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1 RECTO

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

In de 20e eeuw werd België twee keer 
binnengevallen en bezet door Duitse troe-
pen. In de Eerste Wereldoorlog zou een 
deel van de Westhoek onbezet gebied 
blijven maar in de Tweede Wereldoorlog 
werd het land overspoeld en zou Leopold 
III snel capituleren. Hijzelf wilde nodeloos 
bloedvergieten zoals tijdens de loopgra-
venoorlog was voorgevallen niet nog eens 
meemaken en hij besliste om op 20 mei 
onvoorwaardelijk te capituleren. Het is een 
fel gecontesteerde beslissing geweest die 
bij zijn regering niet in dank werd afgeno-
men. De bevolking zelf leek grotendeels 
akkoord te zijn gegaan met die beslissing. 
De overmacht van de Duitse troepen was 
zo enorm dat verzet nutteloos leek. Zo 
ging België voor vier jaar de bezetting in. 
In deze context was het dus voor de die-
pe Westhoek een gans andere situatie in
Wereldoorlog II. 

Bestuur tijdens WO II
België kreeg geen burgerlijk bestuur maar bleef 
onder de Militarverwaltung, dit waren de mi-
litairen die het bestuur op het hoogste niveau 
waarnamen. Er werd pas een burgerlijk bestuur 
gevestigd helemaal op het einde van de oorlog. 
De regering had bij zijn vertrek een aantal in-
structies nagelaten maar vooral aan alle leiding-
gevenden op politiek-bestuurlijke posities de 
opdracht gegeven op post te blijven. Volgens 
internationale akkoorden zouden deze bestu-
ren ‘gewoon’ blijven voort functioneren onder 
toezicht van de bezetter. Over deze instructies is 
er nadien heel wat te doen geweest. Het is een 
feit dat deze niet duidelijk zijn gesteld en dat 
sommige, bijvoorbeeld deze aan Galopin die de 
economie van het land door de bezetting moest 
helpen, naderhand zelfs half in twijfel werden 
getrokken. 

Postverlaters
De bezetter werd het eenvoudig gemaakt om 
binnen te dringen in de bestaande structuren 
omdat sommige van deze leidinggevenden wel 
de vlucht namen en zo aan postverlating had-
den gedaan. Dat was het geval voor Harry Baels,
de gouverneur van West-Vlaanderen, maar ook 
zo voor burgemeester Charles d’Udekem d’Acoz 
van Proven. Hij was de enige burgemeester van 
Groot-Poperinge die zijn post verliet bij de in-
val in mei 1940 en dat zou hem naderhand de 
nodige problemen opleveren. De Duitse bezet-
ter nam gretig van de mogelijkheid gebruik om 
deze ‘weglopers’ te vervangen door getrouwen. 
Gouverneur werd Michiel Bulckaert uit Oost-
vleteren, niet alleen een goeie vriend van ad-
vocaat Leuridan maar tevens een oud-student 
van het Sint-Stanislascollege van Poperinge. 
In Proven ging men op zoek naar een nieuwe 
burgemeester en daar viel de keuze op Joseph 
Verbeke. Alhoewel die niet direct van VNV-
signatuur was, werd hij verkozen boven een 
aantal andere bekende Provense politici omdat 
deze van Rex-signatuur waren (Joseph Top) of 
gewoonweg anti-Duits waren. Voor het overige 
was in Groot-Poperinge iedereen op post geble-
ven. De bevolking legde zich aanvankelijk neer 
bij de Duitse overmacht. De troepen walsten 
door Europa en de meesten waren van mening 
dat er effectief een ‘nieuwe orde’ zou komen 
in West-Europa en dat onder Duits bewind. Er 
was in het eerste jaar weinig of geen verzet. De 
bezetter droeg zich in tegenstelling tot tijdens 
Wereldoorlog I zeer hoffelijk tegenover de plaat-
selijke bevolking en zolang deze hen niets in de 
weg legden liet de bezetter betijen. Een deel van 
de bevolking verwelkomde zelfs de bezetter. Ze 
waren de politieke chaos en onmacht van het 
politiek bestel van tijdens het interbellum gron-
dig beu. Vooreerst had de bezetting tijdens de 
Eerste Wereldoorlog zijn sporen nagelaten. Zij 
die hadden meegewerkt met de bezetter, de zo-
genaamde Activisten, waren hiervoor streng ge-
straft geworden en er tekende zich na de oorlog 

een ganse groep van verbitterden af. Ook waren 
veel Vlaamse frontsoldaten eveneens verbitterd 
omdat de belofte door Koning Albert I gedaan 
naar een aantal Vlaamse eisen toe, na de oor-
log werd ingeslikt. Enkel het enkelvoudig stem-
recht werd doorgevoerd maar dat zorgde voor 
politieke chaos. België was niet klaar voor een 
drie- of meerpartijenstelsel. Ontevredenen kwa-
men politiek samen in de Frontpartij, waarvan 
de in Proven geboren maar intussen naar Watou 
verhuisde Emiel alias ‘meester’ Butaye lokaal het 
gezicht was. Door een onverdroten dienstbe-
toon kon hij een grote machtspositie opbouwen 
en kwam hij op de banken van het parlement 
terecht. De economische crisis na de crash van 
Wallstreet in 1929 die de wereldeconomie in 
zijn val meesleepte en het onvermogen van de 
kibbelende Belgische regeringen deed de rest. 

Een nieuw boek: Collaboratie en repressie.
De vele gezichten van de bezetting tijdens Wereldoorlog II in Groot-Poperinge

-----------------------------------------
DE VELE GEZICHTEN VAN DE BEZETTING

TIJDENS WERELDOORLOG II
IN GROOT-POPERINGE
-----------------------------------------

COLLABORATIE
EN REPRESSIE

KRISTOF PAPIN



Er ontstond een voedingsbodem voor nieuwe 
partijen die meer autoritair gericht waren: VNV, 
Rex, Verdinaso.

Arbeidsdienst voor Duitsland
Tot aan de inval door de Duitsers van Rusland 
op 22 juni 1941 hadden een reeks mensen zich 
vrijwillig opgegeven om mee te werken met de 
bezetter. Die medewerking was divers van aard: 
militair, administratief, economisch. Sommigen 
deden dat uit een Vlaamse reflex maar even-
goed was de motivatie puur economisch van 
aard. Mannen gingen voor de bezetter werken 
om hun gezin te kunnen onderhouden, zonder 
dat er daar enige ideologische factor meespeel-
de. Alles zou veranderen na de inval. De bezet-
ter trok een deel troepen in België weg om aan 
het Oostfront mee te gaan vechten en er werd 
voor wie werkloos was een verplichting om te 
werken voor de bezetter ingevoerd. Vanaf dan 
was er een groep van de bevolking die niet 
wenste mee te stappen en zich verzette. Het fe-
nomeen van de onderduikers was geboren en zij 
vormden een eerste basis voor het verzet. 

De greep naar de macht 
Intussen had de bezetter geprobeerd een deel 
van de instellingen in zijn greep te krijgen. Zo 
werden de bestaande vakbonden opgeheven en 
vervangen door een eenheidsvakbond, de Unie 
voor Hand- en Geestesarbeiders. De ouder-
domsverordening van 7 maart 1941 bepaalde 
dat alle ambtenaren van boven de 60 jaar ver-
plicht op pensioen werden gestuurd en moesten 
vervangen worden. Zo werd een hele rits bur-

gemeesters en schepenen, maar ook gemeente-
secretarissen wandelen gestuurd en hoofdzake-
lijk vervangen door VNV’ers. Dat gebeurde o.a. 
in Poperinge, Proven, Reningelst, Watou… Daar 
werden de kernen van conflicten geboren die 
na de oorlog nog lange tijd voor spanningen 
zouden zorgen. Ongeveer terzelfdertijd werden 
de gemeenteraden ‘geschorst’ en kwamen deze 
niet meer samen tot aan de bevrijding.

Van lichtgrijs over donkergrijs tot zwart 
Zoals gezegd stonden heel wat mensen positief 
tegenover de bezetter, maar er was een sterke 
gradatie in deze collaboratie vast te stellen, 
van lichtgrijs tot pikzwart. In het boek wordt 
er dieper ingegaan op de verschillende catego-
rieën van collaboratie omdat er veel te veel in 
algemene termen over wordt gesproken en het 
voor een goed begrip van zaken nodig is een 
correcte beschrijving te hebben van alle vormen 
van collaboratie. In totaal werden meer dan 500 
dossiers voor Groot-Poperinge samengesteld! 

Daardoor is het duidelijk dat de collaboratie in 
Groot-Poperinge heel wat belangrijker was dan 
het gemiddelde in Vlaanderen (1,2% van de be-
volking). Er waren  grote verschillen: Krombeke 
en Proven waren maar amper ‘aangetast’, ter-
wijl andere plaatsen zoals Watou (wat bekend 
was) maar ook Reningelst en Roesbrugge een 
veel belangrijker collaboratie hebben gekend 
dan tot dusver werd aangenomen. 

