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1 RECTO

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Het einde van de ‘groote oorlog’ (1)
Gezien door de bril van pastoor Gustaaf Goderis

April 1918: al bijna vier jaar lang vormt 
Watou het zuidelijke puntje van het Vrije 
Vaderland, de onbezette zone van Bel-
gië. Wanneer in april de Duitsers een al-
les of niets offensief wagen slaat de pa-
niek toe. Zal de vijand alsnog ons dorp 
onder de voet lopen? Dank zij de notities 
van pastoor Gustaaf Goderis in zijn Liber 
Memorialis(dagboek) kunnen we vandaag 
de sfeer volgen in het Watou van honderd 
jaar terug. De tekst is zoveel mogelijk in de 
oorspronkelijke staat gelaten.

Den 12e april ontstond grote vrees op Watou 
en omliggende: de Engelsen hadden het niet 
kunnen uithouden en waren achteruit gewe-
ken. De Duitsers waren van Belle gekomen. De 
krijgsoverheid vermaande de grensparochiën 
zich gereed te houden om op ’t eerste teken de 
streek te verlaten. Vele droevige verhuizingen 
kwamen hier door de dorpsplaats, van sommige 
mensen zelfs die nu de tweede of derde keer op 
de vlucht gedreven werden. Luchtvliegers wier-
pen bommen boven Watou. Enige vielen in den 
hof van ’t kasteel en in den omtrek, eene voor 
de reek huizen oost van ’t kasteel, waar zij grote 
schade veroorzaakten. Andere vielen op de con-
gregatie (parochiezaal) en daar rond, waar zij 
ook grote schade te weeg brachten. De mensen 
waren met het herte benepen, neerslachtig en 
sensieloos. Velen maken voorbereidingen om 
de parochie te verlaten. Op 17 april geschiedt 
een wrede aanval aan den Kemmelberg. ’t Ge-
schot was ongehoord geweldig, onze huizen 
daverden. ’t Gedreun hield aan dag en nacht 
rollend gelijk karren in beweging.  Kemmelberg 
werd ingenomen en verloren, hernomen tot dat 
hij eindelijk in ’t bezit der bondgenoten bleef.
’t Waren de Franse soldaten die den toestand 
redden. Zij kwamen in allerhaast van 140 kilo-
meter aangesneld en braken ’t geweld van de 
vijand. De Engelsen hadden hunnen aftocht 
bereid, mijnen waren gegraven in Poperinge 
om de stad te doen springen. De huizen moes-
ten met nafte  besproeid zijn om de puinen te 

doen laaien. Zo zoude het geschied zijn west 
en noord van de stad om den vijand de achter-
volging moeilijker te maken. Er werd ons later 
bevestigd door personen die ’t van de staf ver-
nomen hadden dat al die vernietiging zou ge-
schied zijn indien de Franse hulptroepen enen 
halve dag later ter plaats gekomen waren. God 
wilde ons sparen. Watou zou vernietigd liggen 
lijk Dranouter, Loker, Westouter enz, of zwaarlijk 
beschadigd.

Mijnheer Dhuique, een bestuurder van ’t Bel-
gisch ministerie van schone kunsten, komt voor-
stellen van de kostelijkste voorwerpen der kerk 
weg te nemen, om ze in Frankrijk in veiligheid 
te stellen. Hij is voornemens den orgel weg te 
nemen, den predikstoel, de communiebank, 
de biechtstoelen, verschillige beelden, onder 
andere de marmeren beelden der graven, wie-
rookvat, de beste remonstranzen enz. Bij ’t weg-
nemen der voorwerpen laten zij een ontvangst-
bewijs met korte beschrijvingen der voorwerpen 
na. Die bewijzen zijn in ’t schof mijner kleine 
bibliotheek bij den venster.

In den nacht tussen 19 en 20 april smijten de 
vijandige vliegers bommen op Watou. Ik tel 17 
ontploffingen. Aan ’t oudemanhuis doen zij 
nogal schade. 6 soldaten werden dood gesle-
gen en grote schade werd aan ’t gebouw toe-
gebracht. 30 april: 5 zusters van ’t klooster van 
St-Joseph vertrekken naar Frankrijk omdat zij 
vergaan van schrik. Te Watou, vele menagiën die 
op ’t vluchten stonden met ingepakt goed, ver-
anderden van gedacht en verlieten de parochie 
niet, zeggende: wij willen het nog wat afzien.  

22 mei 1918: terwijl ik in de kerk lering hield 
tussen 9.30 en 10.30 uur vielen de eerste schui-
felende bommen in de omtrek der dorpsplaats. 
Ik hoorde gedruis, maar de zaak niet erg me-
nende gaf ik lezing voort. Bij ’t uitgaan der kerk 
stonden enige ouders gereed om de kinderen 
af te wachten en vertelden mij wat gaande 
was. Na enige ogenblikken, terwijl wij daar nog 
stonden, kwamen nieuwe schuifelaars over kerk 

en pastorie gevlogen naar den noord-westkant 
van de parochie. Een bom viel bij de brug langs 
den steenweg naar Winnezele, eene andere 
bij de tent Moncarey in de Poperingestraat en 
doodigde Gabrielle Boidin. Nog eene andere 
in de weide west van de pastorie en doodigde 
Christina Vandale.

30 mei 1918: H. sacramentsdag. ’s Morgens ten 
2.30 uur nog al geweldig bombardement. Bom-
men vallen oost van de plaats, geen rampen op 
huizen of mensen. ’s Avonds een kwart voor 9 
uur bombardement tot 11.30 uur. Een bom valt 
tussen de kerk en de beek. Vele ruiten worden 
uitgeslegen al den noordkant der kerk. En aan 
de voorkant der pastorie wierd een soldaat ge-
dodigd, 6 gekwetst. De triduum eucharisticum 
gaat droevig voorbij. In de sermoenen den vrij-
dagavond en den zaterdag zijn er ternauwer-

Gustaaf Goderis,
pastoor te Watou, Sint-Bavo van 1896 tot 1932.
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nood 80 mensen. Den zondag morgen ’t getal 
biechten is voldoende. In de vespers waren er 
een zeventigtal.

17 juni 1918: Watou gelijkt aan eene versterkte 
stad. Rond het dorp werden brede en diepe 
loopgrachten gedolven, de ene achter de an-
dere, op eenen afstand van elkander van 500 
meters. De oevers worden afgezet met dikke 
lagen van stekkerdraad. Men zegt dat ’t zelfde 
gedaan wordt op gansch de slaglinie van aan de 
Leie tot aan de zee.

3 augustus 1918: bombardement ten 8 uur
’s avonds. Een stuk van eenen briek van eene 
ontploffing op den zuid-oosthoek den markt 
vliegt door de vensters der sacristie. Verschillige 
bommen vallen in den omtrek van de markt. 
Grote breuk veroorzaakt in den keuken van 
den notaris. Bij Kamiel Vandevelde, ’t huis van 
de klokluider Blanquaert  (Winnezelestraat) on-
bewoonbaar. In de pastorie vernacht de Ameri-
kaanse generaal Chamberlain.

6 augustus 1918: George, koning van Enge-
land, stapt af op de markt van Watou, recht over
’t ingaan van den steenweg naar Poperinge, 
’s noens ten 12. Hij groet den Amerikaansen 
staf die hem daar stond te verwachten. De 
bijeenkomst was eerst in de pastorij gesteld.
’t Veranderde den laatsten ogenblik. Achter de 
plechtigheid reed de koning met zijn gevolg 
Poperingewaarts. Nog geen drie minuten ach-
ter zijn afreizen kwamen 4 bommen de eene 
dapper achter de andere schuifelende over de 
dorpsplaats. Iedereen meende dat daar spiona-
ge moest onderschuilen.

7 augustus 1918: het huis, bewoond door Lou-
ise Verhille werd grootelijks beschadigd, ook de 
knechtenschool in de Poperingestraat, insgelijks 
op de kleine markt, ’t huis van Bezem en Decalf, 
op de grote markt ’t huis van Em. Bulthez en 
Bouden en de herberg van Jeremie Depoers. De 
officiers verlaten de dorpsplaats. Zij gingen wo-
nen in de omgeving van de speute, waar sedert 
lang niets gevallen was.

9 en 10 augustus 1918: achter ’t lof, 5 bommen 
komen over de dorpsplaats. ’s Nachts ten 1 uur 
herneemt het bombardement. Eene bom valt in 
den hof der kinderen Vaninghelandt, op ’t huis 
Jerome Deheegher, waarin de knecht Maurice 
Masson gedodigd werd. Bommen in de weide 
west van de pastorie. 2 min. voor ’t lof komt er 
een schuifelaar. De koster begeert dat er geen 
lof zou gedaan worden; ik stem toe. Ten 8.30 
uur werd ’t bombardement geweldig, verschil-
lige huizen werden deerlijk beschadigd. Eene 
bom ontploft tussen mijn voorhof en de brou-
werij St-Georges (’t Hommelhof), noord-west 
van de markt. Eene houten kar werd getroffen 
en de as en zware stukken hout werden over 
de pastorie in mijn hof geslingerd. Vele andere 
ruiten werden nog in de pastorie in stukken ge-
slegen. 

11 augustus 1918: twee missedienders vertrek-
ken. De putmaker-kerkbaljuw komt niet meer 
te voorschijn. Twee klokluiders blijven achter 
sedert 1 juni. Mijnheer Muylle, koster van Kem-
mel blijft mij getrouw bij. Hij is klokluider, koster, 
soms missediender en in de sacristieën schrijn-
werker. Een jong kind van 9 jaar doet ook wat 
het kan om de missediender te vervangen. Geen 
30 mensen blijven op de dorpsplaats slapen, 
deze van te lande durven naar de dorpsplaats 
niet komen. In de misse weinig mensen tegen-
woordig. Er is niemand om in de mis ten 8.30 
uur de omhaling te doen. De drie andere missen 
brachten 33 fr. op. In de lering voor de plechtige 
communiekanten zijn 8 kinderen tegenwoordig. 

