Gesloten op maandag

Huwelijk
Onze catalogi!
Reserveer ze en
maak thuis rustig uw keuze.

CHARLIEN & LEX
GAAN TROUWEN
1 juli 2016

bvba

Ook bijpassend:
• misboekjes
• menu’s
• tafelkaarten
• servetringen
• bruidssuikerdoosjes - …

bvba

Zelf een ideetje ? Creatie met foto’s ?
Wij werken het graag voor u uit !!!

Ine en Jille
21 mei 2016

bvba

We hebben echt-genoten ! Bedankt !
bvba

Veel ideeën op
www.drukkerijschoonaert.be
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Feys: met volle kracht vooruit!
2017 mogen we ongetwijfeld het jaar van de
vooruitgang noemen bij Brouwerij Feys. De
tweede helft van dit jaar was er bedrijvigheid
alom op onze terreinen. En dit zowel vóór
als achter de schermen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de heraanleg van de voortuin,
de organisatie van Festival van de Smaak@
theBrewery, enz.
Daarnaast worden er na meer dan 50 jaar
weer volop plannen gesmeed om terug bier
te brouwen. Alsof dat geen super nieuws
is! Met een kersvers diploma van zytholoog
én brouwer op zak is er voor Hendrik immers
geen houden meer aan. De microbe woekert lustig verder. Maar alles op zijn tijd. Het
juiste moment is immers cruciaal. Alles moet
kloppen. Van de bierbrouwer(s) tot het water, tot de hop. Alleen het allerbeste is goed
genoeg. En daar kruipt tijd in.
En dan is er nog onze ambassadrice, Kristel
Logie. Na meer dan 15 jaar met hart en ziel
voor de bewoners van Rusthuis Onze-LieveVrouw Gasthuis in Poperinge te hebben gezorgd, staat zij in de startblokken van een
complete ommezwaai van haar loopbaan.
En bij Brouwerij Feys zijn we daar blij mee.
Ze zal zich immers ontfermen over de proeverijen, workshops allerhande, enz.
Van workshops gesproken: in de komende
weken organiseren we nog een workshop
Advent en Glühbier. Wil je graag een gezellige avond die bovendien nog nuttig is,
schrijf je dan snel in!
En om jullie te laten meegenieten van al het
goede in het leven nodigen we iedereen van
harte uit op onze Kerst@theBrewery op
17 december. Kom langs en geniet van een
heerlijk glaasje (gratis) Glühbier.
Tenslotte eindigen we het jaar met een knal:
Newyear@theBrewery! Dit wil je niet missen! Zin in een avond gezelligheid onder
vrienden genietend van een heerlijk diner?
Dan ben je in Brouwerij Feys aan het juiste
adres. We hebben met veel zorg een diner
samengesteld met tongstrelende gerechten.
We houden van verrassingen maar willen

Hendrik Nelde en Eric Lagache
alvast een tipje van de sluier oplichten en
het hoofdgerecht prijsgeven: Zeetongreepjes met garnalen in kreeftensaus! Een echte feestmaaltijd dus. En dit voor de zeer
schappelijke prijs van € 65 per persoon inclusief ambachtelijke hapjes, hoofdgerecht,
ambachtelijk nagerecht, halve fles wijn of
2 glazen bier en cava om het jaar in stijl af
te ronden! Iedereen welkom! Schrijf je snel
in via Facebook (Feysbook.be) of via email
info@feysbook.be.
Dus, het mag duidelijk zijn: bij Brouwerij Feys
gaan we met volle kracht vooruit en zetten
we koers naar het nieuwe jaar!

Feyskalender
• 15 november
Workshop Advent
• 23 november
Workshop Glühbier
• 17 december
Kerstmarkt@theBrewery
1 glaasje gratis Glühbier voor iedereen
• 31 december
Nieuwjaar@theBrewery
Inschrijving via info@feysbook.be of
via Facebook (Brouwerij Feys)

www.feysbook.be
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VANAF DECEMBER TE VERKRIJGEN:
d opgevulde kalkoen
d opgevuld speenvarken
d ‘Boudin Noël’
d zwarte pens, gesuikerd met rozijntjes
d kerstpaté
d huisbereide lookboter
d kalfszwezeriken

Cadeautip voor de komende feestdagen:
Cadeaubon of geschenkmand met specialiteiten van het huis!

O NZE EI ND E JA A R SF O L D E R LIG T VOOR U KL AAR IN D E WINK EL !
OPENINGSUREN
dinsdag - woensdag - donderdag: 7.30 - 12.30 u. & 13.30 - 19.00 u.
vrijdag: 7.30 - 19.00 u.
zaterdag: 7.30 - 18.30 u.
zondag gesloten (enkel bestellingen af te halen tussen 9 en 11u.)
maandag gesloten

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

Bergenstraat 29 - 8972 Roesbrugge
bertennest@skynet.be

IN VAN DER HALLEN-GEMEENSCHAP
& EUROPA-BROEDERSCHAP
JAARMIS BERTENNEST IN HARINGE
Op zaterdag 2 december 2017 om 19 uur is er weerom H. Adventsmis in de kerk van Haringe uit dank
om de Boodschap van pelgrim-auteur en jeugdbezieler Ernest van der Hallen (Lier † 1948). Samen met de
Roeselaarse dichter Albrecht Rodenbach ligt hij aan
de basis van de “Van der Hallen-Gemeenschap”. Na
volgehouden ontmoetingen van studentenbeweging
en Bedevaartmarsjeugd in Haringe werd 20 jaar na
Van der Hallens overlijden door de gemeenschap het
“Bertennest” geopend aan de brug van zgn. “Dode
IJzer” te Roesbrugge.
Dit was een vrucht van het VAN DER HALLEN-JAAR
1968: zo wordt 2018 weerom een “Van der Hallen-jaar “. Tot op heden bestaat de naam van hun
centrum uit de voornamen van bovengenoemde bezielers: “Berten” en de “Nest”, zoals ze tijdens hun
leven door de bewuste jongeren werden aangesproken.
Al tijdens het Rodenbachjaar 1956 werd Ernest van
der Hallen als de nieuwe Rodenbach voorgesteld
o.m. in het boek van Bonifaas Luykx met als ondertitel “Begenadigde en Leider”. In 1999 gaf het Bertennest een 2de druk van zijn boek uit, ook aangevuld
met een levensschets van deze Luykx, die zijn priesterroeping te danken had aan Ernest van der Hallen
en Norbertijn werd in Postel, nadien missionaris en
kloosterstichter in Congo en Californië († Paasmorgen 2004). Abt Luykx, die enkele dagen doorbracht
in Bertennest te Roesbrugge en bijhuis in Kortrijk, getuigde: “Op basis van het Van der Hallen-jaar 1998
en het uitstekend werk van de tentoonstelling DE
WIND WAAIT (in ADVN-Antwerpen en ook titel Van
der Hallen-boek) zou een nieuwe, vitale beweging
moeten groeien in de geest van AKVS (-studentenbeweging) en de Pelgrim (-beweging) niet zo zeer in
heimwee naar die wonderbare tijd, maar gericht op