Bestraffing 
De repressie is ook onder te verdelen in een 
aantal categorieën. Op politiek vlak valt het op 
dat er vetes werden uitgevochten. In Krombeke 
waren het twee concurrerende brouwers die el-
kaar in de haren vlogen en in Proven was het de 
‘weggelopen’ burgemeester Charles d’Udekem 
d’Acoz die zijn gram wilde halen. Hij was blind 
van afgunst dat hij schriftvervalsing pleegde en 
zo na de bevrijding nog een schorsing zou oplo-
pen. Proven was politiek verdeeld. Ook in Renin-
gelst kon men de tijdens de oorlog zittende bur-
gemeester maar weinig verwijten maar ook daar 
was een politieke afrekening het finale oordeel 
van de burgemeesterskwestie. Watou tenslotte 
was een politieke slangenkuil en de tijdens de 
oorlog als schepen afgezette notaris Vandena-
meele zat zijn tegenstanders van tijdens de oor-
log ongenadig op de hielen. Meester Butaye die 
van het toneel was verdwenen, werd in som-
mige kringen beschouwd als de grote collabo-
rateur, terwijl hij eigenlijk nooit een straf heeft 
opgelopen voor de rechtbank! Hij was enkel als 
voorlopige maatregel de toegang tot de arron-
dissementen Veurne en Ieper ontzegd waardoor 
hij in de omgeving van Gent was gaan wonen. 
Brouwer Van Eecke die een collaboratieparcours 
samenfietste om u tegen te zeggen had geld 
en dus invloed. Hij werd gestraft maar ging van 
beroep tot hoger beroep en zou uiteindelijk na 
een korte straf blijven brouwen en de vroegere 
medestanders helpen. Zijn verleden werd alzo 
doorgespoeld met zijn bier terwijl Butaye die zo-
veel mensen had geholpen, met het aurum van 
collaboratie was blijven hangen. 
De deelgemeenten hadden niet alle een eigen 

168

1 VERSO

De vernielingen tijdens de meidagen ’40 in Watou.

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
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VNV-of DeVlag-afdeling. Enkel in Watou-Abele 
en Reningelst waren deze uitgebouwd. De 
andere deelgemeenten hadden onvoldoende 
leden om een eigen werking uit te bouwen. 
Ook de rekrutering van Oostfronters was in de 
deelgemeenten heel wat minder dan in de stad 
Poperinge. Exemplarisch het geval van de ge-
broeders Borra die naar het Oostfront trokken 
maar naderhand terugkeerden naar Proven en 
helemaal ongemoeid werden gelaten. Op hun 
overlijdensbericht zijn beide zelfs aangegeven 
als “oudstrijder ’40-’45”, een wel zeer merk-
waardige zaak. De collaboratie was veelal een 
familiaal gegeven: in sommige families collabo-
reerden drie generaties. Nu werden veel mensen 
gestraft voor een eenvoudig lidmaatschap van 
het VNV, zonder dat ze verder enige actie ten 
gunste van de bezetter genomen hadden. Dat 
was na de oorlog kwalijk genomen aan het ge-
recht. Het VNV was tenslotte een politieke partij 
die zijn wettelijk verkozen vertegenwoordigers 
in het Parlement had. Administratief werden er 
velen - zonder dat er ooit een proces van kwam -
gewoon hun rechten afgenomen (verbod te 
stemmen, verkozen te worden…). Wie geld had 
ging procederen om dat terug te krijgen (wat 
meestal lukte), maar sommigen lieten het ge-
woon voor wat het was. 
In Poperinge stad was de collaboratie binnen 
de bevolking procentueel van een veel grotere 
orde. Daar waren zowat alle mogelijke organi-
saties actief en de collaboratie van sommigen 

ging heel ver, van enkele tientallen jongeren 
die bij een jeugdvereniging actief waren tot een 
Marcella Gombeir die bewaakster was van het 
vrouwenconcentratiekamp van Ravensbüuck. 
We hebben 39 Oostfronters kunnen traceren en 
moeten vaststellen dat het niet de collegepries-
ters waren die verantwoordelijk waren voor hun 
engagement, want maar een paar zijn effectief 
aan het college gaan studeren. Het voordeel van 
de brede studie was dat een aantal veralgeme-
ningen zo konden worden bijgesteld. 

Rechtspleging
Het is duidelijk dat wie er financieel warmpjes 
inzat een betere rechtspleging kreeg. Het wa-
ren vooral de minder begoeden die lang tot 
zeer lang in voorhechtenis bleven zonder dat er 
onderzoeksdaden werden gesteld. Ook de straf-
maat was zeer ongelijk. Die had eerst te maken 
met de datum van voorkomen van de zaak. 
Zeker in de beginperiode en net na de val van 
Nazi-Duitsland in mei 1945 was men ongemeen 
streng. Nadien was er een zekere matiging en 
veel straffen zouden jaren later zelfs herroepen 
worden en de betrokkene ‘witgewassen’. 
De collaboratie en repressie is een zeer complex 
gegeven dat niet samen te vatten valt in enkele 
bladzijden. Men kan niet eenvoudig wit-zwart 
oordelen. Daarom is de studie die gemaakt werd 
voor Groot-Poperinge uitgegroeid tot een boek 
van ca. 500 blz. en dat in het besef dat er nog 
veel bijkomend onderzoek kan verricht worden 

op basis van het thans beschikbare bronnenma-
teriaal. Daartoe wordt in een corpus dat achter-
aan in het boek staat het bronnenmateriaal per 
persoon die betrokken was in de epuratie aan-
gegeven. Daar staan o.a. ook de verschillende 
juridische procedures die ze ondergingen, de 
strafmaat, de beschuldiging… 

Info boek 
Voorinschrijven voor aankoop van het boek kan 
tot 1 december 2019 aan de voorintekenprijs 
van � 35. Het boek kan afgehaald worden op 
de voorstelling in Zaal Palace (Gasthuisstraat 
Poperinge) op vrijdag 6 december om 19 u. Na 
verschijnen kost het boek �  45 (eventuele ver-
zendingskosten � 12). Voorintekening kan door 
betaling van het bedrag op rekening (Fintro 
Bank) BE 67 1431 0958 9287 o.n.v. Collabora-
tie en Repressie. 
Meer info via de Facebookpagina:
Collaboratie en Repressie Poperinge.
Voor meer info kan u mailen op
collaboratiepoperinge@gmail.com

Kristof Papin

Vernielingen in Roesbrugge ter hoogte van de IJzerbrug in mei 1940.
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APERITIEF
 Saladebar (voor 8 à 10 personen) € 25,00
 Glaasje met krab en groen blaadje € 1,10
 Glaasje met gerookte eendenborst € 1,10
 en appel
 Glaasje met rode biet, gerookte haring € 1,10
 en zure room
 Glaasje met garnalencocktail € 1,25

- Saltufo € 3,60
- Kippenboutje € 0,52
- Huisgemaakt kaaskroketje € 0,65
- Huisgemaakt garnaalkroketje € 0,75
- Mini-quiche € 0,65
- Mini-vol-au-vent € 0,65
- Mini-pizza € 0,65
- Mini-kaasrolletje € 0,65
- Witloofblaadje met tonijn € 0,65
- Witloofblaadje met krab € 0,65
- Lepelhapje met mousse van zalm € 0,85
- Lepelhapje met mousse van hesp € 0,85

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

- Verrassingsbrood € 26,00 / € 32,00
 grote, ronde broden die versneden zijn
 in driehoekige stukjes, belegd met ham, kaas, paté,
 krabsla, tonijnsla, préparé en vleessla

- Boerenplankje € 18,00
	 fijngesneden	gerookte	nootham,	dobbeltjes	hennepot,	

stukjes boerenpaté en blokjes huisgemaakte salami, 
gepresenteerd op een plankje

- Tapasbordje (koud) € 35,00
	 een	assortiment	hapklare	kaasjes,	fijne	vleeswaren,
 olijfjes, tapenade, … ideaal als hapje bij de aperitief

-Tapasplank(koud) € 28,00
	 een	assortiment	fijne	vleeswaren

FEESTMENU’S vanaf 2 personen
Soepen per liter
- Aspergeroomsoep met gerookte zalm € 4,50
- Tomatensoep met balletjes € 4,50
- Paddenstoelensoep € 4,50 
- Courgetteroomsoep € 4,50
- Pompoensoepje met krokante spekjes € 4,50
- Kreeftensoep € 5,70

Voorgerechten
- Vitello tonato € 6,50 p.p.
- Sint-jacobsnootjes op groentebedje       € 6,50 p.p.
- Scampi’s op bedje van tagliatelle            € 6,50 p.p.
 en Ricardsausje
- Tongrolletjes op bedje van prei               € 6,50 p.p.
- Tomaat met grijze garnalen                     € 6,50 p.p.
 en eikenbladsla
-	Ganzenlever	met	uienconfituur															€	7,90	p.p.
 en toast
- Visvol-au-vent                                            € 5,50 p.p.
Hoofdgerechten
- Tongrolletjes op z’n Normandisch        € 14,50 p.p.
 met puree en groentejulienne
 van prei en wortel
- Rundstournedos met foie gras,             € 14,50 p.p.
 gestoofd witloofstronkje
 en boontjes in spekjasje
- Gerookt varkenshaasje met                   € 10,50 p.p.
 truffelpuree, peperroomsausje,
 broccoliroosjes en spruitjes met spekbrokjes
- Kalkoenrollade met                                 € 12,50 p.p.
 Zuid-Indische currysaus, babypeertjes, witloof-

stronkje en pastinaak met honing
-	Eendenborstfilet	met																														€	14,50	p.p.
	 verfijnd	sinaasappelsausje,
 oesterzwammen met pastinaak-knolselderzalfje 
 en gestoofd witloofstronkje

Telkens voorzien van kroketten,
gratin dauphinois of pommes duchesses

NIEUW: Amandel- of truffelkroketten +€ 0,75 p.p.