26 augustus 1918: de eerste bommen vallen 
ten 11.30 uur voor de noen. ’t Bombardement 
herneemt ten 2 uur. Een bom valt in ’t grasplein 
van den pastoriehof (westkant). Zij schiet meer 
dan twee meter diep en ontplofte niet, maar
’t land wordt rond de 40 centimeters opge-
heven. Eene andere treft de sacristie der kerk, 
noordoost verbrijzelde den calvarie en de ge-
schilderde glasvensters in den choor (van de 
welke de eene, zuidkant, de bekering van de
H. Paulus verbeeldde; de andere, noordkant den 
H. Petrus die de sleutels ontvangt). De houten 
kandelaars worden van den altaar geworpen en 
gedeeltelijk gekraakt. Zeer weinig mensen blij-
ven nog op de dorpsplaats.

28 augustus 1918: bombardement van St-Jan-
ter-Biezen. De dorpsplaats had op eene bijzon-
dere manier gespaard geweest: een groot getal 
mensen hadden op ’t dorp en in den omtrek 
eene veilige plaats gaan zoeken. De schrik was 
groot onder die talrijke bevolking, als de eerste 
bommen overkwamen. Er waren gelukkig geen 
mensen getroffen.

September 1918: in de blijvende bevolking ver-
mindert de losbandigheid, slechte vrouwsper-
sonen verbreken hare verdachte betrekkingen 
niet, noch tonen meer zedigheid in de kleder-
dracht. ’t Bier is schier niet krijgelijk. Eene hal-

ve ton gaat tot 35 fr., men moet er nog door 
voorspraak aangeraken… de boter 9,25 fr. de 
kilo. Bijna alle soldaten verlaten Watou rond half 
oktober.

11 november 1918: de afkondiging van de wa-
penstilstand had groote vreugde onder de men-
sen gebracht. Er was als een pak van hun harte 
genomen en ’t grollen van ’t kanon in de ver-
ten dat ons 4 jaar onsteld had, was voor goed 
opgehouden. De luchtvliegers waren achter 
gebleven. Ons leven, onze kerken, onze huizen 
zijn buiten gevaar. ’s Avonds mogen de mensen 
gerust slapen gaan. In de familiën moet men 
niet langer van benauwdheid meer sidderen 
voor ’t levensgevaar van vader of broeder. Dat 
geluk, die ruste waren verkwikkend. Die indruk 
is nog niet verdwenen, wij zijn nog lijk mensen 
van eene dodelijke ziekte schielijk genezen.  In 
de loop van ’t jaar 1918 werden in de kerk van 
Watou 74 kinderen gedoopt; er stierven 93 
personen van de welke 59 boven de plechtige 
communie; er werden 17 huwelijken gezegend; 
57000 heilige communiën uitgedeeld; 70 kinde-
ren tot de plechtige communie aanvaard. 

In Watou, Abelenaars en Kapellenaars inbe-
grepen, sneuvelden 44 jonge mannen die hier 
geboren of gedomicilieerd waren. Op basis van 
de militielijsten van 1910 tot 1918 schatten we 
het totale aantal Watouse soldaten tijdens de 
oorlog op een 200-tal. Opvallend is het grote 
aantal boerenknechten en hun kleine gestalte, 
gemiddeld 1.55 m groot!  

Wordt vervolgd
Jan Daschot

Bronnen:
- Geschiedenis van een grensdorp 1830-2015, Jan Daschot
- Liber memorialis, archief Sint-Bavo
- Historische Kranten
- Beeldbank Poperinge Verbeeldt
- Militielijsten, gemeente archief Watou, stadsarchief Pope-

ringe
- Met bijzondere dank aan Albert Leys, zoon van Omer.

1918: Franse troepen trekken over de Grote Markt, ter hoogte van brouwerij Van Eecke.
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Ik plantte ne keer patatten, patatten, patatten
Ik plantte ne keer patatten in mijne grond

Hopelijk deed Steenkerkse Willem dit niet ou-
derwets handmatig, zich telkens vooroverbui-
gend om een nieuwe solanum tuberosum in de 
vooraf getrokken voor te deponeren. 
Hopelijk rooide hij ze later evenmin handmatig 
in een asschemande. Doen landbouwers allang 
niet meer, ze gebruiken een rooimachine. Of 
een voorloper ervan zoals de foto laat zien.
Willem Logie uit Beveren-IJzer beleefde zijn 
aha-Erlebnis toen hij bovenstaande afbeelding 
zag. En benoemde het voorwerp correct.  Zijn 
grijze hersencellen doen het dus nog prima! 
God zij dank! Prijs kan afgehaald worden in 
Drukkerij Schoonaert.

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

Solanum tuberosum
                             

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan

3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.

Inlichtingen: 057 30 03 79
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BRANDSTOFFEN  | OLIËN & SMEERMIDDELEN  |  VETTEN  |  ANTIVRIES & KOELVLOEISTOF  |  MAZOUTTANKS

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

Bereid u voor op de winter !
Bel nu voor stookolie: 057 30 03 30

PMO zorgt voor gezellige warmte dicht bij huis!

Kwaliteit, service & ervaring, onze troef !
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Tijdens deze novembermaand gaat in onze regio 
heel veel aandacht naar de ‘grote oorlog’, die 
100 jaar geleden op exact 11 november stopte. 
Meteen wordt een periode van vier jaar herden-
kingen afgesloten en moeten in onze Westhoek 
een pak nieuwe oorlogsmonumenten de herin-
nering aan die bijna onvoorstelbare wreedheid 
van die eerste wereldoorlog levend houden. In 
november 1978 werd WO I ook herdacht. Veel 
minder uitgebreid dan tegenwoordig, maar 
toch blijft één initiatief van toen nu nog altijd 
een beetje beklijven.  
Op initiatief van Jan Hardeman en Marieke De-
meester ontstond in Heuvelland de Elfnovem-
bergroep. Bedoeling was om naast de vele mi-
litaire herdenkingen het verhaal van de eerste 
wereldoorlog vanuit de ervaringen van ‘het ge-

wone volk’ vast te leggen. De groep ging in de 
brede regio nog levende getuigen interviewen 
en hun verhalen werden gebundeld in ‘Van den 
Grooten  Oorlog’. Ondertussen werkte Demees-
ter samen met Jan Hardeman en Stefaan Dehol-
lander ook aan een toneelspel, en de combina-
tie van dat werk met de pakkende getuigenissen 
inspireerde zo erg dat de groep op 11 november 
1978 niet alleen met een opmerkelijk boek maar 
ook met een verrassend mooi volksspel uitpakte. 
“Nooit brengt een oorlog vrede” was een heuse 
volksmusical met pakkend toneel en liederen die 
bleven beklijven. Meer dan 60 amateur-acteurs 
uit de regio met muzikale ondersteuning van 
onder meer volksmuzieklegendes Wannes Van-
develde, Alfred den Ouden en Kristien Dehol-
lander brachten het stuk maar liefst 19 keer. Na 

de 6 geplande uitvoeringen in Kemmel was er 
zoveel interesse dat het nog in zowat alle grote 
steden van Vlaanderen uitgevoerd werd. De mu-
ziek werd uitgebracht op elpee en er kwam ook 
een Franse vertaling van het boek.
De Elfnovembergroep bleef daarna actief. Zo 
werd in Westouter een gedachtenistuin aange-
legd en momenteel werkt acteur Frank Verdru 
- die in 1978 al in het stuk op scène stond - aan 
een bewerking van het stuk.  
   
Nog in november 1978
• In het Mariaziekenhuis in Poperinge werd op 

16 november 1978 een drieling geboren. De 
ouders waren Frans en Linda Vitse-Lebbe uit 
Abele. Dat was toen nog groot nieuws, maar 
het was lang niet de eerste drieling van de 
20ste eeuw in de regio. Die eer ging naar de 
broers Firmin, Germain en Jeremie Struye. Zij 
werden op 5 december 1911 In Poperinge bij 
het landbouwersgezin René en Julia Struye-
Meersseman geboren. Germain en Firmin 
bleven boeren in Poperinge en Jeremie werd 
landbouwer in Sint-Jan-ter-Biezen. Hij over-
leed in 1995. Maar de meeste mediagenieke 
drielingen van voor WO II waren ongetwijfeld 
Jozef, Marc en Luc Coutigny van het gezin 
Maurits Coutigny - Agnes Ingelaere uit Po-
peringe. Zij werden op 8 juni 1935 geboren 
en in het Wekelijks Nieuws verschenen in 
de jaren daarna geregeld foto’s van het trio.

181

… 40 jaar terug in de tijd

De affiche van “Nooit brengt een oorlog vrede”.

De drieling Aurelie, Virginie en Emilie Masson
op hun eerste schooldag te Proven.

Zij werden geboren op 28 februari 1986.

Bij de geboorte van de Coutigny-drieling
in het gasthuis van Poperinge.

De Struye-drieling in 1972.
Ze waren toen 61 jaar.
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• De jaarlijkse Allerheiligenkunsttentoonstel-
ling in het schooltje van Haringe werd een 
massagebeuren. Want de organiserende Kul-
tuurgemeenschap verwelkomde maar liefst 
20 kunstenaars van groot-Poperinge. Naast 
pater - Djoos Uutendoale - Declercq  waren 
dat ook  nog veldwachter Jozef Maes, Ro-
main Depuydt en Jacques Riera uit Roesbrug-
ge-Haringe, Georges Barbry en Nadine De-
vloo van Reningelst, Provenaar Rik Ryon, Paul 
Bonduelle en Joël Vande Maele van Watou 
en van de stad zelf kwamen Paul Boudry, Luc 
Ameel, Marleen Boutez, Antoon Couttenye, 
Noël Dezitter, Luc Maes, Greet Mortier, André 
Papegaey, Martine Plateau, Rogic Simeon en 

André Vandevoorde.  
• In Watou werd op 12 november het Grim-

minckjaar stijlvol afgesloten met een plech-
tige misviering die voorgegaan werd door de 
bisschoppen Desmedt van Brugge en Gand 
van Rijsel, de abt van Westvleteren broeder 
Remy, de kanunniken Berquin en Declerck 
en de pastoors van Watou en Sint-Jan-ter-
Biezen. 

   
Wordt vervolgd
Stef Ryon

Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten en

 foto’s op www.westhoekverbeeldt.be

Opening van de kunsttentoonstelling te Haringe.