de toekomst met concrete taken (zoals de EUROPABROEDERSCHAP) en met zelftucht in oprechte gemeenschap als broeders in Christus”.
De “Europa-Broederschap” blijft de buitenlandse
werking van de gemeenschap o.m. met Europaburcht “Charlemagne” in het Occitaanse Ste-Jalle
(bij Nyons), gesticht door Albert Zoller († 2006) uit
Gossau in Duitstalig Zwitserland steunen. In 2017
werd het “Europa-Centrum” (Beveren a.d. IJzer) met
bostuin aan de overkant van Bertennest a.d. IJzer
overgeheveld aan het project van buur Hendrik Nelde als “beschermd monument” en meteen ontlasting van onderhoud en wegvallen van voorgestelde
functies.
Maar de zending en het kenteken voor een verenigd
christelijk “Europa der Volkeren” blijft: gele krans
met 12 sterren op blauwe grond. “12” betekent het
volle getal van alle volkeren van Europa en “blauw”
is het zinnebeeld van trouw en geloof. De zevenpuntige ster is beeld van het volledig wezen van de
mens: 4 is het aardse, 3 is het Drievuldig Goddelijke.
Volgens de Kerkvaders is 7 het getal van de volheid
en Voleinding: 7 scheppingsdagen, 7 “Gaven van de
H. Geest”, 7 sacramenten, 7 beden van het Onze
Vader, 7 christelijke deugden, 7 geestelijke en lichamelijke Werken van Barmhartigheid. (tekst A. Zoller)
Dit alles ter overweging bij de nieuwe jaarinzet, waar
we allen herdenken die al die jaren open stonden
voor deze strijd ter levensvernieuwing. Vooral ook
zij die dit jaar overleden zijn zoals Johan Van Herreweghe op 21 mei 2017, bezieler van de “Werkgroep De Nederlanden” met bijzondere taak in en
voor Frans-Vlaanderen naar de geest van priester
Jean Marie Gantois (Waten in Fr.Vl.) en dichter André
Demedts (KFV).

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

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79

Eeën meuglik oplossieng
voe d’ opgoave van oktober
Die rekel (1) droomde ervan zijn kinderloze
erftante (2) in de luren te leggen (3) maar
kwam van een kale reis thuis (4). En daar is hij
nog altijd niet van bekomen (5). Jaren al ging
hij ontelbare keren bij tante op bezoek (6) om
het mensje (7) naar zijn pijpen te doen dansen
(8) en te pluimen (9). Moar, (10) ze is wel niet
hoogbegaafd (11), de drommel (12), maar je
zal haar niet bij de neus (13) en in het ootje
nemen (14). Daarvoor ga je veel vroeger moeten opstoan (15). Van in haar prille jeugd (16)
was ze al heel krenterig (17), stopte alles in
haar spaarvarken (18) en haalde er nooit één
cent uit. Sparen, schraperig bijeenscharrelen
(19) en oppotten (20), ze deed nooit anders!
Wuk dedju is dát? Zeg het e ki.
1. fobige
2. foersche
3. foetuu
4. foente
5. frieoeën
6. fieloe
7. folieë
8. fiekfak
9. fleeuws
10. fikke
11. fokke
12. fakke
13. flutse
14. fuusmuus
15. flebiet
16. fwiete
17. furte
18. farce
19. favriens
20. froeëte
Twi meeësters in en huus
Twi katten op e muus
Twi hoends op e beeën
Kommen roarliks oovreeën.
Wim Sohier
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MADE IN CHOCOLATE

ZOKOLA
KERST & EINDEJAAR
KORTINGSDAGEN
KORTINGSDAGEN VAN
12/12 TEM 16/12/2017
Knip deze advertentie uit
en bespaar 10%* op al uw
aankopen & bestellingen.
Alleen geldig bij afgifte van deze
advertentie & van 12/12 tem 16/12

100%

telijke
Ambach

de

chocola

100%

ams

West-vla

Openingsuren: dinsdag
t.e.m zaterdag telkens van
13:30 tot 18:30 uur.
*Niet combineerbaar met andere kortingen

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

Denk nu al aan

een nieuwjaarsattentie
voor je klanten!
• kalenders (≠ formaten)
• nieuwjaarskaarten
• notablokken (≠ formaten)
Vraag vrijblijvende info!
Bergenstraat 1- 8972 Roesbrugge
057 30 03 79 - info@drukkerijschoonaert.be
www.drukkerijschoonaert.be
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EVENEMENTENKALENDER
ALVERINGEM
n Namiddagconcert met
Christoff en Matthias Lens
Woensdag 22 november om 13.30 uur
Dienst Mens, Vrije Tijd & Cultuur organiseert een namiddagconcert met Christoff en
Matthias Lens in sportzaal Rethorica in Alveringem.
Christoff, de Vlaamse Schlagerkoning, staat
al 25 jaar op de planken in de Vlaamse showbusiness. Bekende hits zijn ‘Een optimist’,
‘Zeven zonden’, ‘Sweet Caroline’ en ‘Jij bent
mijn hartslag’. Matthias Lens is zowel zanger als
accordeonist. Hij zorgt voor de ambiance en
lokt iedereen naar de dansvloer met speelse
accordeonklanken op het ritme van de ‘Kusjesdans’, ‘Pretty Belinda’ en zoveel meer.
Kaarten zijn in voorverkoop aan € 10 verkrijgbaar bij de dienst Cultuur (058 28 88 81 - cultuur@alveringem.be). De voorverkoop wordt
afgesloten op 20 november. Aan de deur kost
een ticket € 12.
n Laureatenavond
d’Olveringemnoaertjes
Vrijdag 24 november om 20 uur
Uitreiking van verschillende prijzen: bibliotheek, cultuur, middenstand, milieu, jeugd en
sport.
De genomineerden voor de ‘Prijs voor de vrijwilliger’ zijn Piet Dejonghe (Rode Kruis), Nancy
George (VK De Libel Leisele-Izenberge), Eliane
Ryon (Brouwerij Feys), Frans Vandeputte (Okra
Stavele) en Jacqueline Vandooren (Dorpspunt
Beveren).
Kom langs en breng je stem uit in de Gemeentezaal De Kwelle, Sint-Rijkersstraat 20 te Alveringem.

n Voordracht: WO I, triomf of zwanenzang van de Belgische natiestaat
Dinsdag 28 november om 20 uur
In de zomer van 1914 valt Duitsland België binnen. Koning Albert roept de Belgen op om het
vaderland te verdedigen. Onze landgenoten
reageren enthousiast. Een grote golf Belgisch
patriottisme rolt over ons landje. Maar tegelijk
veroorzaakt de Groote Oorlog een barst in de
Belgische natiestaat, die sedertdien alleen maar
groter is geworden.
De Vlaamse beweging, gegroeid vanuit een
democratische reflex en als verdediging van de
volkstaal, evolueert voor een deel naar een rabiaat antibelgicisme dat tenslotte uitmondt in
sympathie voor het Duitse autoritaire regime.
Eén van de leiders van deze beweging is de
priester-dichter Cyriel Verschaeve, kapelaan in
de Westhoekgemeente Alveringem.
In het dorp van deze controversiële priesterdichter onderzoekt historicus Bruno De Wever
de achtergronden van deze evolutie: hoe is de
barst in de Belgische natiestaat veroorzaakt en
welke rol heeft de Vlaamse beweging daarbij
gespeeld? Wat is de betekenis van de Frontbeweging? Hoe is de Vlaams-nationalistische collaboratie met de Duitse bezetter ontstaan...?
Professor Bruno De Wever, historicus en auteur
van publicaties over de vaderlandse geschiedenis, geeft antwoord op deze en andere vragen.
De gastspreker is hoogleraar in de vakgroep
‘Nieuwste Geschiedenis’ en lid van de Onderzoeksgroep ‘Sociale geschiedenis na 1750’,
aan de Universiteit Gent. Hij geniet een voortreffelijke academische faam en staat garant
voor een gedegen wetenschappelijke benadering van dit onderwerp.
Voordracht op dinsdag 28 november om 20
uur in Gemeenschapszaal De Kwelle, Sint-Rijkersstraat 20 te Alveringem.