Kindergerechten
-	Krokante	kipfilet	 €	5,95	p.p.
 met appelmoes en puree
- Kleine vleesballetjes €	5,95	p.p.
 in een feestelijke tomatensaus en puree
- Vol-au-ventpasteitje met puree €	5,95	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 € 11,50 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 € 18,50 p.p.
Krabvlees,	tongfilet,	gerookte	zalm,	heilbot,	forel,
hespenrolletjes met asperges, salami, bacon, rosbief, 
varkensgebraad, Parijse worst, tomaat-garnaal met versierd 
eitje.

Visschotel € 14,50 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 € 2,50 p.p.

GEZELLIGHEIDSSCHOTELS
Gourmet Classic € 10,00 p.p.
Gourmet Finesse €	11,90	p.p.
Gourmet Kids € 6,00 p.p.
Fondue € 7,50 p.p.
Fondue Kids €	4,90	p.p.
Tepanyaki €	11,90	p.p.
Tepanyaki Kids € 6,50 p.p.
Racletteschotel € 10,50 p.p.
Kaasschotel
- als dessert € 5,50 p.p.
-	als	hoofdgerecht	 €	9,20	p.p.
Extra groentebuffet € 3,75 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 2020!

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

OPENINGSUREN / FEESTDAGEN
Zondag 22 en 29 december
OPEN  7.00 - 12.00 u.
Maandag 23 en 30 december
OPEN  7.00 - 12.30 u. & 13.30 - 19.00 u.
Dinsdag 24 december en 31 december
OPEN  7.30 - 16.00 u.
Woensdag 25 december en 1 januari
ENKEL AFHALEN  10.00 - 11.00 u.
Donderdag 2 januari
GESLOTEN  

BESTEL TIJDIG
Om u zo goed mogelijk te dienen, vragen wij u vriendelijk om 
uiterlijk tot en met woensdag 18 en 25 december te bestellen.
Plaats enkel uw bestelling als u zeker bent van het juiste aantal 
personen en van de gerechten.
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Poperingenaar Felix Kestier is al een tijdje niet 
meer, maar zijn naam doet waarschijnlijk bij 
sommigen nog altijd een belletje rinkelen. Want 
in november 1979 haalde de wat excentrieke 
Poperingenaar de media met het nieuws dat hij 
op verschillende plaatsten in West-Vlaanderen, 
en ook in Poperinge, grote olievelden ontdekt 
had. Felix Kestier bracht in de tweede helft 
van de vorige eeuw Poperinge geregeld in de
belangstelling. Als grote hoppeboer was hij niet 
vies van af en toe een experiment in zijn hoppe-
velden, als gemeenteraadslid en later schepen 

van de stad zorgde hij met zijn ongezouten uit-
spraken geregeld voor wat animo in de soms 
saaie raadszittingen en toen hij overschakelde 
op de fruitkweek en met zijn eigen wijn ‘type 
champagne’ uitpakte, bracht hij de regio op-
nieuw in de belangstelling. Maar dat was nog 
klein bier in vergelijking met zijn ‘onderzoek 
naar de rijkdom in de bodem van de Westhoek’, 
waarmee hij in november 1979 breed uitpakte. 
Volgens Kestier zat in de grond onder Poperin-
ge op 700 meter diepte niet alleen een groot 
olieveld van 1100 hectare – goed voor 2 miljard 
barrels petroleum – maar bovendien bevond 
zich daarboven nog eens een enorme gasbel. 
En langs de kust ontdekte hij nog eens twee 
oliebronnen met een oppervlakte van meer dan 
tienduizend hectare. Het nieuws ging snel rond, 
Kestier kreeg zelfs de nationale televisie over de 
vloer en er werden in sommige Poperingse ge-
zinnen al wilde boorplannen gesmeed. 

Maar het eerste enthousiasme maakte al snel 
plaats voor scepsis. Vooral toen bleek dat de be-
vindingen van ‘teleradioloog’ Kestier gebaseerd 
waren op pendelonderzoek en … een zelfge-
fabriceerde olie- en gasdetector. Verder onder-
zoek is er dan ook nooit gekomen en ondanks 
de smeekbeden van de ontdekker en enkele 
believers waagde geen enkele oliegigant zich 
aan de verhoopte proefboringen. Alleen het Ie-
pers Operettegezelschap kon even munt slaan 
uit de ‘olievondst’, want hun revue ‘Gèf moa 
petrolle’ lokte in december 1979 volle zalen!

Nog in november 1979
Eind november nam Roesbrugge afscheid van 
zijn dorpspastoor. Firmin Vanden Abeele  was 
op 30 mei 1908 in Veurne geboren, werd pries-
ter gewijd in 1932 en was tot 1952 actief als 
leraar godsdienst en werd dan pastoor in Blan-
kenberge.
Later werkte hij als pastoor in Sint-Jan-Ieper en 
Poelkapelle. Hij arriveerde in 1969 in Roesbrug-
ge, en zou er dus 10 jaar blijven. In die jaren 
was hij proost van verschillende verenigingen 
en maakte hij ook van nabij de restauratie mee 
van de houten luster in de kerk. Bij zijn afscheid 
kreeg de pastoor van de Roesbrugse verenigin-
gen een kleurentelevisie cadeau.

De kunsttentoonstelling in Haringe lokte op-
nieuw honderden kunstliefhebbers naar de 
dorpsschool.

… 40 jaar terug in de tijd

Pastoor Firmin Vanden Abeele met het Heilig Sacrament na de processie van 1967. De priester rechts is E.H.Guido Marchand, 
links staat koster André Top en Walter Behaeghel houdt de lantaarn.

Felix Kestier

Bij de Krombeekse pedaaltrappers werden Johnny Delhaye 
en Rik Cappoen clubkampioen en  Frans Monkerhey kreeg 
bloemen voor zijn zege en de clubtijdrit. Zij staan tussen 
clubvoorzitter Willy Laureys en bestuursleden José Nevejan 

(l.) en Justin Cappoen (r.)
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Naast de schilderijen van pater Declercq was er 
ook werk te zien van de Veurnse kunstenaars 
José Van Gucht en Noël Duforet, van Poperin-
genaar André Vandevoorde en van Jenny Hey-
man uit Heuvelland. Op de vernissage was Jan 
D’Haese gastspreker.

In Watou werd Het Volkstoneel voor Frans-
Vlaanderen gehuldigd. De ‘troupe’ van Flor Bar-
bry en vrienden vierde in 1979 immers zijn 25ste 
verjaardag en bracht ‘De Mirakelmoakers’ van 
Roger Pieters als jubileumstuk. Watou was het 
eerste dorp in onze provincie dat de groep dat 
jaar aandeed.  

Op 10 november 1979 overleed Gabriël Doise. 
‘Meester Doise’ werd in 1910 in Watou gebo-
ren. Na zijn studies als onderwijzer gaf hij eerst 5 
jaar les in de school van de ‘Barakken’ in Menen. 
In 1935 kwam hij als onderwijzer naar de vrije 
jongensschool van Sint-Jan-ter-Biezen, waar zijn 
broer Daniël schoolhoofd was. 
In 1962 volgde hij zijn broer als schoolhoofd 
op. Meester Doise was niet alleen een gedreven 
onderwijzer en schooldirecteur, maar ook heel 
actief in het verenigingsleven. En 42 jaar lang 
stuurde hij trouw alle nieuws van ‘de kapelle’ 
door naar Het Wekelijks Nieuws.  

Tijdens het Sint-Ceciliafeest van ‘De Volks-
vreugd’ in Proven werd Maurice Devos uitge-
breid gehuldigd. Maurice was toen meer dan 
55 jaar lid en ruim 25 jaar bestuurslid van de 
harmonie. Hij had in de regio een reputatie als 
uiterst getalenteerde trommelaar, en hij leerde 
heel wat jongeren even gedreven roffelen op de 
trom.                              

bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten en foto’s op
   www.westhoekverbeeldt.be

Stef Ryon

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE

UITSLAGEN OKTOBER 2019

KAARTING - 18 OKTOBER
OC Karel de Blauwer
34 deelnemers - wonnen 3 partijen: 
Decaesteker Wilfried 309 pt., Huyghe Geert 294 pt.,
Lermytte Michel 282 pt., Declerck Agnes 260 pt.
Wonnen 0 partijen: Vandeputte Marc 158 pt.,
Deloz Jean-Claude 169 pt.              