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN OKTOBER 2018

KAARTING - 19 OKTOBER
OC Karel de Blauwer
30 deelnemers - wonnen 3 partijen: Decorte 
Christiane 224 pt., Soulliaert Michel 209 pt. en
Vandenbroucke Irène 325 pt.
Wonnen 0 partijen: Declerck Agnes 144 pt.,
Deblonde Agnes 146 pt., Louwagie Maria 158 pt. en 
Bogaert Maria 98 pt.
Klassement: 
1. Decaesteker Wilfried  21 part./2538 pt.
2. Decorte Christiane  19 part./2314 pt.
3. Vandermarliere Ignace 17 part./2165 pt.
4. Hauspie Maria  16 part./2316 pt.
5. Vanhoucke Willy 16 part./2067 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Decaesteker Maria 10 pt., Timperman Lucienne 9 pt. 
en Vercoutter Marie-Thérèse 6 pt. 
Klassement: 
1. Boury Alice  98 pt.
2. Decaesteker Maria  98 pt.
3. Timperman Lucienne   98 pt.
4. Vercoutter Marie-Thérèse  93 pt.

KAARTING - 30 OKTOBER
Kristen Volkshuis
21 deelnemers - wonnen 3 partijen: Antheunis 
Cecile 309 pt. en Vanhoucke Willy 308 pt. 
Wonnen 0 partijen: Van Acker Jozef 116 pt. en
Bogaert Maria 168 pt.
Klassement: 
1. Demuynck Eugène  21 part./2800 pt.
2. Decaesteker Wilfried 20 part./2420 pt.
3. Soulliaert Michel  19 part./1761 pt.
4. Vanhoucke Willy 18 part./2249 pt.
5. Vandeputte Marc  18 part./2207 pt. 

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 15 pt., Vercoutter Marie-Thérèse 9 pt.,
Decaesteker Maria 8 pt. en Timperman Lucienne 8 pt.
Klassement: 
1. Boury Alice  107 pt.
2. Decaesteker Maria  89 pt.
3. Vercoutter Marie-Thérèse  86 pt.
4. Timperman Lucienne   76 pt.

PETANQUE - 5 OKTOBER
40 deelnemers - wonnen 3 partijen: Callemeyn 
Victor, Decaesteker Wilfried, Dequeecker Cecile, Des-
camps Lucien, Gunst Frieda, Lemahieu Dany, Queldry 
Marc, Théry Valère, Vandeputte Marc en Vandermar-
liere Ignace

PETANQUE - 26 OKTOBER
40 deelnemers: 20 deelnemers wonnen 3 partijen, 
de overige 20 wonnen 0 partijen!

Klassement: 
1. Soetaert Frans  40 part./629 pt.
2. Antheunis Cecile   33 part./594 pt.
3. Dessein Johan     33 part./556 pt.
4. Descamps Lucien     32 part./567 pt.
5. Temperville Fernand 32 part./567 pt.
6. Benauwt Roger   32 part./463 pt.
7. Théry Valère 31 part./573 pt.
8. Vandermarliere Ignace 31 part./563 pt.
9. Butaye Willy  31 part./561 pt.
10. Van Acker Jozef 31 part./541 pt.

BOWLING - 23 OKTOBER
Heren: 1. Stefaan Storme 209 pt. 2. Marc Mahieu 
182 pt. 3. Eddy Meeuw 174 pt. 4. Geert  Huyghe 174 
pt. 5. Marc Vandeputte 170 pt.
Dames: 1. Roos Verlinde 154 pt. 2. Maria Debuysere 
144 pt. 3. Monique Vancayzeele 140 pt. 4. Agnes 
Bouwet 133 pt. 5. Eliane Ryon 128 pt.

Poperinge
- Lijssenthoek Military Cemetery,
 Boescheepseweg (10.802)
- Poperinghe Old Military Cemetery,
 Deken de Bolaan (446)
- Poperinghe New Military Cemetery,
 Deken de Bolaan (953)
- Gwalia Cemetery,
 Elverdingseweg (473)
- Nine Elms British Cemetery,
 Helleketelweg (1.593)
- Dozinghem Military Cemetery,
 Krombeekseweg (3.239)
- Poperinge Communal Cemetery,
 Deken De Bolaan (28)

Proven
- Mendinghem Military Cemetery,
 Roesbruggestraat (2.448)
- Proven churchyard - WO II (5)

Haringe
- Haringhe Bandaghem Military Cemetery, 
 Nachtegaalstraat (810)

Abele - Watou - Sint-Jan-ter-Biezen
- Abeele Aerodrome Military Cemetery,
 Dodemanstraat (104)
- Watou Churchyard,
 Watouplein (12)
- Sint-Jan-ter-Biezen
 Communal Cemetery (1)

Reningelst
- Reninghelst Churchyard Extension,
 Reningelstplein (58)
- Reningelst Churchyard,
 Reningelstplein (3)
- Grootebeek British Cemetery,
 Vlamertingseweg (111)
- Reninghelst New Military Cemetery,
 Baljuwstraat (800)

BRITSE MILITAIRE KERKHOVEN



4 RECTO

183

VRAAG
JE LOTJES

NATURAPRIJZEN TE WINNEN
VAN 1 tot 31 DECEMBER 2018

DEELNEMENDE DORPEN:
ABELE
WATOU
PROVEN
KROMBEKE
ROESBRUGGE-HARINGE
BEVEREN
STAVELE
RENINGELST

VRAAG
JE LOTJES

BLOEMEN-
ABONNEMENT

ELEKTRISCHE
FIETS

NESPRESSO
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APERITIEF
 Saladebar (voor 8 à 10 personen) € 21,00
 Glaasje met krab en groen blaadje € 0,85
 Glaasje met gerookte eendenborst € 0,85
 en appel
 Glaasje met rode biet, gerookte haring € 0,85
 en zure room
 Glaasje met garnalencocktail € 0,95

- Saltufo € 3,60
- Kippenboutje € 0,52
- Huisgemaakt kaaskroketje € 0,55
- Huisgemaakt garnaalkroketje € 0,65
- Mini-quiche € 0,55
- Mini-vol-au-vent € 0,55
- Mini-pizza € 0,57
- Mini-kaasrolletje € 0,57
- Witloofblaadje met tonijn € 0,52
- Witloofblaadje met krab € 0,52
- Lepelhapje met mousse van zalm € 0,62
- Lepelhapje met mousse van hesp € 0,62

- Cabanossy-mand € 15,00 / € 25,00
 3 soorten worstjes, 3 sausjes, bloemkoolroosjes,
 wortelreepjes, kerstomaatjes en radijsjes,
 gepresenteerd in mandje

- Verrassingsbrood € 22,00 / € 28,00
 grote, ronde broden die versneden zijn
 in driehoekige stukjes, belegd met ham, kaas, paté,
 krabsla, tonijsla, préparé en vleessla

- Boerenplankje € 15,00
	 fijngesneden	gerookte	nootham,	dobbeltjes	hennepot,	

stukjes boerenpaté en blokjes huisgemaakte salami, 
gepresenteerd op een plankje

- Tapasbordje (koud) € 30,00
	 een	assortiment	hapklare	kaasjes,	fijne	vleeswaren,
 olijfjes, tapenade, … ideaal als hapje bij de aperitief

FEESTMENU’S vanaf 2 personen

Soepen per liter
- Aspergeroomsoep met gerookte zalm € 3,50
- Tomatensoep met balletjes € 3,50
- Paddenstoelensoep € 3,50 
- Courgetteroomsoep € 3,50
- Pompoensoepje met krokante spekjes € 3,50
- Kreeftensoep € 4,70

Voorgerechten
- Zalm in bladerdeegkorst € 4,80 p.p.
- Sint-Jakobsnootjes op een julienne € 5,95 p.p.
 van wintergroentjes met Hollandaisesaus
- Een tartaar van € 4,80 p.p.
 Watou’s wit-blauw rundvlees
 met een krokantje op een bedje van rucola
- Een duo van visterrine € 4,80 p.p.
 met een paté in korstdeeg
- Tongrolletjes met prei € 5,95 p.p.
-	Zeebaarsfilet	met	fijne	kruidensaus	 € 5,95 p.p.
- Visvol-au-vent € 4,80 p.p.

Hoofdgerechten
- Osso Bucco in Provençaalse saus € 13,95 p.p.
 met gebakken schorseneren en pastinaakpuree
- Ouderwetse beenham € 9,95 p.p.
 in een mosterdsausje met groentegratin
-	Een	rollade	van	kalkoenfilet	 € 10,95 p.p.
 in een roomsausje boordevol bospaddenstoelen, 

gestoofd appeltje met veenbessen en
 boontjes in spek
- Varkenshaasje met  € 10,95 p.p.
 zongedroogde tomaat, mozzarella en basilicum, 

gestoofd witloof en groene asperges in spekjasje
- Vispannetje van hondshaai met prei, € 12,50 p.p.
 tomaat en ui met puree of tagliatelli

Telkens voorzien van kroketten,
gratin dauphinois of pommes duchesses

Kindergerechten
-	Krokante	kipfilet	 € 4,95 p.p.
 met appelmoes en puree
- Kleine vleesballetjes € 4,95 p.p.
 in een feestelijke tomatensaus en puree
- Vol-au-ventpasteitje met puree € 4,95 p.p.

VANAF DECEMBER te verkrijgen …
Opgevulde kalkoen • speenvarken • ‘Boudin Noël’ • zwarte pens gesuikerd met rozijntjes en rum • kerstpaté • pastei in korstdeeg • huisbereide lookboter • kalfszwezeriken

KOUDE BUFFETTEN
Gevarieerde vleesschotel € 10,50 p.p.
Rosbief, varkensgebraad, gerookte ham, gekookte ham met 
asperges, kippenwit, salami, Parijse worst, gekookte tong, 
kippenboutjes, paté, tomaat-garnaal met versierd eitje.

Vlees- en visschotel € 17,50 p.p.
Krabvlees,	tongfilet,	gerookte	zalm,	heilbot,	forel,
hespenrolletjes met asperges, salami, bacon, rosbief, 
varkensgebraad, Parijse worst, tomaat-garnaal met versierd 
eitje.

Visschotel € 13,50 p.p.
Gepocheerde Schotse zalm, vissalade, gerookte zalm, 
heilbot, langoustine, tomaat-garnaal met versierd eitje.

Alle schotels vergezeld van 7 soorten groentjes, cocktailsaus 
en gegarneerd met seizoensfruit.

Aardappel-, pasta- en rijstsalade € 2,20 p.p.

GEZELLIGHEIDSSCHOTELS
Gourmet Classic € 9,00 p.p.
Gourmet Finesse € 10,90 p.p.
Gourmet Kids € 5,00 p.p.
Fondue € 6,50 p.p.
Fondue Kids € 3,90 p.p.
Tepanyaki € 10,90 p.p.
Tepanyaki Kids € 5,50 p.p.
Racletteschotel € 9,50 p.p.
Kaasschotel
- als dessert € 4,50 p.p.
- als hoofdgerecht € 8,20 p.p.
Extra groentebuffet € 2,95 p.p.