Prijs: € 4, drankje inbegrepen.
Info: 058 28 88 81 - cultuur@alveringem.be www.alveringem.be.
n The Golden Oldies
Zaterdag 16 december om 14.30 uur
Het accordeonensemble Accormelo brengt, na
het succes van vorige jaren, ‘The Golden Oldies’
op zaterdag 16 december in zaal De Kwelle te
Alveringem. Opvoeringen om 14.30 uur en om
20 uur.
De toegangsprijs bedraagt € 5 in voorverkoop
en € 6 aan de deur. Deuren gaan open om
13.30 uur en om 19 uur.
Hierbij danken de inrichters iedereen die aan
deze dag zijn steentje bijdraagt, hetzij financieel, hetzij als medewerker.
Kaarten in voorverkoop bij Gilbert AlbrechtVanderghote (058 29 95 82 - 0497 61 38 81),
Brood en Banket Devreker (058 29 97 92) en
Museum ’t Brouwershof (0492 31 30 31).

ABELE
n Brocante -en Muntenbeurs
Zondag 10 december van 7 tot 12.30 uur
Op iedere 2de zondag van de maand gaat de
verzamelbeurs van Poperingana Numismatica
Historia terug door in Het Pensionaat te Abele.
Iedereen die interesse heeft in oude boeken,
munten, postkaarten, aardewerk en zo veel
meer verzamelobjecten kan terecht op deze
gezellige beurs.
Gratis toegang.

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

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

HOEVE CARPE DIEM
Een kleinschalig seniorenverblijf voor 4 alleenstaanden. Er is georganiseerde zorggarantie door de thuisverpleging, een
permanentiedienst, gezinszorg en poetsdienst.
Er is dagelijks een contactmomentje met
de uitbaatster en betrokkenheid met de
natuur, dieren en open ruimte. Alle comfort en een gemoedelijke sfeer die hen
doet denken aan “thuis” en niet aan een
“tehuis”. Interesse en inlichtingen op
0472 67 13 48.
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n Hobbynamiddag Dorpspunt
Donderdag 16 november
van 14 tot 16 uur
Op 16 november van 14 tot 16 uur maken we
kerstkaarten in het Dorpspunt. Er is een voorraad materialen aanwezig. Eigen gerief mag
gerust ook meegebracht worden.
Kostprijs: vrijblijvende bijdrage.
Allen welkom in het Dorpspunt, Roesbruggestraat 20 te Beveren aan de IJzer.
n Theenamiddag
Dinsdag 21 november van 14 tot 16 uur
Op 21 november van 14 tot 16 uur is er een
theenamiddag. Patricia van ‘Het Verwenhuis’
in Izenberge leert ons het perfecte kopje thee
zetten.
Deelnameprijs: € 10, graag inschrijven vooraf.
Allen welkom in het Dorpspunt, Roesbruggestraat 20 te Beveren aan de IJzer.

HARINGE
n Toneel in Haringe
Nog een paar weken en de geheimzinninge Villa Beaufort in Haringe geeft al haar geheimen
prijs. Wie de vreemde maar ook komische perikelen van de Beaufortvilla wil meemaken, kan
dat vanaf 1 december in De Levaard in Haringe.
Nelly Behaeghel, Martine Boone, Karel Caenen,
Christine Deroo, Lore Descamps, Grietje Lagae,
Willy Neuville, Stef Ryon, Andy Schacht en Ine
Six bevolken de lugubere villa en Daniël Delerue voert de regie in de spannende chaos.
De deuren van de Villa Beaufort gaan wijd
open op vrijdag 1, zaterdag 2, maandag 4, en
vrijdag 8 december om 20 uur en op zondag

Nails & Style

Carla
Manicure: gelpolish en gelnagels
Iedere maand nieuwe kleurtjes binnen!
Medische pedicure
Gesloten op woensdag en zondag
Behandelingen enkel op afspraak
Bergenstraat 9 - Beveren a.d. IJzer
0473 22 25 43

10 december om 19 uur. De voorstellingen
vinden plaats in De Levaard in Haringe en de
toegangskaarten kosten € 7. Ze kunnen gereserveerd worden via toneelharinge@gmail.com
of op 057 30 03 09 (klooster Haringe).

KROMBEKE
n Tuinhier Krombeke
Vrijdag 8 december om 20 uur
‘Vermeerderen van planten door stekken,
scheuren, afleggen’ door Johan Deblaere in
de kantine van de Hondenschool “Te Lande”,
Bankelindeweg 39 te Krombeke.

POPERINGE
n ‘Hoera, voor de Voorleespapa’s’
Zaterdag 25 november 2017
De Vlaamse Voorleesweek van 18 tot 26 november 2017 staat dit jaar in het teken van het
thema ‘Hoera, voor de Voorleespapa’s’.
Zo lezen op zaterdag 25 november vanaf 9.30
uur in bibliotheek De Letterbeek voorleespapa’s voor uit hun lievelingsboeken. Kinderen,
ouders, oma’s en opa’s zijn welkom voor dit
gezellig voorleesmoment, dat wordt afgewisseld met een lekker stukje cake en een drankje.
Deelnemen is gratis en je hoeft je ook niet in
te schrijven.
Bovendien staan in de bib maandelijks op
woensdagnamiddag en tot volgende zomer
nog meer voorleesuurtjes geprogrammeerd.
Het overzichtje: 13 december (thema ‘Feest’),
3 januari 2018 (‘De klok tikt’), 7 februari
(‘Vriendjes en vriendinnetjes’), 7 maart (‘De wereld van robots’), 4 april (‘Eitjes’), 2 mei (‘Babydiertjes’), 6 juni (‘Bijna vakantie’) en 4 juli 2018
(‘Spelen of vervelen’). Telkens vanaf 14.30 uur.