Klassement: 
1.  Decaesteker Wilfried  22 part./2428 pt.
2.  Vandewalle Frans 19 part./2181 pt.
3.  Vanhoucke Willy 17 part./1980 pt.
4.  Devos Agnes 16 part./1948 pt.
5.  Depyper Anna 16 part./1883 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 11 pt. en Timperman Lucienne 6 pt. en 
Vercoutter Marie-Thérèse 12 pt.

Klassement: 
1. Boury Alice 94 pt.
2. Timperman Lucienne 79 pt.
3. Vercoutter Marie-Thérèse 74 pt.

KAARTING - 29 OKTOBER
Kristen Volkshuis
18 deelnemers - wonnen 3 partijen:
Samein Anne-Marie 109 pt.,
Vandeputte Marie-Ghislaine 247 pt.
Wonnen 0 partijen: Hauspie Cecile 134 pt.,
Huyghe Geert 105 pt.

Klassement: 
1. Decaesteker Wilfried 22 part./2938 pt.
2. Vandeputte Marie-Ghislaine 20 part./2417 pt.
3. Soulliaert Michel 19 part./2417 pt.
4. Vandermarliere Ignace 18 part./2401 pt.
5. Bogaert Maria 16 part./2255 pt.

PETANQUE - 11 OKTOBER
Er waren 40 deelnemers. 
17 deelnemers wonnen 3 partijen:

Klassement: 
1. Van Acker Jozef    38 part./571 pt.
2. Neyrinck Aimé 34 part./558 pt.
3. Vanderhaeghe Guido 34 part./531 pt.
4. Soetaert Frans 33 part./573 pt.
5. Vandeputte Marc 33 part./546 pt.
6. Gyssels Raymond 32 part./565 pt.
7. Vandendriessche Alain  32 part./534 pt.
8. Laseure Albert  31 part./523 pt.
9. Bogaert Maria  30 part./550 pt.
10.  Schoonaert Blanche  30 part./486 pt.

PETANQUE - 25 OKTOBER
Er waren 38 deelnemers. 
11 deelnemers die inhaalden
wonnen 3 partijen.

Klassement: 
1. Van Acker Jozef    38 part./591 pt.
2. Neyrinck Aimé 36 part./588 pt.
3. Vandeputte Marc 36 part./585 pt.
4. Soetaert Frans 35 part./603 pt.
5. Vandendriessche Alain 35 part./573 pt.
6. Gyssels Raymond  34 part./595 pt.
7. Vanderhaeghe Guido 34 part./531 pt.
8. Dessein Johan 32 part./555 pt.
9. Laseure Albert  31 part./523 pt.
10. Bogaert Maria 30 part./571 pt.

De leerlingen van de Vrije Basisschool van Roesbrugge schitterden tijdens het ouderfeest met ‘De Toverfluit’. Het stuk werd 
geschreven en geregisseerd door Romain Depuydt.

Tijdens het Sint-Ceciliafeest van de Provense harmonie De 
Volksvreugd werden Maurice Devos en Johan Laheye ver-
eremerkt. Zij staan hier naast dirigent Roger Neyrinck (l.) en 
voorzitter Leonce Joos. Vooraan zit burgemeester A. Sansen.

Meester Gabriël Doise met leerling Godfried Outtier bij de 
inhuldiging van pastoor Achiel Verstraete als nieuwe dorps-

herder van Sint-Jan-ter-Biezen in 1959.

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT
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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

BERTENNEST
Bergenstraat 29 - 8972 Roesbrugge
bertennest@skynet.be

JAARMIS BERTENNEST IN HARINGE

Op zaterdag 30 november 2019 te 19 uur is er weerom 
de H. Adventsmis in de kerk van Haringe, brondorp van 
de Ernest Van der Hallen-Gemeenschap. Velen kennen 
wel de naam van vzw Bertennest en hun huizen aan de 
brug over de zgn. “Dode IJzer” te Roesbrugge.
Maar dat dit alles groeide vanuit bijliggend Haringe met 
jeugdkampdagen vanaf het Albrecht Rodenbachjaar 
1956, is soms minder bekend. Het werd met jongeren 
uit heel Vlaanderen ook een brugcentrum tussen Frans-
Vlaanderen en de hele Nederlanden.
Zo groeiden blijvende vriendschappen en werd tot op 
heden in  “Europa-Broederschap” samengewerkt. Die 
laatste naam stamt uit Zwitserland waar in Gossau 
pelgrim-kunstenaar Albert Zoller († 2006) iets gelijk-
aardigs ontwierp en meteen een Occitaanse burcht in 
Ste-Jalle (bij Nyons in Frankrijk) ontdekte, waar ook de 
Van der Hallen-Gemeenschap aan mee“werkte” en op 
kamp ging of in “stille” bezinning. Er was daar zelfs een 
burchtkapel met dagelijkse H.Mis door een priester-
eremijt uit de omgeving.

PELGRIMBEWEGING EN ONTMOETINGEN

In de geest van de Blauwvoeterie van Berten Rodenbach  
(Roeselare) vond de Vlaamse Studentenbeweging in 
Roesbrugge-Haringe hun ontmoetingscentrum en trok-
ken jaarlijks van Haringe “te voet” langs de IJzer naar 
het IJzerkruis te Diksmuide n.a.v. de toen bloeiende en 
massale “IJzerbedevaarten”. Het was telkens een zgn. 
“Bedevaartmars” vanuit de verdieping en levensver-
nieuwing van een nieuwe Rodenbach, die ze troffen in 
de boodschap van Nest Van der Hallen († 1948 Lier). 
Zo ontstond ook de naam en betekenis van “Berten-
nest”,  samengevat uit de voornamen van hun bezielers 
“Berten” Rodenbach en “Nest” Van der Hallen.
Vooral de blijvende actualiteit en de drievoudige le-
vensharmonie van deze laatste was doorslaggevend: 
godsdienst-liefde-kunst. 

Nu en dan kende Roeselare zijn Rodenbachvieringen 
en -stoeten, maar tot op heden houdt de gemeenschap 
jaarlijks een Van der Hallen-Ontmoeting.
Zo wordt het op zaterdag 11 april 2020, daags voor 
Pasen al de 60ste  Van der Hallen-Dag te Lier, een 
“stille”  symbolische Pelgrimdag te 14.30 uur rond zijn 
grafmonument op het kerkhof  “Kloosterheide”, Kessel-
sesteenweg. 
De laatste tijd wordt die dag vastgelegd op de 2de za-
terdag na het jaarlijks Vlaams Nationaal Zangfeest in 
Antwerpen, in 2020 op zondag 29 maart en met oproep 
en voorstelling in Zangfeestbrochure.
(info www.anz.be).
Voordien heeft op zondag 22 maart 2020 te 15 uur 
in Steenstraete-Zuidschote een Gebroeders van Raem-
donck-herdenking plaats.
(www.gebroedersvanraemdonckkring.org) 

HERDENKINGEN

In de blijvende geest van het AVV-VVK herdenken wij dit 
jaar 2 Poperingenaars uit de begintijd:
Godfried Gheldof, medestichter en begraven te Beveren-
IJzer († 1996),
Norbert Vandenberghe, verongelukt te Vlamertinge in 
1965 en begraven te Poperinge.
In 2019 overleden Frans Maes, St-Niklaas-Hasselt, 14 
juli.
Lode Van Dessel, ere-burgemeester Nijlen, 1 mei

Na de Jaarmis worden de graven bezocht van de pries-
ters voor de kerk en het graf van meester Jozef Ghey-
sens, eerste secretaris Bertennest.

Info : Bertennest- Bergenstraat 29, 8972  Roesbrugge, 
tel. 057 30 02 08, bertennest@skynet.be 

IN VAN DER HALLEN-GEMEENSCHAP
& EUROPA-BROEDERSCHAP

Hartslagen
van Rik Ryon

GSM MAAKT
AFSTAND IN ZAKEN 

KLEINER EN DE 
AFSTAND TUSSEN 
MENSEN GROTER.

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

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

HULPDIENSTEN
• Ambulance, medische spoed
 tel. 112
• Brandweer
 tel. 112
• Politie
 tel. 101
• Nestorfoon
 gsm 0473 33 34 33
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EINDEJAAR BIJ UW DORPSHANDELAAR
DEELNEMENDE HANDELAARS

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
Massagepraktijk L'équilibre f Janox

BEVEREN-IJZER
Café Rohardushof

PROVEN & KROMBEKE
Tuincentrum Au Petit Jardin f Hairdesign Ronny f Instituut Valerie Viane

 
RENINGELST

Keurslager Christophe en Séverine f Bakkerij Slembrouck f Kapsalon Veerle 
t Poetshuisje Daphné Goethals f Vepa bvba f Zuivel De Baljuwhoeve

ROESBRUGGE-HARINGE
De Gouden Arend f Spendiege f Stefan's Pottery

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

WATOU
Café De Kikker f Coiffure Nancy  f Slagerij Leuridan

Frituur Friettijd f Zuivelhandel Inge Devooght

            lijst onder voorbehoud

NIEUW !!!