WAARBORGEN
Aangezien wij al onze producten netjes en verzorgd afleve-
ren, zijn wij genoodzaakt voor sommige potjes en schalen 
een kleine waarborg te vragen. Deze ontvangt u uiteraard 
terug bij het terug binnenbrengen in goede staat.

CADEAUTIP:
Geef iemand een geschenkbon of
een mand met onze huisbereide specialiteiten.

Prettige feestdagen en een smaakvol 2019!

STEENVOORDESTRAAT 37 - 8978 WATOU - 0032 (0)57 388 034 - WWW.SLAGERIJLEURIDAN.BE - INFO@SLAGERIJLEURIDAN.BE

OPENINGSUREN / FEESTDAGEN
Maandag 24 en 31 december
OPEN  7.30 - 12.30 u. & 13.30 - 16.30 u.

Dinsdag 25 december en 1 januari
ENKEL AFHALEN  9 - 11 u.

Woensdag 2 januari
GESLOTEN

BESTEL TIJDIG
Om u zo goed mogelijk te dienen, vragen wij u vriendelijk om 
uiterlijk tot en met dinsdag 18 en 25 december te bestellen.
Plaats enkel uw bestelling als u zeker bent van het juiste aan-
tal personen en van de gerechten.



Publiciteit voor de streek ?
De IJzerbode wordt

in meer dan 3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79
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 1. klinknagel
 2. (zelfklevende) pleister
 3. bloembol
 4. woelwater
 5. leikoord
 6. lies
 7. pluisje
 8. modder
 9. hars / gom
 10. stenen overwelving 
 11. kiem
 12. zuigkalf  
 13. eelt
 14. twijg
 15. puistje
 16. tandwiel
 17. janboel
 18. reflector
 19. wrat, puist
 20. eelt
 21. smeltveigheid
 22. janboel 
 23. roet 

Hoeë klienkt dat in ‘t AN ?  
 

E moa Christientje, moar alli, 
joenksje ! Die ruffe ku nog nie ol-
leëne rechte pissen en e hed gin 
noagel vor an ze gat te krabbelen                                                                                                                                        
moar gliek, komt ’n hieër olle keirn-
doage op ze containerpark So-
lexsje koekeloeëren en stoet en 
boed rienkevielen achter joen.                                                                                                                                            
E peist garantie van e boaioard 
te doeën  en e vette poenke  in ze 
beuze te steken zjuuste lik of  dan 
’k ik ze moa te scheppen hen                                                                                                                                              
en de moeëre en de buk hen van ’t geld.                                                                                                                                            
Moa goa be god laansen ze snuffelneuze 
zien! Goat doamei noa ’n ooërloge, mi 
zuk e karwoat! Achter je spilvoyoage goa 
je ’t zoet in je pap nie verdieënen en oar-
moe liën mi striepen de langde van Beve-
ren kosschieë.

  Wim Sohier

BERTENNEST
Bergenstraat 29 - 8972 Roesbrugge
bertennest@skynet.be

JAARMIS BERTENNEST IN HARINGE
Op zaterdag 1 december 2018 te 19 uur wordt dit “Er-
nest Van der Hallen-Jaar” afgerond met de H. Advents-
mis  in hun brondorp Haringe. Pater Jozef Van Acker leidt 
de Eucharistieviering als parochiepriester in het spoor 
van vorige pastoors. Vanaf Rodenbachjaar 1956 groeide 
de gemeenschap met steun van pastoor Wilfried Bruneel 
die met meester Jozef Gheysens de Bedevaartmarsjon-
geren ontving in voorbereiding op de IJzerbedevaarten.
Zo worden alle deelnemende kampjongeren herdacht 
en hun begeleidende priester-auteurs zoals Marcel De-
cubber, paters Jules Callewaert en Marcel Brauns, Ward 
Corsmit en abt Bonifaas Luykx, in de geest van jeugdbe-
zielers Berten Rodenbach en Nest Van der Hallen (van-
daar blijvende naam “Bertennest”). 
Uiteraard worden ook recente overledenen herdacht.

VAN WILDERODE IN WOORD EN BEELD
Ook priester-auteur Anton van Wilderode wordt niet 
vergeten n.a.v. de 20 ste verjaardag van zijn overlijden. 
In het Bormshuis, Volkstraat 30 te Antwerpen loopt een 
tentoonstelling over zijn boodschap en werk tot 15 juni 
2019: info@bormshuis.org. Bij voorkeur na afspraak 
met conservator Lieve van Onckelen die meteen het hele 
Bormshuis kan voorstellen.

WERELDJONGERENDAGEN
In Europa-Broederschap wordt opgeroepen naar de  
“Wereldjongerendagen” 22-27 januari 2019 in Pana-
ma (WJD). Daar zal ook paus Franciscus aanwezig zijn. 
Vlaamse jongeren die zich daarop voorbereiden en al 
wie ervoor open staan, kunnen zijn oproep overwegen: 
“Wees blij en juich” over de roeping tot hedendaagse 
heiligheid, gegeven in Rome op 19 maart 2018.  (“Gau-
dete et exsultate”)

ALVOLKIGE BEWEGING
Voortbouwend op het voortrekkerschap en samenwer-
king met de Franse abé Pernot van “Omnes Fratres-Tous 
Frères” en de Zwitser Albert Zoller van “Amicitia Euro-

paea - Europese Vriendschap”, blijft de dank en trouw 
aan het AVV-VVK. Dit in eigen Nederlanden vanuit 
Bonen-aan-Zee tot St. Lutgart van Tongeren  en vanuit 
de H. Maagd Maria als” Vrouwe van alle Volkeren” in 
Amsterdam.

ACTUELE EN NIEUWE UITGAVEN
- 4 boeken ineen over het leven en getuigenis van Pater 

Rik Spiessens, van dienstweigeraar tot Vlaamse kapu-
cijn in Italië: “De Namen van de Waarheid” door Jan 
Van Elzen (689 blz. - € 20)

- “Te voet naar Rome”, dagboek van Martha en Rik 
Spiessens (344 blz. - € 15)

- “Gebleven is de adel”, laatste dichtbundel van Erik 
Verstraete ( 64 blz. - € 15)

- Gedichten “Heb mij lief” van Magda Buckinx, familie 
Bocken, Schoten  (110 blz. - € 15)

- “Pype Vrij”, Gevangen in de Sovjet-Unie en verdere 
wedervaren van Antoon Pype, Zillebeke (80 blz. - € 5)

- “Kruisweg der Ongeborenen”, Boetevaart voor het 
Leven met pelgrimgetuigenis van pater Paul Marx, 
Kortrijk ( 25 blz. - € 5)

- “De Wind waait”, fragmenten uit dit gelijknamig Van 
der Hallen-boek met Drie Harten-sprookje en getuige-
nissen door Guido Van der Meersch, Roesbrugge (10 
blz. - € 3)

- “Ernest van der Hallen, Begenadigde en Leider” door 
Bonifaas Luykx met voorstelling  Van der Hallen-Ge-
meenschap en dgl. (62 blz. - € 15)

De 59ste Ernest Van der Hallendag heeft plaats te Lier 
op zaterdag 30 maart 2019 te 14.30 uur rond zijn graf-
monument op het kerkhof “Kloosterheide”, Kesselse-
steenweg.

Info: vzw BERTENNEST, Bergenstraat 29, 8972 Roes-
brugge - 057 30 02 08 - bertennest@skynet.be. 
Steun en bestelling boeken via BE89 3850 5291 5785  
van vzw Bertennest.

IN VAN DER HALLEN-GEMEENSCHAP
& EUROPA-BROEDERSCHAP
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Het Wethuys Watou
Restaurant - Tearoom - Boltra - Hotel 

Watouplein 2 - 8978 Watou - 057 20 60 02
www.wethuys.be - www.boltra.be

JAARWISSELINGSMENU
2018-2019

Italiaanse prosecco en Japanse delicatessen

Charcuterie de luxe van wild,
vlierbessendressing, glaze, honing, tijm,

en sherry-truffel

Gebakken zalm in filodeeg met asperges,
Hollandaise met zwarte knoflook of

Stoofpotje van hazenbouten
met gratinmedaillons, venkel, boschampignons

en wildsaus

Eindejaarsverwenbord met Watoumisu

Menu zonder dranken: € 40
Menu met aangepaste bieren of wijnen: € 55

 Graag reservatie
057 20 60 02 of 0497 85 68 38

Dit menu is verkrijgbaar van
22 december 2018 t.e.m. 27 januari 2019

POPERINGE HARTVEILIG
Krijgt iemand op straat of in een openbaar ge-
bouw een hartstilstand, dan is de kans klein 
dat er net een arts in de buurt is. Wachten op 
de ziekenwagen duurt lang. Zelf ingrijpen is de 
boodschap! Start de reanimatie en laat zo snel 
mogelijk een AED brengen.

Wat is een AED?
De Automatische Externe Defibrillator (of kort-
weg AED) is een apparaat waarmee men veilig 
een elektrische schok kan geven aan iemand 
die een hartstilstand heeft gekregen. Het toe-
stel herstelt hiermee het hartritme van het 
slachtoffer waardoor de overlevingskans van 
de patiënt enorm vergroot. AED’s konden tot 
voor kort enkel gebruikt worden door artsen, 
maar nu mogen ook leken dit type apparaat 
hanteren. De toestellen zijn duidelijk herken-
baar aan het groene pictogram.

Gratis opleidingen
In het kader van het project Steden en Ge-
meenten Hartveilig engageren de stad Poperin-
ge en de vrijwilligers van de Rode Kruisafdeling 
Poperinge zich om in gezamenlijk overleg en in 
gezamenlijke organisatie op regelmatige basis 
de bevolking van Poperinge opleidingen reani-
meren en defibrilleren aan te bieden. Dit kan in 
één sessie van 3 uur.

De volgende gratis sessies zijn gepland op:
- donderdag 22 november
- maandag 3 december

De opleidingssessie start telkens om 19.30 uur 
en gaat door in de brandweerkazerne (Doorn-
straat 45) te Poperinge. Voor gratis inschrijvin-
gen en meer info kan men terecht bij de dienst 
integrale veiligheid (aed@poperinge.be).