Hartslagen

n Praatcafé Dementie
donderdag 30 november om 14 uur
“Zinvolle dagbesteding voor personen met
dementie” door Kathleen Vandenbroucke,
Expertisecentrum voor Dementie ‘Sophia’ op
donderdag 30 november om 14 uur in LDC De
Bres, Veurnestraat 15 te Poperinge.
Het is niet altijd gemakkelijk om voor personen
met dementie een deugddoende en zinvolle
dagbesteding te organiseren. In het Praatcafé
Dementie van november zoeken we naar activiteiten die voor zowel de persoon met dementie als voor de mantelzorger verrijkend kunnen
zijn.
Belangrijk is dat de activiteit aansluit bij de mogelijkheden en de interesses van de persoon.
De activiteit moet ook betekenis hebben en
herkenbaar zijn voor de persoon met dementie.
Hierover geeft Kathleen Vandenbroucke van
het Expertisecentrum Dementie ‘Sophia’, een
boeiende inleiding, waarna we hier in groepjes
verder op ingaan.
Info: OLV Gasthuis (Elena Mortreu - 057 34 69
10 - elena.mortreu@gasthuis.be), ThuiszorgKruispunt (Sophie Van Holzaet - 057 34 65
80 - logo@huizeproventier.be) en Thuiszorgcentrum Zuid-West-Vlaanderen (Jan Vanneste
- 056 52 63 30).
n Tweede Benefietconcert voor
vzw Actie Scholen Nepal
Zondag 10 december om 15 uur
Van 25 maart t.e.m. 9 april 2016 zijn we met
vijf medewerkers van de BuSO-school De Pinker uit Poperinge, samen met Paul Viaene, op
werkbezoek geweest naar het Navjyoti Center
in Kathmandu en het Daycre Center in Sarangkot. Wij zijn leerkrachten met verschillende
opdrachten, een kinesiste en een logopedistondersteunde communicatie.

De Suikeruiltjes
Webwinkel voor doopsuiker en attenties.

van Rik Ryon

Er vanonder
muizen is ook iets
voor muizen.

Een geboorte is uniek zo ook uw doopsuiker,
daarbij helpen wij u graag bij het verzorgen van
uw doopsuiker. Volledig of gedeeltelijk afgewerkt
maar ook zelfvullers kunnen bij ons terecht.

057 36 67 68 - 0472 56 43 09

www.desuikeruiltjes.com
info@desuikeruiltjes.be

Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
rik.ryon@telenet.be
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Het Navjyoti Center is een school voor jongeren met een verstandelijke beperking, autisme
en andere bijkomende stoornissen. We richtten er een snoezelruimte in en observeerden
de leerlingen. Ook hadden we gesprekken met
de leerkrachten en noteerden we de vragen en
noden van het team. Daarnaast werkten we
met leerlingen om een inschatting te kunnen
maken van de doelgroep en welk toekomstperspectief er verder kan gesteld worden.
Het Daycare Center is een school voor kleuters
met een aanpassingsklas voor kinderen met
een verstandelijke en/of motorische achterstand. Daar organiseerden we voor de kleuters
een spelnamiddag rond bewegen en psychomotoriek en stelden we sensopathische boxen
samen rond geluiden, voelen, kijken en geuren specifiek gericht op de kinderen van het
aanpassingsklasje. We installeerden ook een
droomschommel.
Uit ons bezoek konden we besluiten trekken
voor verdere en duurzame stappen in de begeleiding van de leerkrachten van de Nepalese
scholen.
Om het project een duurzaam karakter te geven, zijn we begin 2017 van start gegaan met
vzw Actie Scholen Nepal.
Midden maart 2018 komen twee Nepalese
leerkrachten en de directrice van het Najyoti
Center op kijkstage in BuSO-school De Pinker.
In de paasvakantie van 2018 gaan we samen
met de Nepalese leerkrachten terug naar de
scholen in Kathmandu en Sarangkot om ervaringen uit te wisselen en vorming te geven over
autisme, verstandelijke handicap en gedragsproblematiek, dit op vraag van de Nepalese
leerkrachten van beide scholen.
Ook worden voor beide Nepalese scholen pc’s
aangekocht om meer gedifferentieerd te kunnen werken.

Op zondag 10 december om 15 uur speelt het
Waregems Kamerorkest De GeVoelige Snaar
voor ons onder leiding van Paul De Meyer samen met het vocaal sextet Falamingo.
De opbrengst gaat integraal naar onze projecten in Nepal.
Kaarten in voorverkoop: € 12 te reserveren via
actiescholennepal@gmail.com - 057 33 68 74.
Kaarten aan de deur: € 15.

PROVEN
n Sfeerbeurs Proven
vrijdag 24, zaterdag 25
en zondag 26 november
De zestiende editie van de sfeerbeurs Proven is
een feit. De beurs is er voor iedereen die houdt
van een gezellig moment met tal van proevertjes en bezienswaardigheden. Je bent welkom
in het vernieuwd ontmoetingscentrum OC De
Croone te Proven. Het evenement waar de lokale handelaar zijn beste beentje voorzet om
de bezoeker te verwennen is na zestien jaar
een begrip geworden dat tot ver buiten de Poperingse stadsgrenzen gekend en bekend is.
De beurs voorziet verscheidene standjes en is
een ongedwongen ontmoetingsplaats tussen
consument en handelaars in een aangepast kader. De sfeerbeurs opent de deuren op vrijdag
24 november van 18 tot 22 uur, op zaterdag 25
november van 14 tot 22 uur en op zondag 26
november van 10 tot 18 uur.
n 2 days before…
Zaterdag 23 december om 18 uur
… Christmas of course! In die dagen vóór
Kerstmis nodigt de Koninklijke Harmonie De
Volksvreugd Proven je uit om te komen genieten van een gevarieerd muzikaal programma
en een gezellige kerstmarkt. Dirigent Lorenzo

Tuytens grasduinde in verschillende genres en
stelde voor het harmonieorkest een playlist samen die zowel ‘Peer Gynt’ van Edvard Grieg als
‘Deep Purple’ bevat. Ook ‘Star Trek’, ‘Sir Duke’
en ‘Puttin’on the Ritz’ passeren de revue. Het
trommelkorps roffelt er duchtig op los onder
de leiding van Matthias Peperstraete in de mars
‘The Chairman’. Feestklanken weerklinken in
de ‘Christmas Medley’ en ‘Tritsch Tratsch Polka’
en brengen iedereen meteen in de eindejaarssfeer. Muziek om duimen en vingers van af te
likken waarvan het openingsstuk om 18 uur
wordt ingezet!
OC De Croone kreeg in de voorbije weken een
grondige facelift. Na inspraak van de gebruikers werden o.a. de inkom en de keuken door
de technische stadsdiensten volledig heringericht. Als bezoeker kom je via een helder sas
meteen in de zaal terecht. Voor dit concert
plaatst de muziekmaatschappij er een ruim podium en voorziet ze een sfeerrijke aankleding.
Het belooft een déjà vu in een vernieuwde omgeving te worden.
Het pleintje bij De Croone wordt ingericht tot
een kerstmarktje dat geurt naar allerlei lekkers: warme wafels, braadworsten en croque
monsieurs. Zelfs verse soep, warme chocomelk
en geestrijke dranken zoals Hasseltse koffie en
jenevertjes of een lekker kerstbiertje van La
Chouffe zijn te verkrijgen. Je kunt er gezellig
nakletsen en genieten van al het lekkers. De
ideale aanloop naar de echte feestdagen! Een
harmonieus festijn.
Deze sfeervolle ontmoeting heeft plaats op
zaterdag 23 december om 18 uur in en nabij
OC De Croone, Provenplein te Proven. Kaarten
in voorverkoop kosten € 6, aan de deur € 9.
Kinderen jonger dan 12 betalen € 3. Kaarten
te verkrijgen via alle muzikanten of tickets@
volksvreugd.be.