Naar aanleiding van de 40e editie van de eindejaarsactie
is er een zoekwedstrijd verbonden met de gratis reclamebrochure met vijf mooie prijzen.

Eind deze maand valt de gratis reclamebrochure in jullie bus.
Los de zoekertjes in de brochure op,

verzamel 6 verschillende stempels van handelaars die lotjes geven (zie lijst hierboven)
en dit uit 3 verschillende gemeenten

en maak kans op één van de vijf prachtige prijzen.
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BEVEREN-IJZER 

n Dorpspunt Beveren-IJzer
 Roesbruggestraat 20, Beveren-IJzer
De activiteiten voor
de maanden november en december
s Café Passé (erfgoedcafé)
 Dinsdag 19 november van 14 tot 16 uur
s (Kerst)kaartjes maken (� 15)
 Donderdag 21 november van 14 tot 16 uur
 graag vooraf inschrijven
s Rummikub (gratis)
 Vrijdag 22 november van 14 tot 16 uur 
s Digi-café
 Tablet, gsm en computerles (� 2 )
 Dinsdag 3 december van 14 tot 16 uur
s Haak- en breinamiddag
 Dinsdag 10 december van 14 tot 16 uur
 Eigen werk of workshop “sneeuwman of 

kerstman haken” voor � 2
s Café Passé (erfgoedcafé)
 Dinsdag 17 december van 14 tot 16 uur
s Bloemschikken voor Kerst
 Dinsdag 19 december van 14 tot 16 uur
 prijs nog te bepalen
s Rummikub (gratis)
 Vrijdag 27 december van 14 tot 16 uur
Info: dorpspuntinbeveren@delovie.be
057 37 72 73.

KROMBEKE 

n TUINHIER KROMBEKE
 Vrijdag 6 december om 20 uur
Klimplanten voor zonnige en schaduwrijke ge-
vels door Christine Tougjas.
Bankelindeweg 39, Krombeke
info: Rudi: 0477 59 50 16
Willem: 0477 36 22 38
www.volkstuin-krombeke

POPERINGE 
 

n Voorstelling "De vinger en de mond" 
 Vrijdag 22 en 29, zaterdag 23 en 30 en 

maandag 25 november telkens om 20 
uur. Matineevoorstelling op zondag

 1 december om 10.30 uur
De Langhoirs Victorinen presenteren hun 
gloednieuwe productie ‘De vinger en de 
mond’. Een komische interpretatie van het 
scheppingsverhaal van Dimitri Leue in regie van 
Gilbert Vandamme.
Als in een wervelwind huppelen Adam en Eva 
door het Aards Paradijs terwijl de engelen toe-
kijken onder het bezingen van Gods Glorie.  
Omdat Mefistoteles genoeg krijgt van zijn ge-
meenschap der Swinging Angels en wel eens 
met Eva wil swingen, verwisselt hij met Adam 
van lichaam.  Want Adam wil zijn vader zien en 
volgens Mefisto is een verwisseling een unieke 
kans.  En ‘t is maar voor efkes...  Kan Lucifer de 
zaak nog redden zonder de toorn van God over 
zich te krijgen?  En eindigt alles in een rijstpap-
buffet met gouden lepeltjes en ambrozijn...?
Artistieke duizendpoot Dimitri Leue (De Kak-
kewieten, Windkracht 10, Vaneigens,...) kookt 
een magistraal soepje van Bijbelboek Genesis 
en de duivelse legende van Faust.  Hij maakt 
er een feelgood stuk van over de kleine kantjes 
van mens (en engel) en over keuzes maken.  De 
Langhoirs Victorinen kruiden het geheel met 
een vleugje rap en hiphop.  De regie is in han-
den van Gilbert Vandamme.
Voorstellingen vinden plaats in CC Ghybe.
Tickets kosten �  9 (� 8 voor studenten en Open-
doekleden).  Tickets voor de voorstelling op 
zondag met aperitief inbegrepen kosten � 12
(� 11 voor studenten en Opendoekleden).
Tickets kun je bestellen via www.langhoirs.be.

n Filmmontages over de Poperingse zus-
tersteden Wolnzach en Žatec  

 Donderdag 5 december om 20 uur
Poperinge heeft vier zustersteden: Wolnzach, 
Zatec, Hythe en Rixensart. Wolnzach en Zatec 
zijn verbroederd met Poperinge omwille van de 
hoppe en het zijn ook de zustersteden die het 
meest officieel bezocht worden. Honderden 
Poperingenaars zijn er reeds naartoe getrok-
ken en hebben kunnen proeven van de gast-
vrijheid die ter plaatse aangeboden wordt.Ook 
op vandaag worden er nog frequent bussen 
ingelegd om te genieten van de festiviteiten 
ter plaatse: de verkiezing van de Duitse Hop-
koningin in Wolnzach, de prachtige historische 
stoet die om de drie jaar door de straten van 
Wolnzach trekt, de ‘Docesna’ in Žatec, die een 
samenhang is van kermis, bierbeurs en plaat-
selijke ‘Gentse Feesten’, dit allemaal aangevuld 
met uitstappen in de regio en veel gemoedelijk-
heid en vriendschap. Luc Cleenewerck heeft in 
2007 een interessante film gemaakt over wat 
je in Wolnzach mag verwachten alsook wat hij 

in Žatec beleefd heeft in 2014. Deze filmavond 
heeft plaats op donderdag 5 december om 20 
uur in CC Ghybe.
Organisatie: Heemkring Aan de Schreve
Toegang niet-leden: � 5 - gewone leden: � 3

n Videomontage over de 42-daagse
 motorhomereis door Noordoost-Schot-

land op vrijdag 20 december - 19.30 uur
Patrik en Roos Pectoor starten in Ullapool, 
waar de oorspronkelijke Scoti-bevolking pre-
historische sites,  merkwaardige stenen cirkels, 
menhirs en grafheuvels achterlieten.  Midden 
de eenzame Highlandbergen bouwden de 
clanleiders of Lairds hun hoofdkwartier. Me-
ren, moerassen, turfvelden en zalmrijke rivieren 
kleuren de  uitgestrekte natuurgebieden.  Via 
de noordkusten met de 1ste kerncentrales ter 
wereld, rijden we naar Dunnetthead, het noor-
delijkste punt van Schotland. In John O’Groats 
bouwden de Nederlanders ooit hun haven 
naar de Orkney-eilanden. De imposante rots-
formaties van Duncansby en Noss Head, zijn 
bekend voor hun “flagstones”. We volgen de 
schilderachtige kustweg naar het Sinclair-Girni-
goe-kasteel, het emigrantendorp Helmsdale en 
het Dunrobincastle met zijn prachtige tuinen. 
Zeehondenkolonies en dolfijnen zijn nooit ver 
weg. Langs de whiskyroute bezoeken we de 
Glenfiddichdistillerie. In Culloden werden de 
Schotten verpletterend verslagen door de En-
gelsen: zij bleven tot op heden geannexeerd. 
Het diepe Invernessmeer met zijn monster 
“Nessie”vormt een ludieke noot. In de omge-
ving van het Caledonisch Kanaal werden en-
kele fotogenieke versterkingen gebouwd: Fort 
William, Urquhart Castle en Fort Augustus.Het 
Highland Folk Park, de bijbeltuin in Elgin en het 
Spey-natuurgebied zijn bijzonder.
Na Fraserburghen het vuurtorenmuseum, be-
zoeken we het mooie Aberdeen.Fotoliefheb-
bers halen hun hartje op in Dunnottar Castle, 
het rooskleurige Crathes Castle en de bijho-
rende tuinen. Typische Schotse hooglandspe-
len bewonderen we bij de Deeside.Van hieruit 
loopt de koninklijke weg naar het immens Bal-
moral, het koninklijk domein van “the queen”.
Over de oude militaire weg bereiken we het 
Cairngorms nationaal park met Blair castle en 
de legendarische geboorteplaats van Pontius 
Pilatus met een 5000 jaar oude taxus.
In Glamiscastle lokaliseerde Shakespeare zijn 
toneelstuk “Macbeth”. Het merkwaardige St. 
Andrews is het centrum van de golfsport. Het 
vissersdorp Lower Largo was de woonplaats 
van“Robinson Crusoe”. De bruggen over de 
Firth of Forth brengen ons naar de schitterende 
hoofdstad Edinburgh. Na het bezoek aan de 
abdijen van Melrose en Jedburgh bereiken we 
terug de Engelse grens.
Zaal De Gilde, toegang: � 3
Organisatie: KWB Poperinge