AED’s te Poperinge
Het stadsbestuur plaatste ondertussen reeds 
zeven AED-toestellen nabij zeven publieke 
stadsgebouwen. Ook het Vrije Secundair On-
derwijs Poperinge, Bertinus Collectief, voorzag 
een AED-toestel en recent schonk de Fifty-One 
Club eveneens een publiek AED-toestel.

Een overzichtje van alle publieke AED’s
te Poperinge:
- AED VBS De Krekel Roesbrugge
 Prof.Rubbrechtstraat 58 
 8972 Roesbrugge

- AED Watou
 Moenaardestraat 12 
 8978 Watou

- AED Duinkerkestraat
 Duinkerkestraat 56 
 8970 Poperinge

- AED Sint-Janscollege
 Burgemeester Bertenplein 32 
 8970 Poperinge

- AED sportzone Poperinge
 Ouderdomseweg 3 
 8970 Poperinge

- AED sportzone Proven
 Roesbruggestraat 8 
 8972 Proven

- AED sportzone Reningelst
 Kriekstraat 10 
 8970 Reningelst

- AED stadhuis
 Grote Markt 1 
 8970 Poperinge

- AED zwembad
 Bruggestraat 42 
 8970 Poperinge

DAKWERKEN

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN

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

STYLISTE AAN HUIS
- haar - nagels -

ook voor 3de leeftijd …

BEL NA 17 UUR

Tel. 057 38 89 93
Gsm 0471 37 56 34
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www.feysbook.be

Smaken van de Westhoek
R.I.P. PIERRE FEYS 
2 november 2018 laat zich optekenen als een 
zwarte dag in de geschiedenis van Mouterij-
Brouwerij Feys-Callewaert. Op die dag immers 
blies Pierre Feys zijn laatste adem uit. Einde van 
een era, maar … de spirit loopt door.
Als jonkman kreeg Pierre de gelegenheid een 
vastgoedkantoor te openen aan de kust. Een 
niet geheel onlogische keuze in een gezin met 
veel kinderen en een groot succesvol familie-
bedrijf. 
Pierre heeft de Brouwerij nooit volledig kun-
nen loslaten en heeft dan nog enkele malen 
gebrouwen maar eigenlijk was de bal aan het 
rollen van de eindfase van vijf generaties kwali-
teitsbier in de Westhoek. 
Wat volgde was een bierhandel ‘Lamot’ en 
tegelijkertijd en nadien de verhuur van zalen 
voor feestelijkheden en fuiven. Deze voorma-
lige moutvloeren kenden veel succes. Er werd 

dan ook met honderden of zelfs met duizend 
man gefeest op de Beveren Kalsijde. 
Pierre was als voorzitter - en lid van de raad van 
bestuur - van verschillende verenigingen nauw 
betrokken bij het sociale leven in de Westhoek.
Niet enkel door zijn vastgoedkantoren en als 
eerste voorzitter CIB-Kust had hij een groot 
netwerk en werd hij in de ogen van velen so-
ciaal en goed in de omgang met mensen om-
schreven. 
Zijn vader was als burgemeester een sterke 
persoonlijkheid die alom gewaardeerd werd. 
In zijn schaduw zal Pierre het nooit eenvoudig 
hebben gehad … 

NEWYEAR@THEBREWERY    
Vorige keer lichtten we al een tipje van de sluier op… Het nieuwjaars-
feest verandert dit jaar van locatie. Het feest vindt plaats in het Brou-
werskasteel, Bergenstraat 2 in Beveren-aan-den-IJzer (naast de Brou-
werij). Let wel! De plaatsen zijn beperkt. Wees er dus snel bij! We kijken 
nog uit naar een live-muzikant om voor een muzikale noot te zorgen. 
Laat u verrassen door de nieuwe inrichting van deze spiksplinternieu-
we, gezellige en heerlijk warme ruimte. Kom dit als eerste zien! 

Zin om Nieuwjaar met ons mee te vieren in het gezelschap van
toffe mensen, lekker eten en drinken in een toplocatie?
Schrijf u dan snel in via events@feysbook.be, 0468 10 20 35 of
via Facebook (feysbook.be) 

Ambachtelijke hapjes + hoofdgerecht + nagerecht + Cava om midder-
nacht + ½ fles wijn of 2 biertjes - € 65 per persoon

Newyear@theBrewery 

schrijf u in
met deze bon
en ontvang

EEN KORTING VAN

€ 10
PER PERSOON

Actie uitsluitend in
de IJzerbode.



Gasthof ’T ROZENHOF

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

Afhaalmenu
31 december - 1 januari

Witloofroomsoep / reepjes pancetta

v

Koud: Mi-cuit van zalm /
tartaar van komkommer

OF

Warm: Scampi “Diabolique”

v

Rugfilet van melkvarken /
mosterdroom / wortel / peer /

bloemkool / slaatje
OF

Stoofpotje van konijn / in St.-Bernardus
wortel / peer / 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

Kerst- & familiebuffet 
25  december om 12 u.

Sprankelend glas met fijne hapjes
v

Buffet van voorgerechtjes:
Pollo tonato / Mi-cuit van zalm met

tartaar van komkommer /
Slaatje van Cœur de Bœuf-tomaat met

garnalen / Pompoenroomsoep met
gerookte paling

v

Warm buffet:
Kalkoenlapje “Saltimboca” /

witloof / snijboon /
aardappeltaartje met aardpeer

Scampi “Diabolique” / pasta

Varkenswang / slaatje / kroketjes
v

IJsbuffet / garnituur

Menu wijnen en water inbegrepen:
€ 65 per persoon
Voor de kinderen

ook kinderbuffet voorzien:
€ 25 per kind

Afhaalmenu
24 & 25 december

Pompoenroomsoep / gerookte paling

v

Koud: Pollo tonato (zachtgegaarde kip) /
crème van tonijn

OF

Warm: Zalmmootje met tongfilet /
preisnippers

v

Kalkoenlapje “Saltimboca” /
witloof / wortel / snijboon / slaatje

OF

Ragout van kalkoen / in rode wijn /
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

Hapjes
Assortiment van 3 koude en 2 warme hapjes € 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) € 8,00
- Praliné …………… x 1 liter
- Stracciatella …………… x 1 liter
- Speculoos …………… x 1 liter
- Ferrero Rocher …………… x 1 liter
- Vanille …………… x 1 liter

AFHAALDIENST:
Kerstavond maandag 24 december

tussen 16 en 18 uur
Kerstdag dinsdag 25 december

tussen 10 en 11.30 uur
Oudejaarsavond maandag 31 december

tussen 16 en 18 uur
Nieuwjaarsdag dinsdag 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 !!!
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EVENEMENTENKALENDER

ABELE 

n Brocante- en muntenbeurs  
 Zondag 9 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.

n “Expo ‘58”  
 Zondag 9 december van 8 tot 12 uur
Stefaan Ghesquiere, verwoed verzamelaar, stelt 
andermaal een deel van zijn collectie tentoon 
in Het Pensionaat. Hij vond in de nalatenschap 
van zijn schoonvader André Haeyaert, foto’s 
en een medaille die herinnerden aan Expo ’58 
in Brussel. André werkte er aan de aanleg van 
de wegen, in aanloop naar de tentoonstelling. 
Stefaan bleef verzamelen. Omdat het dit jaar 
60 jaar geleden is dat Expo ’58 plaats vond, 
stelt Stefaan zijn unieke collectie tentoon. Dit 
gebeurt tijdens de verzamelbeurs van Pope-
ringana Numismatica. Toegang gratis. 

BEVEREN-IJZER 

n Dorpspunt Beveren-IJzer
 Roesbruggestraat 20, Beveren-IJzer
s Tabletles voor gevorderden
 Donderdag 15 november van 14 tot 16 uur
s Hobbynamiddag schaapjes maken
 Dinsdag 20 november van 14 tot 16 uur
s Rummikub
 Vrijdag 30 november van 14 tot 16 uur
s Kaartjes maken
 Dinsdag 4 december van 14 tot 16 uur

s Bloemschikken
 Dinsdag 18 december van 14 tot 16 uur
s Muziekquiz
 Donderdag 20 december van 14 tot 16 uur
s Rummikub
 Vrijdag 28 december van 14 tot 16 uur
Info: dorpspuntinbeveren@delovie.be - 057 37 
72 73.

KROMBEKE 

n Tuinhier Krombeke 
 Vrijdag 7 december om 20 uur
‘Kruiden en hun geheime krachten’ door 
Georges Pollentier in de kantine van de Hon-
denschool “Te Lande”, Bankelindeweg 39 te 
Krombeke.

POPERINGE 

n Aanplanting geboortebos
 Zondag 18 november om 10.30 uur
Deze boomplantactie vindt plaats in het kader 
van de “Dag van de Natuur”. Alle ouders uit 
Poperinge en deelgemeenten die in de periode 
van 1 september 2017 tot 31 augustus 2018 
een kindje verwelkomden, zijn welkom om een 
boom in het geboortebos te planten. De uit-
nodigingen werden ondertussen verstuurd. De 
aanleg gebeurt in de Helleketelweg, op de hoek 
met de Stoppelweg. Bij slecht weer zijn laarzen 
en aangepaste regenkledij aangewezen. Ter 
afsluiting biedt Gezinsbond iedereen nog een 
drankje aan.
Inlichtingen en afspraken: Milieudienst (057 34 
62 95 of 96).
Organisatie: Gezinsbond gewest Poperinge en 
Milieudienst.

n Recente films over
 Groot-Poperinge (1989 - 2018)
 Vrijdag 30 november om 20 uur
Hierbij nodigen we je uit op een ‘nostalgische’ 
avond, waarvoor we zijn gaan grasduinen in de 
rijke filmotheek van ons lid, Francine Osteux. Als 
getalenteerde fotografe en filmster legt ze al 
meer dan 30 jaar de meeste feesten en gebeur-
tenissen die zich in Groot-Poperinge voordoen 
op de gevoelige plaat vast. Het was voor haar 
dan ook een uiterst moeilijke opdracht om een 
keuze te maken uit de honderden opnames die 
ze maakte tussen 1989 en 2018.
Afspraak op vrijdag 30 november van 20 tot
22 uur. in Oud-Vlaenderen te Poperinge.
Prijs: leden Heemkring Aan de Schreve: € 3, 
steunende leden gratis en niet-leden: € 5.