OPNIEUW OPEN!

’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

’t Spendiege
TERUG BELEGDE BROODJES!
OPENINGSUREN:
di-do-vrij-za: 6.30 - 20 u.
wo-zo: 6.30 - 18 u.
Open op zon- en feestdagen
Gesloten op maandag
Prof. O. Rubbrechtstraat 21
8972 Roesbrugge
Tel. 057 36 90 68
tspendiege@telenet.be
Volg ons op

AANPASSEN EN HERSTELLEN
VAN KLEDIJ
Ilse Warmoes
Dodemanstraat 2
8978 Abele-Watou
Tel. 057 38 82 75
Gsm 0475 46 57 96
ilse.warmoes@telenet.be
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n OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Vrijdag 17 november om 13.45 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 24 november: Petanque (inhaalbeurt)
in OC Karel de Blauwer. Inschrijven: 13.30 13.50 u.
- Dinsdag 28 november om 14.00 u.: Kaarting
& gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Donderdag 7 december: Crea
- Vrijdag 8 december: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 15 december om 13.45 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 26 december om 14.00 u.: Kaarting
& gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Dansfeest met de Mini Maxi Band
Donderdag 30 november om 14 uur
Ingericht door de Seniorenraad Poperinge in
zaal Maekeblyde te Poperinge. Aanvang om
14 uur.
Kaarten in voorverkoop aan € 5, aan de deur
€ 7. Er is een drankje inbegrepen. Kaarten te
verkrijgen bij Eliane.
n VBS De Krekel - Wijnverkoop
De koude winter komt er weer aan. Hoe gezellig kan het dan zijn bij de warme kachel met
een lekker glaasje wijn of een flesje wijn onder
de kerstboom als geschenk.
Daarom houden wij een wijnverkoop. Daarnaast is er ook mogelijkheid om een sprankelende cava aan te schaffen.
Niet alleen voor de gezelligheid, maar je steunt
er ook onze dorpsschool ‘De Krekel’ mee.
Je kan kiezen uit 3 soorten wijn en 1 soort cava.

- Rode wijn: Fier Comte VDP du Mont Baudile
Rouge à € 8,50
- Rosé wijn: Fier Comte VDP du Mont Baudile
Rosé à € 8,50
- Witte wijn: Fier Comte VDP du Mont Baudile
Blanc à € 8,50
- Cava: Castell del Real Teroso à € 9,50.
En … wie per 6 flessen wijn koopt, eender
welke soort door elkaar, betaalt slechts € 50!
Wanneer je 6 flessen Cava koopt, kan dat voor
de prijs van € 55!
Bestellen is heel eenvoudig. Je kan de strook
die je in je brievenbus vindt, invullen met je
keuze en de nodige centjes aan de school bezorgen of via tel./fax: 057 30 06 26 of via mail
vbsdekrekel@vbop.be.
Graag cash betaling. Overschrijven kan op
BE94 7383 1510 3714 met vermelding van
naam + bestelling. Er kan tot en met vrijdag 15
december besteld worden.
Mogen wij jullie deze verkoopactie ten zeerste
aanbevelen. Praat erover met buren en vrienden, met familieleden en kennissen. Met de
opbrengst zal er nieuw speel- en leermateriaal
aangekocht worden.
Alvast hartelijk dank voor uw steun! Santé en ’t
allerbeste voor 2018!
Meester Geert en het Krekelteam.
n Femma Roesbrugge-Haringe
Engeltjes met parels
Dinsdag 5 december om 19.30 uur
Je bent welkom in OC Karel de Blauwer te
Roesbrugge op dinsdag 5 december om 19.30
uur voor het maken van engeltjes met parels.
Iedereen die ingeschreven is, krijgt alle materiaal om het engeltje te maken.
Zelf meebrengen: een kniptangetje, een bektangetje (wie er geen heeft, hoeft er geen te
kopen). Een (hand)doekje om op te werken zo-

Hartslagen

dat de parels niet wegrollen. Een dekseltje van
een grote bokaal of confituurpot om de pareltjes in te doen. Indien nodig je bril.
Prijs nog te bepalen: ongeveer € 10, drankje en
alle materiaal inbegrepen. Juiste prijs te verkrijgen bij inschrijving.
Inschrijven vóór 3 december.
Meer info en inschrijven bij (monique.neut@
telenet.be - 057 30 15 13 - 0486 10 25 79) en
(noellagruwez@hotmail.com - 057 30 10 54 0477 25 83 02).
n Kerst bazar
Zaterdag 9 december van 16 tot 22 uur
De speelpleinwerking ’t Pompierke pakt uit met
een nieuw initiatief: de kerst bazar. Op zaterdag
9 december van 16 tot 22 uur ben je welkom
in OC Karel de Blauwer. De zaal wordt sfeervol
ingericht met standjes vol lekkernijen en koopjes. Hier vind je zeker het perfecte, originele
kerstcadeautje, kun je proeven van heel wat
lokaal gemaakte producten, kun je genieten
van sfeervolle muziek, ideaal om je vrienden en
buren te ontmoeten. De opbrengst is ten voordele van de speelpleinwerking. Kom genieten
op zaterdag 9 december! Toegang gratis.

WATOU
n Toneel Watou Westhoek brengt
“Blindeman” van Hugo Claus
Onze regio na de uiteindelijke catastrofe: ne
rasée totale, alles is weg, d’r is niks meer. Ja,
er staan nog wel wat gedeukte vaten en hier
en daar liggen uitgeschraapte blikken bonen,
cornedbeef en sardienen. En er scharrelen ook
nog wa menselijke wezens rond, meer dood
dan levend, die er zich van bewust zijn dat dit
het einde van de mensheid is, alleen is ‘t nog
een kwestie van dagen. Om die tijd te over-

van Rik Ryon

Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos
Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen

Een school vissen,
zitten die op
zandbanken?
Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
rik.ryon@telenet.be
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bruggen worden herinneringen opgehaald,
wordt gezanikt, geklaagd, nog wa gevrijd en
worden verhalen verteld. Een toepasselijk verhaal blijkt de geschiedenis van koning Oedipus
te zijn. ’t Is dus tussen de pest in het Oude Griekenland en de verwoesting van de aarde door
de Bom dat Hugo Claus met Blindeman een
parallel trekt, zij het wel ludiek en af en toe om
ermee te lachen.
Geert Six, Mieke Vanwalleghem, Jacques Neuville, Kris Schaffler, Mark Paelinck, Laura De
Ganck, Oksana Neyrinck, Johan De Rynck, Jeroen Vandermarliere en Yvette Soubry spelen.
Chris Debruyne regisseert.
Speeldata: zaterdag 9 december om 20 uur,
zondag 10 december om 18 uur, woensdag 13
december om 20 uur, vrijdag 15 december om
20 uur en zaterdag 16 december om 20 uur.
Toegang: € 8 en kaarten zijn te bestellen via de
site www.toneelwatouwesthoek.be of via mail
toneelwatouwesthoek@gmail.com. Telefonisch
kan ook op het nummer 0473 68 07 24.