EVENEMENTENKALENDER

Aan alle verenigingen
Maak voor al jullie

evenementen

GRATIS publiciteit
in De IJzerbode

door middel van een artikel. 
Mail het door naar

info@drukkerijschoonaert.be
tegen de 1e van de maand 

voor verschijning in
De IJzerbode rond de 15 

e!!!!
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EVENEMENTENKALENDER
n Voorstelling "Pops 17 2020"
 Vrijdag 6 en 13, zaterdag 7 en 14 maart 

telkens om 19.30 uur. 
Onder het thema ‘Pops 17… Hoe verliep het 
verder?’ brengt de Heemkring Aan de Schreve 
een vernieuwde versie. 
Wat gebeurde er in Poperinge en de Westhoek 
tijdens die eerste jaren na de oorlog? Poperinge, 
een gemiddelde provinciestad, die tijdens die 4 
jaar oorlog was geëvolueerd van een haast on-
bekend ‘boerengat’ naar een wereldstad waar 
honderdduizenden militairen en vluchtelingen 
een onderkomen hadden gevonden.
Stefaan Cossey en Willy Tillie, de bedenkers 
van de voorgaande Pops17-edities, schreven 
een fris verhaal en goten dat alles in een nieuw 
scenario vol verrassingen en een sprankelende 
reeks ludieke voorvallen en onverwachte ge-
beurtenissen, afgewisseld met de onmisbare 
muziek en een royale dosis amusement.
De voorstellingen gaan door in zaal "Oud 
Vlaenderen", Grote Markt, Poperinge.
Info en kaarten:
willy.tillie@telenet.be of 0474 49 78 83
of overschrijven op rekening BE63 0882 3547 
8508 op naam van ‘Heemkring Aan de Schre-
ve’ met als mededeling ‘Pops 17 2020’,
� 15 per persoon (2 gewone consumpties inb.)

PROVEN 

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

ROESBRUGGE
 

n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Vrijdag 15 november om 13.45 u.: Kaarting 

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

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

gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Donderdag 5 december: Crea
- Dinsdag 17 december om 14.00 u.: Kaarting 

& gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Vrijdag 20 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 2020 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-
vereniging. Spreek gerust eens vrienden aan 
om zich in te schrijven.

n Tai Chi Dantian
Op woensdagen 13, 20 en 27 november en 4 en 
11 december 2019 gaat de Tai Chi-reeks telkens 
door van 19.00 tot 19.30 uur voor nieuwe leden 
(3 proeflessen gratis) en van 19.30 tot 20.45 
uur voor gevorderden in OC Karel de Blauwer 
te Roesbrugge. Nadien sluiten de nieuwe leden 
aan vanaf 19.30 uur met de groep gevorderden. 
Voor inlichtingen: Greet Leupe via
greet.leupe@gmail.com of GSM 0476 58 91 07.

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

n Kerst Bazar - Speelplein Het Pompierke
 Zaterdag 30 november vanaf 16 uur
De derde editie van deze gezellige kerstmarkt 
gaat door in OC Karel De Blauwer. 
Lokale standhouders presenteren er leuke, soms 
handgemaakte producten en hebbedingetjes. 
Voor elk wat wils en ideaal om kerstcadeautjes 
op de kop te tikken!Daarnaast kun je er ook 
genieten van een heerlijk hapje of drankje. De 
deuren gaan open om 16 u. en de toegang is 
gratis. Ontmoet er je buren of breng je vrienden 
mee en steun bovendien onze werking. Wij spa-
ren voor een nieuwe trampoline! Samen blazen 
we wat warmte in de koude dagen voor Kerst.
Organisatie: Speelpleinwerking 't Pompierke

n Theatervoorstelling
 Het magische sprookjesboek
 Vrijdag 20 december om 19 uur
In en rond het kasteel is de kerstman druk in 
de weer in de elfenschool. Een kerstpiraat ver-
scheurt sprookjesboeken en daardoor raken 
de sprookjes in de war. Dit brengt hilarische 
toestanden in het sprookjesland. Deze gezins-
voorstelling is geschikt voor ouders en kinderen 
vanaf 3 jaar.

Locatie : kasteel van Vlamertinge. Vooraf in-
schrijven verplicht. Beperkt aantal plaatsen.
Info: HTTPS://roesbruggeharinge.gezinsbond.be/
of Plovie stefanie 0485 50 28 73.

n Film: Jungle Book 2
 Donderdag 26 december om 14 uur
In OC Karel de Blauwer. Inschrijven niet ver-
plicht. Film voor kinderen vanaf 5 jaar.
Organisatie: Gezinsbond

STAVELE 

n Verkoop & ruildag tweedehandsboeken
 Zat. 7 dec. - van 12.30 tot 18.30 uur
Heb jij ook zoveel boeken die je met plezier ge-
lezen hebt en wil je plaats maken voor andere 
"nieuwe" ongelezen exemplaren? 
Of beter nog, wil je de kans krijgen om ze te rui-
len met andere tweedehandsboeken? Dat kan 
op zaterdag 7 december in de gemeentezaal 
"De Moote" te Stavele.
Info: Davy Matten 0498 73 66 85 en
Caroline Degraeve 0497 53 76 10

WATOU 

n Toneel: ‘Preus lik 40’
 16, 17, 18, 20, 21, 23, & 24 november 
Toneel  Watou  Westhoek is en speelt “Preus 
lik 40”. Toneel Watou Westhoek bestaat veertig 
jaar en dat kan niet anders dan stijlvol gevierd 
worden.“Preus lik 40” is dan ook de verza-
melnaam van 7 warme theateravonden in het 
Kasteel van De Lovie.Om het heden en het ver-
leden samen te brengen, doet het gezelschap 
beroep op 3 theatermakers. Mieke Ronsmans 
brengt samen met 7 enthousiaste acteurs voor 
de derde keer op rij een creatie-theaterstuk. De 
scènes ontstaan vanuit improvisatie en hebben 
een sterk inhoudelijke link met de geschiede-
nis en de toekomst van TWW. Pieter Meuleman 
werkte met de jongeren een performance uit 
waarin ze het publiek op een voetstuk plaatsen.  
Geert Van Robaeys regisseert een leutig stukje 
volkstheater van eigen hand en loodst 10 ac-
teurs als een wervelwind doorheen ‘De Jubiléé’. 
Je wordt terug gekatapulteerd naar ‘de tijd van 
toen’, waar een ‘lach en een traan’ zeker niet 
mocht ontbreken. Plezier verzekerd.

Locatie: het Kasteel “De Lovie”, inrij-
den via de baan Poperinge-Krombeke. 
Speeldata: za. 16 nov. om 20 uur, zo. 17 nov. 
om 17.30 uur, ma. 18 nov. om 20 uur, wo. 20 
nov. om 20 uur, do. 21 nov. om 20 uur, za. 23 
nov. om 20 uur en zo. 24 nov. om 17.30 uur. 
Toegang: � 10,00. Kaarten zijn te bestellen via 
www.toneelwatouwesthoek.be of mail
reservaties@toneelwatouwesthoek.be.
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Gasthof ’T ROZENHOF

Obterrestraat 73  •  8972 Proven  •  Tel. 057 300 335 • reservatie gewenst • www.rozenhof-proven.be 
Openingsuren: MA-DI: 11.45 - 17 u. • VR-ZA: 11.45 - 21.30 u. • ZO: 11.30 - 20.30 u. • WO- DO: GESLOTEN

20 Jaar Dieter en Carmen
in 't Rozenhof

Zaterdag 1 februari om 19 u.
zondag 2 februari om 12 u.

Aperitiefconcert van "2 The Limits"
Deze akoestische coverband brengt ijzersterke versies

van gekende nummers!

Na het diner is er aansluitend ambiance met Dj's D&E

Sprankelend aperitief met tongstrelende hapjes
v

Tarbot met schubben van courgette /

witte wijnsaus
v

Vruchtensorbet
v

Nootjes van melkvarken /

wintergroenten / aardappeltaartje
v

Jubileumdessert
v

Koffie met zoetigheden

€ 80 p.p., alle dranken inclusief

(zaterdag tot 03.00 uur, zondag tot 20.00 uur)

Reserveren is noodzakelijk!!!

Voor meer info: www.rozenhof-proven.be of 057 30 03 35

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

Kerst- & familiebuffet 
25  december om 12 u.

Sprankelend glas met fijne hapjes

v

Buffet van voorgerechtjes:

Warm gerookte zalm met Wasabi 

In huis gerookte beenham met picklesmayonaise 

Kort gebakken tonijn met sesam 

Rundscarpaccio met pesto en zongedroogde tomaat 

Champignonsoep met lookkorstjes

v

Warm buffet:

Tendresse van kalkoen /

stoofpotje van wintergroenten 

Entrecôte met choronsaus / slaatje en verse frietjes

Kabeljauw met garnalensaus / gewokte groentjes /

duchesse-aardappelen

v

IJsbuffet / garnituur

Menu met wijnen en water inbegrepen:

€ 70 per persoon

Reserveren is noodzakelijk!!!