n Toneelvoorstelling “Almost, Maine”
De Koninklijke Rederijkerskamer Langhoirs Vic-
torinen brengt dit jaar de toneelproductie “Al-
most, Maine” van John Cariani in een regie van 
Patrick Deleu. Het is een warme relatiekomedie 
gespeeld in verschillende korte scènes.  De liefde 
loopt als rode draad doorheen korte ontmoetin-
gen tussen gewone maar toch ook bijzondere 
mensen. Liefde vinden en verliezen, liefde geven 
en nemen. Sommigen zijn de weg kwijt, ande-
ren zien plots het licht. Stuk voor stuk zijn het 
menselijke verhalen, vol poëzie en overgoten 
met een vleugje humor. Pareltjes die een glim-
lach op uw gezicht zullen toveren.
‘Almost, Maine’ is een warme relatiekomedie 
van John Cariani uit 2004. Het maakte de af-
gelopen jaren in Amerika een sterke opmars en 
is bijzonder populair binnen zowel het profes-
sionele als niet-professionele theater. In onze 
westelijke uithoek is het nog quasi onontdekt, 
maar daar brengen de Langhoirs Victorinen ver-
andering in.
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Coiffure

dames • heren
kinderen

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

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

nanCy
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

Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos

Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen
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Spelen mee: Fanny Béague, Frederic Béague, 
Amelia Dehouck, Elodie Delanote, Wim Denou-
let, Sandro Nevejans, Alec Rappelet, Wendy Thi-
baut, Sarah Vandenberghe en Gregory White. 
Regie is in handen van Patrick Deleu.
Voorstellingen vinden plaats in CC Ghybe. 
Speeldata zijn vrijdag 23, zaterdag 24, maan-
dag 26 november en vrijdag 30 november en 
zaterdag  1 december om 20 uur. Er is ook een 
matineevoorstelling op zondag 2 december om 
10.30 uur.
Kaarten kosten € 9 (studenten en Opendoekle-
den: € 8 en kansentarief: € 1,8). Kaarten voor 
de matineevoorstelling op zondag (aperitief 
inbegrepen) kosten € 12 (studenten en Open-
doekleden: € 11 en kansentarief: € 2,4).
Tickets kun je bestellen op www.langhoirs.be.

PROVEN 

n 18de Sfeerbeurs Proven  
 vrijdag 23, zaterdag 24
 en zondag 25 november
De achttiende editie van de sfeerbeurs Pro-
ven is een feit. De beurs is er voor iedereen 
die houdt van een gezellig moment met tal 
van proevertjes en bezienswaardigheden. Het 
evenement waar de lokale handelaar zijn beste 
beentje voorzet om de bezoeker te verwennen 
is na achttien jaar een begrip geworden dat tot 
ver buiten de Poperingse stadsgrenzen gekend 
en bekend is. De beurs voorziet verscheidene 
standjes en is een ongedwongen ontmoetings-
plaats tussen consument en handelaars in een 
aangepast kader. De sfeerbeurs opent de deu-
ren op vrijdag 23 november van 18 tot 22 uur, 
op zaterdag 24 november van 14 tot 22 uur 
en op zondag 25 november van 10 tot 18 uur,
telkens in OC De Croone te Proven.

n Kaas- en wijnavond 
 Zaterdag 8 december vanaf 18 uur
Kaas- en broodbuffet (+ aangepast beleg voor de 
niet-kaaseters) ten voordele van Rani Buseynes 
project in de Dalubuhle Primary school in Frans-
schoek, Zuid-Afrika op zaterdag 8 december 
vanaf 18 uur in OC De Croone te Proven.
Prijs: volwassenen € 15 - kinderen tot 10 jaar 
€ 10. Wijn, bier en andere dranken zijn niet in-
begrepen maar verkrijgbaar aan democratische 
prijzen.
Graag inschrijven vóór 3 december, mail naar 
ranibuseyne@hotmail.com met daarin aantal 
volwassenen + aantal kinderen.
Inschrijving is pas geldig door het passende 
bedrag te storten op het rekeningnummer van 
Rani Buseyne BE60 1030 3045 8270 met mede-
deling van naam.

ROESBRUGGE
	
n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Vrijdag 16 november om 13.45 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 23 november: Petanque (inhaal-

wedstrijd) in OC Karel de Blauwer. Inschrijven: 
13.30 - 13.50 u.

- Dinsdag 27 november om 14.00 u.: Kaarting 
& gezelschapsspelen bij P. Gunst

- Donderdag 6 december: Crea
- Dinsdag 11 december om 14 uur:
 Infonamiddag over Familiehulp in Christen 

Volkshuis 
- Vrijdag 14 december: Petanque in OC Karel 

de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 18 december om 14.00 u.: Kaarting 

& gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Vrijdag 21 december om 13.45 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer

n Hernieuwing lidmaatschap OKRA 2019 
Binnenkort zullen de wijkverantwoordelijken 
de hernieuwing van het lidmaatschap 2019 ko-
men aanbieden. De bijdrage voor een hoofdlid 
bedraagt € 25, bijkomend gezinslid € 17 en 
bewoners RVT € 10. Wij hopen u terug te ont-
moeten op onze activiteiten. Ook nieuwe leden 
zijn van harte welkom in onze bloeiende Okra-
beweging. Spreek gerust eens vrienden aan om 
zich in onze beweging in te schrijven.

n Gezinsbond Roesbrugge-Haringe
 & Beveren-IJzer
 Info-avond oppasdienst
 Woensdag 14 november om 19.30 uur 
Info-avond voor oppassers, hun ouders én 
ouders die wensen gebruik te maken van de 
oppasdienst op woensdag 14 november om 
19.30 uur in het buurtsalon, Prof. O. Rub-
brechtstraat 97 te Roesbrugge.
Info: Liesbeth Lemahieu (liesbeth.lemahieu@te-
lenet.be) of bij Stefanie Plovie (plovie.stefanie@
telenet.be).

n Tai Chi Dantian 
Op woensdagen 21 en 28 november, 5, 12 en 
19 december gaat de Tai Chi-reeks telkens door 
van 19 tot 20.30 uur in OC Karel de Blauwer te 
Roesbrugge. Tijdens de kerstvakantie is er geen 
Tai Chi. In 2019 vat de reeks terug aan op 9 
januari.
Info: greet.leupe@gmail.com - 0476 58 91 07. 

n Digitale infosessie 2:
 starten met smartphone
 Dinsdag 27 november om 14 uur
Tijdens de eerste sessie gingen we dieper in op 
de aankoop van een smartphone. In de tweede 
sessie spitsen we ons toe op het gebruik van 

’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

TE BEVEREN A/D IJZER

Tel. 057 37 51 48
Gesloten op dinsdag en zondagnamiddag
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de smartphone. Indien je de eerste sessie niet 
volgde is het ook mogelijk om aan te sluiten.
Welkom op dinsdag 27 november van 14 
tot 16.15 uur in het buurtsalon, Prof. O. 
Rubbrechtstraat 97a te Roesbrugge.
Prijs: € 2,00 inclusief koffie.
Inschrijven in De Bres, de plaatsen zijn beperkt.

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. 
- Rode wijn: Fier Comte VDP du Mont Baudile 

Rouge - € 8,5
- Rosé wijn: Fier Comte VDP du Mont Baudile 

Rosé - € 8,5
- Witte wijn: Fier Comte VDP du Mont Baudile 

Blanc - € 8,5
- Cava: Castell del Real Teroso - € 9,5.
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 de brievenbus vindt, invullen naar je 
keuze en met de nodige centjes aan school 
bezorgen. Of bestellen via tel / fax: 057 30 06 
26 of via vbsdekrekel@vbop.be. 
Schoolgezinnen: de betaling loopt niet via de 
gewone schoolrekening! Graag cash betaling. 
Overschrijven kan op BE94 7383 1510 3714 
met vermelding van naam + bestelling.
Er kan uiterlijk tot en met vrijdag 14 december 
2018 besteld worden. 
Met de opbrengst zal er nieuw speel- en 
leermateriaal aangekocht worden voor de 
kleuters en het lager.
Alvast hartelijk dank voor uw steun! 
Santé en ’t allerbeste voor 2019! 

n VBS De Krekel - Kersthappening
 Vrijdag 21 december om 13.30 uur
Beste ouders, grootouders, oudleerlingen en 
mensen van onze parochie, graag willen we 
jullie uitnodigen op onze kersthappening op 
vrijdagnamiddag 21 december 2018 in de Sint-
Martinuskerk te Roesbrugge.
We starten ongeveer om 13.30 uur. 
We brengen het kerstverhaal, zoeken mooie 
teksten, zingen en dansen voor jullie in een 
vrolijke kerstsfeer. 
Aan allen welkom!

n Filmmozaïek ‘Baas in eigen bos’
 Woensdag 26 december om 14 uur 
Het rimpelloze leventje van Boog, een tamme 
grizzlybeer, wordt ondersteboven gehaald 
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als hij kennismaakt met Elliot, een broodma-
ger hert met één hoorn. In het rustige stadje 
Timberline leidt Boog een idyllisch bestaan. 
Overdag is hij de ster van een natuurshow en 
‘s avonds vindt hij geborgenheid in de garage 
van parkwachter Beth die hem grootgebracht 
heeft. Als de paranoïde jager Shaw de stad bin-
nenrijdt met Elliot op z’n motorkap gebonden, 
aarzelt Boog om tussenbeide te komen. Maar 
tegen beter weten in bevrijdt hij Elliot. Die wil 
daarna Boog op zijn beurt ‘bevrijden’ uit de ga-
rage. De situatie loopt uit de hand en het twee-
tal wordt ergens diep in het woud gedumpt, 
net voor het begin van het jachtseizoen! Uit-
eindelijk zullen ze met de hulp van de andere 
woudbewoners de jagers voorgoed verjagen 
zodat de rust kan terugkeren in het woud.
‘Baas in eigen bos’ op woensdag 26 december 
van 14 tot 15.30 uur in OC Karel De Blauwer 
te Roesbrugge.
Prijs: € 5,0 - kansentarief voor UiTPAS West-
hoek: € 1,0.
Org.: Gezinsbond Roesbrugge, Haringe & Beve-
ren-IJzer i.s.m. Dienst Cultuur stad Poperinge.