Het Wethuys Watou

Restaurant - Tearoom - Boltra - Hotel
Watouplein 2 - 8978 Watou - 057 20 60 02
www.wethuys.be - www.boltra.be

NIEUW WETHUYSMENU
à € 38 p.p. - vanaf 27.12.2017
Bubbels Wethuys met amuses
Sudderpotje van Noordzeevis
of courgettesoep met mascarpone
Blanquette van zalm, broccoli, prei of
Varkenshaasje in notenkorst, aardpeerblokjes,
gestoofde spinazie met aardappelgratin
Warme mandarijnen
vlierbessencoulis en mango-ijs
Graag reservatie
057 20 60 02 of 0497 85 68 38
OPENINGSUREN
EINDEJAARSPERIODE
doorlopend open uitgezonderd op
kerstavond en oudejaarsavond vanaf 16 uur
Kerstdag en 2de kerstdag gesloten
OPEN OP MAANDAG 1 JANUARI 2018

WERELDOORLOG 14-18
ROESBRUGS MOEDERHUIS
In het parochieblad “Kerk en Leven”, OnzeLieve-Vrouwparochie Nieuwpoort lezen we
over het leven van Hélène Beschuyt, weduwe
van Omer Deman. Hélène, Leintje of tante,
zoals ze liefdevol genoemd en aangesproken
werd, was een eenvoudige, werkzame, gelovige, opgewekte, positieve, dankbare, zorgende
en sterke vrouw. Ze werd in 1916 in het Roesbrugs moederhuis geboren, haar ouders waren
vanuit Nieuwpoort naar hier gevlucht. Ze was
de 4de in een gezin met 5 kinderen. Ze had 2
oudere broers, Florent en André en één oudere
zus Rachelle, haar jongere broer heette Joseph.
In het jaar 1916 werden er in het moederhuis
187 kinderen geboren waarvan 103 jongens en
84 meisjes. Het moederhuis was gelegen in de
tuin van de gemeenteschool, nu Haringestraat
waar de zaal “Karel de Blauwer” staat.
Na haar geboorte leefden Leintje en haar familie een tijdje in Roesbrugge, trokken toen naar
Koksijde en later naar De Panne, waar haar
grootouders woonden. Na de oorlog kwamen
ze terug naar Nieuwpoort en woonden een
tijdje in de barakken. Vandaar verhuisden ze
naar de Ankersstraat. Haar mama was poetsvrouw, haar papa werkte aan de Kaai op schepen die kolen transporteerden.
Hélène ging tot haar 14de naar de gemeenteschool. Daarna hielp ze haar moeder thuis en
ging ze werken als poetsvrouw in het stadhuis,
bij de politie en in het gerechtsgebouw.
In 1938 leerde ze in een van de plaatselijk danszalen haar toekomstige man, Omer Deman
kennen. Ze waren samen kampioenen in de
Weense Wals.
Tijdens de tweede wereldoorlog wilden ze naar
Frankrijk vluchten, maar verder dan De Panne
zijn ze niet geraakt. Na de oorlog kwamen ze
terug en vestigden zich in de Ieperstraat.
Daar werd hun eerste en enige kindje gebo-

ren, hun dochtertje Josée, dat helaas na enkele
maanden overleed. Voor Leintje was dit een
trauma die ze levenslang meedroeg.
Toen haar man ziek werd, heeft ze hem met de
beste zorgen omringd en hem gedurende anderhalf jaar elke dag bezocht in het ziekenhuis
in Brugge. Haar man overleed in 1990.
Leintje vond veel steun in haar geloof om deze
tegenslag te verwerken. Ze zette haar leven
moedig, zelfstandig verder.
Thuis was ze altijd in de weer. Haar huis was
altijd kraaknet in orde. Ze kookte zelf en alles
moest ‘vers’ zijn, geen diepvries of conserven.
In de namiddag ging ze met enkele vrienden
koffie drinken in een tea-room om zo het laatste nieuws van Nieuwpoort te delen. Ze ging
ook graag uit eten.
’s Avonds keek ze naar de televisie. Ze was veelzijdig geïnteresseerd en volgde de dagelijkse
politiek alsook het wielrennen, met veldrijden
voorop.
In 1998, bij het kolen in haar kachel gieten,
maakte ze een slechte val en belandde in het
ziekenhuis. Om te revalideren ging ze naar de
KEI om uiteindelijk in de Zathe een nieuwe
thuis te vinden.
Ze was er heel graag en was er ook heel graag
gezien. In het begin nam ze aan de vele activiteiten deel, maar toen haar gehoor veel slechter werd, bleef ze liever op haar kamer.
Het bezoek van haar metekinderen, haar vriendinnen en haar familie bracht kleur in haar leven. ‘Bedankt om te komen en tot de volgende
keer’, waren haar woorden toen ze weggingen.
Vrijdag 6 oktober ging ze nog naar de kapper.
Onverwachts is ze in de nacht van 7 op 8 oktober op 101-jarige leeftijd stilletjes uitgedoofd
als een kaarsje.
Ze is weer samen met haar man Omer en haar
dochtertje Josée!

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

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT

Drukkerij SCHOONAERT

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

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79
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D.L.Decor bvba
Schilder- & decoratiewerken
gsm 0475 37 08 68
dl.decor@telenet.be

Van bij ons

Onopvallend
functieloos wel artistiek
en memorerend
In 1913 werd in Alveringem een nieuwe
grenspaal ingehuldigd. Deze artistieke
grenspaal kwam er naar aanleiding van het
300-jarig bestaan van de grens tussen België en Frankrijk. In 1713 kreeg de huidige
Frans-Belgische grens vorm in het Verdrag
van Utrecht.
De grenslijn bestond reeds vóór het verdrag van Maastricht (1819). In 1713
werden langs de “schreve” grenspaaltjes
geplaatst. Op de balkvormige arduinen
sokkels zijn de markeringen 1819 en N/F
aangebracht, al naargelang men zich in
Nederland of Frankrijk bevond.
De artistieke grenspaal gekapt door letterkapster Maud Bekaert met een tekst
van de Vlaamse schrijfster Anne Provoost
(° Woesten) staat op zijn plaats, pal op de
grens van Oost-Cappel (Fr) en BeverenKalsijde (B).
Wim Sohier

Danny Lahoutte
Blekerijweg 30a
8972 Proven

GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN
n PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET
LAGE ENERGIEWONINGEN n OPRITTEN EN
TERRASSEN n VLOEREN- EN WANDTEGELS
n KLEINSCHALIGE AFVALWATERZUIVERING

MARIO VANDEWIELE BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62
8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER
INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

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

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

J. LAHOUTTE

Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk

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

!!! BELANGRIJK !!!

!!! ONLINE !!!

De volgende IJzerbode verschijnt
op woensdag 13 december 2017.
Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op
maandag 4 december 2017.