Voor meer info: www.rozenhof-proven.be of 057 30 03 35
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trade

Oud ijzer en metalen

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

PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS

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

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

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

    Een verlanglijstje voor kerst? Kies welke trend het best bij u past!

 Kom uw geschenk- of creatieve ideeën opdoen in een sfeervol kader.

         Stempels op klantenkaart en lotjes eindejaarsactie!

                    ’s Namiddags koffie en wafels voor iedereen!

ZATERDAG 23 en ZONDAG 24 NOVEMBER 2019

                                              telkens van 9.00 tot 18.30 uur

 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

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

TUINCENTER
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Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos

Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen

180

STYLISTE AAN HUIS
- permanent en kleuring - 

 zonder ammoniak
- nagels -

ook voor 3de leeftijd …

BEL NA 17 UUR
Tel. 057 38 89 93

Gsm 0471 37 56 34

!!! BELANGRIJK !!!
De IJzerbode december

verschijnt op donderdag 12 december 2019.

Artikels en publiciteit
inleveren ten laatste op

maandag 2 december 2019.

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

Interessante prijzen. Inlichtingen: 057 30 03 79
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VOORWERP                      

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

NIEUW VOORWERP

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

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan

3000 huisgezinnen verspreid.

Inlichtingen: 057 30 03 79
bv

ba
bv

ba

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

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

Nog meer ideeën op
www.drukkerijschoonaert.be

Het voorwerp van de maand is een pootijzer.
Hiermee werden/worden manueel gaatjes in de 
grond gemaakt om kleine plantjes zoals bvb. 
prei te planten.

Anouk Vandenberghe uit Poperinge kon dit 
voorwerp raden en heeft recht op een prijs af 
te halen bij Drukkerij Schoonaert.

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

15 september 2019
3,090 kg - 50 cm

Zoontje van Alexander Vanexem en Joline Halfmaerten

Meters: Liesbeth Vanexem en Eline Halfmaerten

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

Bij thuisbezoek graag mijn mama verwittigen: 0476 61 08 09

Vrijblijvende cadeautip: Bambino Ieper of *

Jouw handje in het mijne
zo gaan wij hand in hand

als broertjes
een ijzersterke band.
Ik ben al wat groter

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

elkaars beste vrienden zullen zijn.

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

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

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

Hoera, onze zoon is geboren!

Remi
20 augustus 2019

14.05 uur 2,340 kg 46 cm  

Zoontje van Annelies Gantois en Stephanie De Ruyck

Broertje van Arthur De Ruyck

Peter: Eric De Ruyck
Meter: Kelly Worm

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

And so the
adventure begins ...

Trotse papa Kevin en mama Gigliola

Klein broertje van
Camille, Jonas en Julie

Wij zijn dolblij met de geboorte van onze knappe zoon

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

Trotse meter: Kim Lippinois
Stoere peter: Pascal De Bruycker

Arthur
DE WULF

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

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

Arthur
DE WULF

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

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

Warre
11 april 2019

Warre
11 april 2019

Warre
11 april 2019

Warre
11 april 2019

Warre
11 april 2019

Warre
11 april 2019

Warre
11 april 2019

Warre 11 april 2019

Warre 11 april 2019

Warre 11 april 2019

Warre 11 april 2019

Warre 11 april 2019
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Brouwerij & mouterij
Feys-Callewaert

www.feysbook.be

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

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten

Alle carrosseriewerken • schilderen

OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN OKTOBER 2019

KAARTING - 9 OKTOBER
Wonnen 3 partijen:
1. Hauspie Maria         388 pt.
2. Brunet Willy      343 pt.
3. Lermytte Michel         339 pt.
4. Wuckaert Jozef     324 pt.
5. Butaye Roger        260 pt.

KAARTING - 23 OKTOBER
Wonnen 3 partijen:
1. Wyckaert Andre   547 pt.
2. Vandecasserie Paula                378 pt.
3. Lansweert Magda            375 pt.

KLASSEMENT: 
1. Butaye Roger   21 part.  3308 pt.
2. Van Engelandt Roger      20 part.  3551 pt.
3. Hauspie Maria        20 part.  3193 pt.
4. Lampaert jozef             19 part.  3272 pt.
5. Butaye Lucien                19 part.  3173 pt.  

PETANQUE - 4 OKTOBER
Wonnen 3 partijen: Butaye Pol , De Turk Pas-
cale , Vanhecke Lena , Top Jacqueline.

PETANQUE - 18 OKTOBER
Wonnen 3 partijen:Celis Colette , Dedeur-
waerder Anna , Syryn Nelly , Top Jacquelin, 
Lams Willy.
KLASSEMENT: 
1. De Turk Pascale        
2. Brunet Willy  
3. Luyssen Edmond            
4. Vereecke Lena    
5. Celis Colette            

De mouttorens FEYS
Sinds jaar en dag staan ze machtig met hun kantelen, spiedend over de Westhoek.
Twee wereldoorlogen hebben ze getrotseerd maar zelf ook veel geschiedenis geschreven.
Niet enkel dat vele brouwerijen hun belangrijkste ingrediënt van hun bier hier haalden…*,
maar ook 28 werknemers en hun gezin een loon verschaften, bier een constante kwaliteit 
meegaven en het industrialiseren/automatiseren van deze ambacht vooruit hebben geholpen.
In 1889 was de afwerking van de oudste mouttoren een feit. Men stopte met zout zieden en 
azijn stoken rond deze jaren. Het kon ook een beetje het ‘fin-de-siecle’-gevoel geweest zijn dat 
zorgde dat men besloot er serieus werk van te maken. 
Of was het eerder de relatie met de graanhandelaars-
familie Callewaert die de input gaf…? De in donkere 
steen opgetrokken mout-ast in de vorm van een mout-
toren werd een feit en bracht voorspoed en succes. 
Vele kleinschalige brouwers vonden het handig om een 
gelijklopende kwaliteit te kunnen inkopen en zich aldus 
te kunnen concentreren op het brouwproces! Niet lang 
nadien bouwde men de eerste grote mouttoren (1906) 
en kort nadien de tweede (1908) waardoor de produc-
tie enorm kon worden vergroot. Een enorm potentieel 
werd ontsloten, want ook de brouwerij-afdeling van 
Feys profiteerde van de gelijklopend hoge kwaliteit van 
het mout! Want vergeet niet: het droogproces en haar 
temperaturen zorgt voor de kleur, geur en smaak van 
het mout. En dus van het bier. Lage droogtemperatu-
ren vormden pilsmouten, extreem hoge temperaturen 
daar kon je een stout mee brouwen. En alles ertussen 
hing af van de finesses en de ervaring van de stokers en 
keerders in de torens. Voor zover er geen automatische 
moutkeerder was geïnstalleerd.
Uniek te bezien is onze anno 1906 mouttoren. Waarom 
dacht u dat we met Feys op de voorpagina staan van 
het onlangs uitgegeven boek van historicus Frank Becu-
we: 2018. De Moutasten. Vurig erfgoed in West-Vlaan-
deren. Vlaams brouwbedrijf in historisch perspectief 
(kan tevens verkregen worden via Brouwerij Feys).

Geleide rondleidingen kan u reserveren in groepen vanaf 10 personen aan een meer dan 
schappelijke prijs via greta@feysbook.be.
Op specifieke vraag en voor een geïnteresseerd publiek zal de bezielde eigenaar Hendrik Nelde 
met zijn achtergrond als botanicus en gebouwenexpert de rondleiding geven.
Ook voor uw event groot of klein, trouw, babyborrel of huwelijk… week of weekeinde: we 
bekijken het samen! 
Communiceren kan via greta@feysbook.be of  0468 10 20 35.

*water, gist en hop en vooral hun kwaliteit zijn ook erg belangrijk, maar er zijn duizenden 
gekende gisten en ook met wilde gisten kan je bier maken, de hop is vervangbaar door ‘gruut’ 
en water zal bij het bierproductieproces gekookt worden en de eventuele bacteriën zullen 
afsterven….
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D’ABEELESTATIE
HENGELSPORT : 15 % KORTING
OP VOLGENDE STOCKARTIKELEN
MOLENS - HENGELS - ZITMANDEN
SCHEP- EN LEEFNETTEN

FOEDRALEN - ONTHAAKMATTEN

STOELEN - BEDCHAIRS

KARREN - RODPODS - ...

Abelestationsstraat 34

8970 ABELE-Poperinge

Tel. 057 33 62 49

abeelestatie@telenet.be

www.abeelestatie.be

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

Drukkerij SCHOONAERT

Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij SCHOONAERT
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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 !