VOORMEZELE 

n 24ste Kerststallenexpo 
 Zondag 9 t.e.m. maandag 17 december 
Deze 24ste Kerstallenexpo wil bij het einde van 
“den grooten oorlog” de engelen naar voor 
brengen. Waren zij niet de vredebrengers bij de 
Kerststal en zongen zij niet : “Vrede op aarde 
aan de mensen van goede wil”…
In de expo zullen de engelfiguren hier en daar 
centraal staan en de leerlingen van onze Vrije 
Basisschool “Het Wij-land” zullen hieraan mee-
werken. Het is en blijft wel een Kerststallenten-
toonstelling. 
Ieder jaar zijn er nieuwe kerststallen en worden 
er kerstkunstwerken geëxposeerd, dit jaar o.a. 
van Rik Ryon.
Op zaterdag 8 december wordt iedereen uit-
genodigd voor de Kerstnocturne “En waar de 
sterre bleef stille staan”.  Dit is een theaterwan-
deling doorheen Voormezele en het slottafereel 
van iedere groep gebeurt in de kerk. Deze wan-
deling is ook meteen de officiële opening van de 
Kerststallenexpo. 
De expo is toegankelijk op zondag van 10.30 u. 
tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. In de weekdagen 
van 14 u. tot 17 u.

NATUURPUNT 

n Bio-wijnavond: degustatie en verkoop 
 Vrijdag 16 november om 19.30 uur
Bio Dyvino selecteert in elke regio van Europa 
wijnen van lokale producenten uit ecologisch 
verantwoorde teelt. Gezonde wijnen, afkomstig 
van biologische en biodynamische druiventeelt. 
Op vrijdag 16 november om 19.30 uur zal je 

in CC Ghybe, St. Annastraat te Poperinge een 
mooie selectie bio(dynamische) en natuurwijnen 
kunnen proeven uit verschillende landen.
Deelnameprijs: € 7,50. Inschrijven verplicht bij 
Guido Quaghebeur (g.quaghebeur@skynet.be - 
057 33 79 78).
De opbrengt van de verkoop komt ten goede 
aan ons aankoopproject Heidebeek. Meer lezen: 
www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be. 

n Dag van de natuur 
 Zaterdag 24  november om 9 uur
We verzamelen om 9 uur aan café ‘Chez le Voi-
sin’, Houtkerkestraat 26 te Watou, Toegangs-
weg naast het Café en de Heidebeek. Op het 
terrein van ons recent aangekochte weiland 
langs de Heidebeek (Watou), voorzien we nieu-
we aanplantingen. Wie de ganse dag wenst 
deel te nemen, brengt picknick mee.
In de namiddag: vrijzetten van struiken en op-
ruimen op het perceeltje langs de Heidebeek 
in Haringe. Verzamelen om 14 uur aan café 
D’Heybeke, Heybrugstraat te Haringe.
Aangepaste werkkledij bijhebben.
Info: Guido Quaghebeur (057 33 79 78 -
www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be).

UIT IN DE WESTHOEK 

n Kunstendag voor Kinderen 
 Zondag 18 november  
Samen met je familie een hele dag kunst bele-
ven, het kan op de Kunstendag voor Kinderen. 
Opnieuw zullen vele cultuur- en kunstenorga-
nisaties op zondag 18 november aan kinderen 
tot 12 jaar en hun familie bijzondere activitei-
ten aanbieden, ook in de Westhoek. 
Verdwaal in de wereld van de feeërieke sprook-
jesmuziek in ‘t Folk Muziekcentrum in Dra-
nouter. Knutsel een ongezien muziekinstru-
ment in elkaar in Muziekclub 4AD. Ga eens 
langs in de bib van Diksmuide voor een gek 
kapsel, een stoere tattoo en de Concertantes 
Ans en Wilma. Laat je in De Sceure in Vlete-
ren betoveren door de (dans)wereld van Bol-
lywood. In het Atelier Felixble van Ciné Martiko 
in De Panne gaan de kinderen zelf aan de slag 
en maken ze onder meer een animatiefilm. 
Ervaar hoe het voelt om een goede vriend te 
verliezen in de theatervoorstelling ‘Amen en 
uit’ in CC Het Perron in Ieper. Laat je fantasie 
de vrije loop en maak je eigen magisch boek 
of geniet van kinderyoga in de Academie van 
Kortemark. Maak kennis met de avonturen 
van Floopi en Flippa in de levendige poppen-
kastvoorstelling in De Kinderbrouwerij in 
Poperinge. 
Het volledige aanbod in de Westhoek vind je 
op www.uitindewesthoek.be.
Opgelet: voor de meeste activiteiten is vooraf 
inschrijven noodzakelijk!
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KORTINGSDAGEN VAN
11/12 TEM 15/12/2017

Kom onze winkel bezoeken
en bespaar 10%* op al uw 
aankopen & bestellingen.

Openingsuren: dinsdag
t.e.m zaterdag telkens 
van13:30 tot 18:30 uur.
*Niet combineerbaar met andere kortingen

Blasiusstraat 97 > B-8972 Krombeke
0473/968972 (Sylvie) > 0478/340001 (Bart)
info@zokola.be > www.zokola.be

ZOKOLA 
KERST & EINDEJAAR
KORTINGSDAGEN

zokola • blasiusstraat 97 • 8972 krombeke
0473-968 972 • 0478-340 001 • info@zokola.be

100%
Ambachtelijke chocolade

100%
West-vlaams

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

MADE IN CHOCOLATE

trade

Oud ijzer en metalen

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

PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS

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

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

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

TUINCENTER

ZATERDAG 24 en ZONDAG 25 NOVEMBER 2018
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!

KERSTBOMEN vanaf 23 november!!!

Couthoflaan 32 - 8972 PROVEN - Tel. 057 33 39 63 - www.aupetitjardin.be

BEWONERSPLATFORM ROESBRUGGE

Op 24 oktober werd een eerste bewonersplatform in 
het nieuwe buurtsalon gehouden.
Hier het verslag:

AGENDAPUNTEN:
• EVALUATIE KERMIS - COMBINATIE IJZERFEEST
Alle verenigingen zijn tevreden.
Suggesties:
- loopfietsactiviteit evt op de baan uitvoeren - toch nog 

eens proberen de straat een deel af te laten zetten
- Kermis evt starten op vrijdag met kermisfuif
- Kermisdinsdag afschaffen daar er op dinsdag toch 

geen opkomst is 
- Op maandag gratis ritten behouden en nieuwe ac-

tiviteit lanceren ipv ballonwedstrijd F oudercomité 
stuurt ideeën/voorstellen door naar het feestcomité.

Belangrijk: Er kunnen vóór februari 2019 subsidiedos-
siers ingediend worden bij ECGT. Iemand zou hierom-
trent info komen geven op het bewonersplatform of 
aan de kern van het bewonersplatform.
Een aantal ideeën leven reeds zoals GR-route, samen-
werking met Houtkerque - fotowedstrijd gekoppeld of 
‘Petit Paris’ grensoverschrijdend maken.

• JAARLIJKSE VERWELKOMING NIEUWE INWO-
NERS ROESBRUGGE

Op zondag 3 februari 2019 om 14.30 uur wordt een 
bewonersplatform georganiseerd in het buurtsalon; 
daarop worden alle nieuwe inwoners ook uitgenodigd! 

Er wordt aan stad Poperinge gevraagd de uitnodigin-
gen hiervoor op te stellen en aan de nieuwe inwoners 
te bezorgen.

• COMMUNICATIE
De communicatie omtrent het bewonersplatform zal in 
de toekomst gebeuren via  flyers, De IJzerbode, Face-
book en via website Roesbrugge. 

• NIEUWE DATA BEWONERSPLATFORM
- 3 februari: met uitnodiging nieuwe inwoners (verga-

dering kern 06/12)
- 14 maart: agendapunten nog te bepalen (vergade-

ring kern: 10 januari)
- 6 juni: agendapunten nog te bepalen (vergadering 

kern: 9 mei)
- 26 september: agendapunten nog te bepalen (verga-

dering kern: 5 september)

• EVENEMENTEN 
- 15 december: Kerst Bazar in het OC Karel De Blau-

wer vanaf 16 uur
- 21 december: Kersthappening van VBS De Krekel in 

de St.-Martinuskerk om 13.30 uur (ter vervanging van 
het kerstspel op kerstavond).

 Iedereen van harte welkom!
- 12 januari: Nieuwjaarsconcert in de St.-Martinus-

kerk

• VARIA
Dringende aanpak nodig van: 
- het jaagpad
- het fietspad Roesbrugge-Proven en omgekeerd
- het zwerfvuil!!

Toegankelijkheid Buurtsalon en OC Karel de Blauwer 
is een probleem. Het is begrijpelijk dat reservatie via 
stadsdiensten moet gebeuren. Sleutel of badge afhalen 
en terugbrengen naar de cultuurdienst is nu niet effi-
ciënt. Het buurtsalon moet voor de buurt zijn en laag-
drempelig. Kan er een verantwoordelijke in het dorp 
zelf aangesteld worden die altijd een sleutel of badge 
heeft en die ook buiten de kantooruren te bereiken is?

Voorstellen:
- eventueel deskundigen uitnodigen op BWP
- brievenbus voorzien voor berichten aan BWP
- komst Sint-Maarten: evt ouders aanspreken om toe te 

zien op de veiligheid tijdens de aankomst en stoet
- voorstel om het feestcomité de coördinerende rol te 

laten opnemen in de organisatie van bv kermis ed.

VOLGEND BEWONERSPLATFORM:
op zondag 3 februari 2019 om 14.30 uur 

in het buurtsalon 
met hapje en drankje en 

verwelkoming nieuwe inwoners!
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!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 

op woensdag 13 december 2018.

Artikels en publiciteit
inleveren ten laatste op

maandag 4 december 2018.