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

186

2 RE

RSO

ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE

Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 17 november
vrijdag 15 december
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 28 november
dinsdag 26 december
Vogelpik
smijting voor de leden
zaterdag 9 december

BEVEREN-IJZER

• Vrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 21 december

HARINGE

• Vogelpikclub Smokkelsmijters
Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
zaterdag 25 november

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

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

Watou
• Mira Cornette, geb. 6 oktober,
d.v. Dirk en Annelien Maddelein

OVERLIJDENS

Roesbrugge-Haringe
• Willy Vandermarliere, overl. 16 oktober, 88 j.,
wedn. v. Reintje (Irène) Logghe
• Odiel Hoet, overl. 18 oktober, 85 j.,
echtg. v. Simonne Vandaele
• Alice Huys, overl. 19 oktober, 104 j.,
wed. v. Daniël Deheegher

HUWELIJKEN

Proven
• Geert Delporte en Liese Dewaele

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

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79

Taaltap 170
De Sint-Maartensstoet, de Driekoningenbedeltocht en
de paasklokken, die kennen we al lang. Halloween echter is een jonger verschijnsel.
In Amerika vieren ze op 31 oktober Halloween. Zowel
Halloween als Allerzielen verwijzen dus naar de herdenking van de doden. Eén van de rituelen bij het vieren
van Halloween is Trick or Treat, het bedelen om snoep.
Ook bij ons komt het zingen aan huis en het bedelen
nog voor, al is de kerkelijke betekenis meestal niet meer
aanwezig. Vergelijk met de activiteit rond Sint-Maarten
(11 november), Driekoningen (6 januari) of het eieren
rapen met Pasen.
Waar komt ‘Halloween’ vandaan? In tegenstelling tot
wat velen denken, is Halloween van oorsprong géén
Amerikaans feest! De naam is afgeleid van Hallow Even
(Hallow-e’en), oftewel All Hallows Eve: de avond vóór
het katholieke ‘Allerheiligen’. Op die dag worden de
heiligen herdacht en de volgende dag, op 2 november
(Allerzielen) herdenkt men de doden.
De naam werd voor het eerst gebruikt in het 16deeeuwse Schotland en is het Ierse en Schots-Gaelische
woord voor de maand ‘november’. De naam dook dus
pas zo’n 400 jaar geleden op, maar de viering ervan dateert van rond het begin van de christelijke jaartelling.
De oorsprong ligt in de nevelen van een heel ver verleden. Bij de oude Kelten! Bij hen speelden doden en
geesten een belangrijke rol. Al in de 5de eeuw vóór
Christus vierden de Kelten (Groot-Brittannië) Samain
of Samhain, het Keltische nieuwjaarsfeest aan de vooravond van 31 oktober. Dan vierden ze de overgang van
de zomer naar de winter.
De Kelten geloofden dat op Samhain (All Hallows Eve)
alle doden van het voorbije jaar samenkwamen om een
lichaam van mens of dier te kiezen waarin ze de komende 12 maanden zouden blijven wonen, totdat ze in
vrede mochten gaan rusten in het hiernamaals.
Daarom maakten Keltische gezinnen hun huizen zo
ónaantrekkelijk en koud mogelijk voor de dwalende
geesten. Ze doofden hun haard en verzamelden zich
buiten rondom een groot vuur (ontstoken door de
Druïdepriester) om de zonnegod te eren en de geesten
af te schrikken.
De Kelten maakten zichzelf zo weerzinwekkend mogelijk door zich te vermommen als demonen, heksen,
gnomen en andere boosaardige wezens. Om de geesten
af te weren paradeerden ze met zoveel mogelijk herrie
in en om het huis en gingen daarna in optocht naar het
grote vuur buiten het dorp. Als een dorpeling de indruk
wekte door een geest bezeten te zijn, werd hij geofferd aan het vuur, als een lesje voor de andere dwalende
geesten die mensen probeerden te bezitten.
De Romeinen die later binnenvielen namen de viering
over, maar verboden het offeren van mensen. Het geloof
in bezetenheid door geesten vervaagde stilaan maar zeker en Halloween werd meer en meer een feest voor
het vermaak.
In de negende eeuw stak het christendom het Kanaal over en het heidense Halloweenfeest werd aangepast aan de christelijke religie. Van het heidense

feest Samhain maakte de katholieke kerk er later
Allerheiligen(avond) van.
In lompen gehuld bedelde men van deur tot deur om
zielencake (brood met krenten). Voor elk brood beloofden ze te bidden voor dode verwanten van de schenker,
zodat deze sneller in de hemel zouden worden toegelaten. Omstreeks 1840 hebben Engelse, Schotse en Ierse
immigranten het gebruik meegenomen naar Amerika.
Het “Trick or Treat”-spelletje vindt wellicht daar zijn oorsprong. In de twintigste eeuw werd Halloween in Amerika vooral een feest waarbij kleine kinderen als spoken
verkleed en met uitgesneden pompoenen als lantaarns
langs de huizen trokken om te vragen om een tractatie
te krijgen of te dreigen met een grap (treat or trick). Als
de deur opengaat, roepen ze in koor “trick-or-treat”!
Dat betekent zoveel als: een snoepje of ik schiet! Krijgen
ze geen snoep, dan halen ze bloem uit en bekladden er
de voordeur mee of zepen de ramen in.
Waarom lopen de trick-or-treatkinderen met een verlichte lantaarn rond? Die (Jack-o-lantern in het Engels)
stamt waarschijnlijk uit een Iers volkslied, over Jack,
dronkaard en bedrieger die de duivel in een boom opsluit. Hij belooft de duivel weer vrij te laten, maar dat
doet hij niet. Wanneer Jack sterft, mag hij niet naar de
hemel, omdat hij zo slecht is geweest. Omdat hij de
duivel belazerd heeft, mag hij ook niet naar de hel. De
duivel geeft hem een gloeiend kooltje waarmee hij zijn
weg door het enge duister kan verlichten. Om dit kooltje
langer te laten branden, stopt Jack het in een uitgeholde
biet. De immigranten die dit feest in Amerika introduceerden, vonden een pompoen mooier. Zo werd die een
onderdeel van Halloween.
Sinds de jaren 1980 neemt de populariteit van het feest
ook toe bij volwassenen en merken we bij hen een
groeiende belangstelling voor de aankleding en versiering van feest en feestgangers die haar inspiratie vindt in
een zo groot mogelijke griezeligheid.
Vanuit Amerika heeft Halloween zich de laatste decennia over heel West-Europa verspreid, vooral onder invloed van griezelfilms, televisieseries en de commercie.
Grote invloed is uitgegaan van de reeks Amerikaanse
griezelfilms met Halloween in de titel, van de eerste uit
1978 tot Halloween H20 (1998), aangeprezen als ‘een
avondje bloederige pret’, en talrijke soortgelijke films, al
of niet in parodie.
Kinderen kwamen in aanraking met het feest in de populaire boeken over Harry Potter, maar ook door kinderboeken van eigen bodem zoals Griezelige feestdagen
(1994).
Onder invloed van de Amerikaanse cultuur verspreidt
het feest zich tegenwoordig alsmaar verder over de wereld. In Europa wordt Halloween steeds ruimer gevierd
en ook in gebieden in Zuid-Amerika en Azië begint Halloween aan populariteit te winnen. Het feest is ook deels
vergelijkbaar met het Mexicaanse Día de los Muertos, de
Dag van de Doden, dat op 1 november gevierd wordt.
Wim Sohier
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Prof. O. Rubbrechtstraat 12
8972 Roesbrugge-Haringe
Tel. 057 30 05 94
www.elektrocappoen.be