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

Van bij ons

Oude glorie 
Ooit werd in Elzendamme de N8 (de ge-
westweg Veurne-Ieper) rechtgetrokken en 
lag de brug over de IJzer er sindsdien op 
een ‘zijspoor’. In november 2000 gaf de 
Bestendige Deputatie van West-Vlaande-
ren een gunstig advies tot bescherming als 
monument van de brug over de Dode of 
Oude IJzer.
Tijdens WO I was er op deze plek een was-
serij voor het ontsmetten en wassen van 
de kleding van de Belgische militairen. En 
een badinrichting voor de militairen zelf. 
De nu nog bewaarde oude brug is van 
natuursteen, met twee segmentbogen en 
bruggenhoofden in baksteenmetselwerk 
en natuursteen. 
De bouw van de oude brug en de weg 
zouden teruggaan tot rond 1780, toen de 
Oostenrijkers hier de plak zwaaiden, maar 
oude kadasterplannen tonen aan dat de 
brug iets jonger moet zijn. Wellicht dateert 
ze van de Hollandse Periode (1815-1830). 
Een exacte bouwdatum is niet bekend. 
Op een bepaalde dag kwam de oude weg 
dus naast de nieuwe te liggen, wat haar 
redding betekende. Zo moest ze niet wij-
ken voor wegverbredingen en moderni-
seringswerken. Ook de smalle kasseiweg 
ernaartoe en eroverheen bleef gespaard. 
De brug overleefde ook de Eerste Wereld-
oorlog.
Deze brug is merkwaardig als zeldzaam 
overblijfsel van de vroeg-19de-eeuwse 
verkeersinfrastructuur. Ze vormt ook een 
bijzonder fraai element in het landschap.                                                                                         

Wim Sohier

GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN

n	PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET

LAGE ENERGIEWONINGEN n OPRITTEN EN
TERRASSEN n VLOEREN- EN WANDTEGELS
n	KLEINSCHALIGE AFVALWATERZUIVERING

MARIO VANDEWIELE BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62

8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

Gordijnen en overgordijnen UNLAND®

Gratis opmeten en plaatsen

Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie

Decoratie & Kunstglazenier

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

D’ABEELESTATIE
HENGELSPORT
ALLES VOOR TUIN EN DIER

HOUTPELLETS, BRANDHOUT EN KOLEN

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



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 16 november
 vrijdag 21 december
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst 
 dinsdag 27 november
 dinsdag 18 december

Vogelpik
smijting voor de leden
 zaterdag 8 december

BEVEREN-IJZER
• Vrije kaartavond
 Praatcafé ’t Geheim Spoor
 donderdag 15 november
 donderdag 20 december

HARINGE
• Vogelpikclub Smokkelsmijters
 Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
 zaterdag 24 november

BIBLIOTHEEK / BUURTSALON
Sedert 1 september kan je op vrijdag van 14 tot 
18 uur terecht in het buurtsalon Roesbrugge-
Haringe vlakbij het OC Karel de Blauwer. Naast 
ontlenen van boeken kan je er ook genieten 
van de krant en een kopje koffie.

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

MENSEN VAN BIJ ONS

MENSEN VAN BIJ ONS
Feys Pierre werd geboren op 2 oktober 1938 
te Beveren a.d. IJzer. Hij was gehuwd met Ni-
cole Vanderhaeghen en samen hebben ze twee 
kinderen. Pierre werkte ongeveer 30 jaar in een 
immobiliënkantoor in Koksijde, nadien werkte 
hij in de brouwerij van zijn vader.
Pierre is overleden op 2 november 2018 en de 
begrafenis had plaats op maandag 12 novem-
ber om 10 uur in de Sint-Audomaruskerk te 
Beveren-IJzer.

FOTO’S GEZOCHT
De nieuwe eigenaars van de hoeve Marc Lelieur 
in de Lindestraat te Roesbrugge zijn op zoek 
naar oude foto’s van hun hoeve en het over-
zetbootje.
De hoeve ligt aan de oever van de IJzer. De 
kinderen van de familie Lelieur liepen school in 
Beveren-IJzer en werden met een bootje over 
De IJzer gezet om naar school te gaan.
Eventuele foto’s en/of inlichtingen bezor-
gen bij Drukkerij Schoonaert (057 30 03 79 -
info@drukkerijschoonaert.be).
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Taaltap 167
Wat men je NIET vertelde
tijdens de geschiedenisles (1)

De volgende keer dat je je handen wast en je 
vindt de temperatuur van het water niet echt 
aangenaam, denk er dan eens aan hoe het er 
ooit aan toe ging ... Hier volgen een aantal fei-
ten uit de jaren 1500:
- De meeste mensen huwden in juni, omdat ze 

hun jaarlijks bad namen in mei en dus in juni 
nog redelijk fris roken. Tegen die tijd begon 
men echter toch al lichtelijk te stinken en dus 
droeg de bruid een boeketje bloemen om 
haar lichaamsgeur te verbergen. Daar komt 
dus het gebruik van dat ook vandaag nog de 
bruid een bruidsboeket draagt.

- Een bad bestond uit een grote kuip die gevuld 
werd met heet water. De heer des huizes ge-
noot het privilege van het schone water, daar-
na volgden de zonen en andere mannen die 
deel uitmaakten van het huishouden, dan de 
vrouwen en ten slotte de kinderen. De baby’s 
waren als laatste aan de beurt. Tegen dan was 
het water zo vuil dat je er makkelijk iemand in 
kon kwijtraken ... Vandaar de uitdrukking “de 
baby met het badwater weggooien”.

- Huizen hadden in die tijd strooien daken, zon-
der houten gebinte. Het was de enige plek 
waar de dieren zich warm konden houden, 
en dus leefden de katten en kleinere dieren 
(muizen, ongedierte) in het dak. Als het re-
gende werd het daar glibberig en soms gle-
den de dieren dan uit en vielen van het dak. 
Vandaar het Engelse gezegde “It’s raining 
cats and dogs”.

- Niets kon verhinderen dat er dingen in het 
huis vielen. Dit was een echt probleem in de 
slaapkamer, waar ongedierte en uitwerpse-
len je schone beddengoed konden bederven. 
Daarom werden bedden voorzien van grote 
palen om een laken over te hangen dat dan 
toch een beetje bescherming bood. Zo is het 
gebruik van hemelbedden ontstaan.

- In die tijd kookte men in de keuken in een 
grote ketel die altijd boven het vuur hing. Elke 
dag werd het vuur aangestoken en werden er 
ingrediënten toegevoegd aan de ketel. Men 
at meestal groenten en weinig vlees. Men at 
deze stoofpot ‘s avonds en liet het overschot 
in de ketel. Dit werd dan ‘s nachts koud, en ‘s 
anderendaags begon men gewoon opnieuw. 
Zo zaten er in hun stoofpot vaak dingen die er 
al heel lang inzaten ...

Wordt vervolgd.

Wim Sohier

OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN OKTOBER 2018

KAARTING - 10 OKTOBER
5 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Vandepitte Paul 369 pt.
2. Debackere Denise 359 pt.
3. Candaele Jacqueline 345 pt.
4. Butaye Johan 285 pt.
5. Hauspie Maria 275 pt.

KAARTING - 24 OKTOBER
3 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Vandeputte M.-Ghislaine 448 pt.
2. Luyssen Edmond 380 pt.
3. Coene Paul 367 pt.

KLASSEMENT: 
1. Vandewalle Frans 22 part./3304 pt.
2. Wyckaert André 20 part./3271 pt.
3. Butaye Johan 19 part./2775 pt.
4. Candaele Jacqueline 18 part./3151 pt.
5. Millecam Gerard 18 part./3023 pt.

PETANQUE - 5 OKTOBER
Wonnen 3 partijen: Coussee Monique, Leb-
egge René en Vandeputte Frans 

PETANQUE - 19 NOVEMBER
Niemand won 3 partijen 

KLASSEMENT: 
1. Lebegge René 685 pt.
2. Mariën Bob 654 pt.
3. Butaye Pol 629 pt.
4. Brunet Willy 627 pt.
5. Cokelaere Mariette 624 pt.

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten

Alle carrosseriewerken • schilderen
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Op e smooërachtige moandagvornoeëne 
achterwoarts ‘t joar wachten Veerle Missioan 
en neur twi broeërs nulderen toeër of  in de 
wachtzoale van Moackelberghe, de nieuwe 
Ypermaninterniste.
Op van de zenuwen en ’t langdeurig wach-
ten groaken ze binnen bie die specialiste, 
wieëns anzichte nie op beau fixe stoat, idder 
op overtrokken, zwoar bewookt zelfs.
“’k Vreeëzen dan ke gin goe nieuws hen voe 
julder,” volt ze met de deure in huus. “Julder 
voader is ol verschillige keeëren elapt, etapt 
en op-ekalefoaterd zoda schieër ol ze wissel-
stikken opgebruukt zien.”
Grooëte consternoasje bie ‘t trio Missioan.
“Angoande de tumor in ze bovenkoamer,
d’ eeënige hope die nog overbluuft, is …
e trepanage en hersentransplantoasje.”
Nog grodder consternoasje! En oengeloof! 
Suurtoe ot de dokteuresse zegt: “Dit is een 
nog experimentele  procedure, mi oenver-
miedelik risico,  en bovendien moen d’ erfge-
noamen de kosten  betalen.’n Zieëkenboend 
komt er nie in tusschen!”
Heëlegaans van d’ hand Gods eslegen 
kreunen de familieleden bie die slag mit de 
karthoamer. Achter e tied zucht ’n oedsten 
zeune: “En wat kosten hersens?”
“’t Hangt er vanof, 5000 euro vor een man-
nelik brein en 200 euro voor dat van e vrou-
we.”
Nog meeër oengeloof, pienlikke, oendroag-
likke stilte.
Eén van de mannen, nie mir in stoat nié te 
kurieus te zien, flapt er uutendelik de vroage 
uut die op ieders lippen brandt:“Woarom 
kost e mannelik brein zovele meeër dan e 
vrouwelik?”
De dokteuresse lacht inwendig mit die naïeve 
oenwetendhied en zegt: “Nie moeilik te ver-
stoan: mannenhersens zien weinig gebruukt 
en dus ozo goeëd of nieuwe !!!”
“Ja zeg,” zucht dochter Veerle, “e kostlik 
batje e zieëken voader zóender hospitalisoas-
jeverzekerieng!”
“O ’t te verdoeëne woare!”   

SCHREVELYNCK Nadruk verboden

ADVIES • KWALITEIT • SERVICE • FLEXIBILITEIT

Bergenstraat 1 - 8972 Roesbrugge  - Tel. 057 30 03 79

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

Wij aanvaarden
ecocheques

Hoogste
Miele-kwaliteit
voor een lange 

levensduur

CapDosing QuickPowerWash TwinDos Vlekkenoptie

PROFITEER VAN ONZE
CASHBACK PROMOTIE!

200 euro terugbetaald
bij aankoop van
een geselecteerde*
TwinDos wasmachine

Actie geldig tussen 1 oktober en 31 
december.

*TwinDos wasmachine WCE 670 WPS