Wij aanvaarden
ecocheques

Gevraagd: A2/A3 elektricien

SCHREVELYNCK

Nadruk verboden

Opmaak en druk: Drukkerij Schoonaert bvba, Roesbrugge

Perfecte was- en
droogresultaten

Lik ossan, ‘n anhoeder wint: olle doage e droadje
is e mouwe van e liefboai in e joar. Moa Gerda en
Gerard van ’n Hoendspooët in Stoavel breiden meeër
of e joar, vichtig joar, toet an nulderen goeden bruloft. Joamer enoeg bleeëven ze heeël dien tied olleeëne: ze kreeëgen kiend noch kroaie. Gelukkig
lieëten ze da nie an nulder herte kommen en voe
die 50 joar te vieëren giengen z’ e ki goeëd goan
eten in Pegasus op de Peirdemarkt in Poprieng.
Voe zeker te spelen hadden z’ antieden informeeërd
en ereserveeërd. ’n Candle-light-soepee vieël butengeweune goeëd mei: ’t smakte noa ’n trog voe
nog, meeër nog of op ’n dag van nulderen trouw,
ja ze droenken van deze keeë verschillige gloazen
Piper Heidsick-champajje en rochten ezo stillegesan
echambreeërd en rooëd in nulderen kam.
“En, Gerdatje,” vizzelde Gerard mi e bitje e karpeltoenge, “wiene zoe je achter dezen feeëstmenu willen as souvenir an dezen schooënen dag? Sprikt en je
moendje goat open, en me portefeuille oek. Tewoare
da j’ ól te wied gapt.”
“Och, Gerard schat, messchieën zie je d’ er nie vooëren en goat ’t tevele kosten moa ‘k zoen schriklik
edieënd zien mi e schilderieë van nuschen tweeën.”
“E schilderieë? Van nuschen tweeën toen nog? En
voe wieëns heilige?”
Gerard wos er inderdoad nie zot vooëren, en dat
gieng oek nie van ’t gekopste zien, moa ja wuk doe
j’ ol nieë voe je vromens kontent te stellen. Ce que
femme veut, Dieu le veut! En e zei … van ja. Moa
nie van herte!
De weke d’rop ol trokken ze noa kunstschilder José
Van Gucht in Veurn. ’n Dieënen wos moatig in ze priezen, werkte zeeëre, en bie num most je nie lange en
nie te passe en ten oenpasse boetstille zitten poseren.
Achter veeërten doagen wos ’t hoofd van Gerard zo
goeëd of of. Gerda’s nog nieë, mi ol die coiffeuzekrullen! Dus moste ze zie nog e keeë werekeeëren.
“Bevolt ‘t joen?” vroeg Van Gucht. “Of wil je dan ke
nog etwod veranderen?”
Gerda stoeg er schooëne op, ze wos vreeë kontent,
zei ze, moa z’ hadde lik nog e wens.
“En dat is?”
“Most je kunnen e schooënen goeden koljee bie schilderen, en e armband en oorbellen die assortie zien.”
“’t Is moar e wooërd,” zei Van Gucht.
Ot de schilderieë greeëd wos, giengen Gerda en neur
vint ze goan ophoalen. Gerard bekeeëk ‘t kunstwerk,
wos kontent van ’t resultoat moa vroeg an ze vrouwe:
“Zuk e dieëren koljee, brasseleej en ooëriengen dat
hen me wieder ogliek nieë!”
”Spietig enoeg nieë,” zuchtte Gerda. “Moa ‘k hen
d’ er nu ol ferme me kot in on ‘k bepeizen hoe de
neviges en nichtjes achter nuzen dooëd ’n kofferfor
goan leegschartelen en lik jachthoends heeël ’t huus
’t oendersteboven goan keeëren!”
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1.12 tot 31.12.2017
ABELE

Tuin-, dier en hengelsport d’Abeelestatie f Coiffure Hilde f Coeur au Chocolat f Decoratie & interieur Balans@home
Eet- en bierkroeg Au Nouveau St-Eloi f Galerie-Café De Katteman f Meubelen & decoratie Maison Leonie f Naaiwerken Ilse
BEVEREN A.D. IJZER

Café Rohardushof

PROVEN & KROMBEKE

Chocolade Zokola f Coiffure Rita Ganne f Fem Unique f Fietsatelier Provelo f Hairdesign Ronny
Instituut Valerie Viane f Tuincentrum Au Petit Jardin
RENINGELST

Bakkerij Bart f Bakker Slembrouck f Boomkwekerij-tuincentrum Boutton f Esthetiek Maybelle f Kapsalon Veerle
Keurslager Christophe en Séverine f Nymphaea f ’t Poetshuisje Daphné Goethals f Vepa bvba f Zuivel De Baljuwhoeve
ROESBRUGGE-HARINGE

Bakkerij Rabaut f Drukkerij Schoonaert f Elektro Cappoen f Frituur ’t Patatje f Wellness In Septem Caelo
WATOU

Café De Kikker f Café Het Brouwershof f Coiffure Nancy
Frituur Friettijd f Voeders Pattou f Zuivelhandel Inge Devooght

1 x € 500
8 x € 100
€ 3000 naturaprijzen
VRAAG JE LOTJES !

RECTO/

/VERSO

Oud ijzer en metalen

trade

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

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

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

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

Contante betaling.

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

Geboorte

Maurice
Maes

X

Onze geboortecatalogi!
Reserveer ze en
maak thuis rustig uw keuze.

3 november 2016

Een kindje zo klein
een wonder vol vuur
vult dagen met warmte
en liefde heel erg puur

51,5 cm - 3,230 kg

www.drukkerijschoonaert.be

zoontje van Bert en Anneleen Maes - Coene
meter en peter: Sofie Maes en Gert Coene
materniteit: Jan Yperman - Briekestraat 12, Ieper
ook welkom bij ons thuis na een seintje:
Terenburgseweg 13A, Proven

Zelf een ideetje ? Creatie met foto’s ?
Wij werken het graag voor u uit !!!

bvba

bvba

Lowie

21 februari 2017 n 13.22 uur n 3,130 kg n 49,5 cm

Een knuffeltje hier en een kusje daar,
op je wang, op je oor, in je nek en in je haar.
Nee wacht, ik ben nog niet klaar,
ik vind je zo lief, op je neusje ook een paar.

Mijn papa en mama: Bruno en Aline Cappoen-Debruyne
Mijn knuffelzus: Laura
Mijn suikersponsors: Simon Cappoen en Ellen Debruyne
Materniteit: Jan Ypermanziekenhuis, Briekestraat 12, 8900 Ieper - kamer 608

ra!
Broertje voor Lau

Thuisbezoek: Aline: 0494 34 58 31 - Bruno: 0496 30 02 43
Cadeautip: Dreambaby Kuurne - www.dreambaby.be (lijstnr. 852281 - paswoord: DMN9016) of *

www.drukkerijschoonaert.be

bvba

Veel ideeën op
www.drukkerijschoonaert.be

Een Cappoentje om van te snoepen!

bvba

Ook:
• doopsuikerdoosjes
• doopsuikerkaartjes
• stickers
• wikkels
• sluitzegels - …