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 15 november
 vrijdag 20 december
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst 
 dinsdag 26 november
 dinsdag 17 december
Petanque OKRA
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 22 november (inhalen)
 vrijdag 13 december

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

MENSEN VAN BIJ ONS
• Noël Vandevelde, echtgenoot van Cecile 

Cnaepelynck, geboren te Reningelst op 15 
november 1944 en op 11 oktober 2019 op 
75-jarige leeftijd in het Jan Yperman Zieken-
huis te Ieper overleden. De uitvaartmis had 
plaats op 19 oktober 2019 in de Onze-Lieve-
Vrouwekerk te Abele.

• Maria Mikisz, weduwe van Marian Zasada, 
geboren te Dzialkonica op 6 december 1931 
en op 20 oktober 2019 op 88-jarige leef-
tijd thuis te Haringe overleden. De plechtige 
eucharistieviering had plaats op 26 oktober 
2019 in de Sint-Martinuskerk te Haringe.

• Simone Dewitte, weduwe van André Dela-
note, geboren te Hondschoote (Fr.) op 8 juli 
1923 en op 19 oktober 2019 op 96-jarige 
leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ie-
per overleden. De plechtige rouwdienst had 
plaats op 26 oktober 2019 in de Sint-Marti-
nuskerk te Haringe.

• Maria Slosse, weduwe van Palmer Despeg-
hel, geboren te Stavele op 21 december 1929 
en op 18 oktober 2019 op 90-jarige leeftijd 
in het WZC De Boomgaard te Langemark 
overleden. De plechtige uitvaartdienst had 
plaats op 25 oktober 2019 te Krombeke.

• Emile Deloz, echtgenoot van Monique De-
ver, geboren te Roesbrugge-Haringe op 14 
maart 1958 en op 24 oktober 2019 op 61-ja-
rige leeftijd thuis te Poperinge overleden. De 
afscheidsviering had plaats op 31 oktober 
2019 in de aula van het Uitvaartcentrum De-
muys te Poperinge.

• Willem Vandenbroucke, echtgenoot van 
Ingrid Bouckzoone, geboren te Poperinge op 
28 augustus 1951 en op 13 oktober 2019 op 
68-jarige leeftijd thuis te Beveren-IJzer over-
leden. De rouwplechtigheid had in intieme 
kring plaats.
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PAROCHIE SINT MARTINUS
ROESBRUGGE

Het Parochieblad KERK en LEVEN voor 2019-2020
is zeker iets voor jullie. Je vindt er het parochie-
leven van Abele, Haringe, Krombeke, Proven, 
Roesbrugge, Sint-Jan-Ter-Biezen en Watou in te-
rug: de weekend- en de weekmissen, de parochi-
ale en federale activiteiten, de activiteiten van de 
plaatselijke verenigingen, geboorten en doopsels, 
huwelijken, overledenen, foto’s van belangrijke 
gebeurtenissen op de parochies, alles wat je paro-
chie aanbelangt zoals de namen en adressen van 
de priesters en de parochiale contactpersonen, de 
wachtdiensten en andere nuttige adressen. In de 
binnenbladzijden van het Parochieblad vind je nog 
talrijke boeiende artikels, over kerk en geloof... 
en actualiteiten, een bladzijde over ons bisdom, 
belangrijke gebeurtenissen in kerk en wereld, de 
lezingen van de komende zondagsvieringen, een 
kruiswoordraadsel, informatie allerhande.
Je kunt je abonneren op het parochieblad “Kerk 
en Leven”  bij Ronald Verstraete, Bergenstraat 13, 
8691 Beveren-IJzer of bel naar 057 30 03 99 of 
stort op rekeningnr van Paroch. Fonds St. Martinus 
Roesbrugge: BE 19 2850 3396 7712 met vermel-
ding van je naam en adres en “Abonnement Kerk 
en Leven” Prijs: � 38. Graag betalen vóór 15 no-
vember 2019.
Hartelijke groeten, Pastoor Jozef Van Acker

Oudjaar 2019
Nieuwjaar 2020

Tapasbordje van de Chef


Ganzenlever met peperkoek
en kweepeer


Kabeljauw met winterprei,

zoete garnaal,
sausje van butternut


Sorbet van groene appel


Hertensteak, boschampignons

wintergarnituur


Fantasietje van chocolade


Koffie met vernaperingen

� 80 p.p.
Reserveren verplicht vóór 22 december.

Dranken inbegrepen tot a/d koffie 

Rust Roest
Lindestraat 2, 8972 Roesbrugge

057 21 72 59 - info@rust-roest.be

IJZERBODE
NIET ONTVANGEN?

Heb je een editie van De IJzerbode niet
ontvangen, dan kun je die nog afhalen bij
’t Spendiege, Prof. Rubbrechtstraat 21 (voor 
de laatste editie) of bij Drukkerij Schoonaert,
Bergenstraat 1, allebei te Roesbrugge.
De volgende IJzerbode wordt met Bpost ver-
deeld op 12 december 2019.

Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij SCHOONAERT
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1 RECTO

ADVIES • KWALITEIT • SERVICE • FLEXIBILITEIT

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

’t Is zesse en vriedagoavond. Café “d’Oede tramstoasje” 
op Beverenplatse zit vul mi werkvook, mi Fransmans 
oender andere die werken in Mahieuws Stoavelschen 
metoalbouw vuufhoenderd meter verder, en nog in een 
rapte ’t stof van de weke willen deurespoelen vór dan 
ze de frontiere oversteken en thuus were spriengen noa 
de spore. Van de sigaretterook en de lege gloazen ku je 
‘t bazinnige biekan nie meer zien stoan achter ’n toog, 
en je verstoat biekan nie wieën da wuk zegt. ’t Is echt 
een leven lik op ’t Latst Oordeel! Want joans, sommige 
gasten zien ol zó stief deur de neuze dan nulder stem-
men en godvers ossan moa luder en luder klienken. En 
gineen die let op de spreuke boven de keukendeure: 
“God ziet mij, hier vloekt men niet!” Ommekeer volt 
brouwer Hoane doa binnen. “Treesje, gift ol die men-
schen elk één.” Ming Bas, die ollene zit an een toafeltje, 
tikt tegen ze klakke. “Merci, brouwer, één is wel nie vele, 
moa gin is vele miender!” De brouwer makt num niet 
dikke want ie wit oek vanwoar dat ’t komt. “Mingsje,“ 
lacht ie, ”één ku wél véle zien. Misschien méér of da 
gie en ol die ander choarels hier meester kunnen!” “Zit 
j’op je geld, brouwer? Mei één pientje trakteren, dat 
kunnen ‘k ik oek!” roept etwien van achter. Hoane kiekt
troage roend, taxeert iedreen, hoalt ze portefeuille uut 
en smiet een groenen van 5000 op ’n toog: “Gieder hed 
ollemoale dikkers een groten moend, moa wedden voe 
dezen groenen hier dat er gineen van julder een seule 
bier uutdrienkt in één keer?” ’t Is muusstille ’t eerste 
moment. 5000 fr, da ’s een hele pote geld. Moar een 
vulle seule in één keer uutdrienken, dat is oek nie nieten.
“Is dat hier stille!” zegt een kort, moager vintje die 
binnenkomt. “Stiller of op een begroavieng! Bazinne, 
schienkt m’één in!” “Een glas of een seule?” ”Bazinne, 
ollene kolvers drienken uut seulen!” antwoordt dat vin-
tje. “Ja?” vroagt de brouwer ol lachen. “En os er een 
schonen pries an vasthangt? Die een seule bier in één 
keer uutdrienkt hen ke 5000 frank beloofd juuste vór 
da je binnenkwam.” “Ha, dat is etwot ánders! Gift die 
groenlienk moar in bewoarieng bie de bazinne!” zegt 
de nieuwkommer. “Joamoa, jomoa, wacht!” zegt de 
brouwer. “Ola,” roept Ming Bas, “nu je stèèrt nie in-
trekken, hé brouwer!” “Me stèèrt intrekken? Me stèèrt 
intrekken? Gin sproake van! Beloofd is beloofd!” rea-
geert de brouwer. “Moar d’er zien kondiesjen! O me-
nirtje doa ze seultje nie in één keer uutkriegt, moet ie 
zelve 5000 frank op ’n toog leggen, en… heel de café 
trakteren. Takkoord ollemoale?” “Meugen ‘k er nog 
een keer op peizen?” vroagt die moageren sprietel.” 
“Je zit ol mit de poepers, hé!” grèèt de brouwer. “Nie-
ten van!” zegt die kuk en goat noa bachten. “Garan-
tie ze schuppe goan ofkuschen!” lacht Ming Bas. Moar 
achter drie menuten komt die vrimden karwoat were 
binnen. “Bazinne, vult moa de seule!” Treesje tapt ze 
boordevul en zet ze parmantig op de toog. De moager 
spreeuwe kruupt oendertusschen op een hogen ta-
boeret en subiet flokken ol de cafégasten roend num. 
‘t Vintje bekiekt z’ één vor één, hoalt troage en diepe 
oasme, en... zwelgt, zoender da ze kelebeier oek moar 
één keer op en nere goat, heel die klik noa binnen. 
’n Brouwers ogen zien grodder of bollekèèten! “Mil-
jaar, da ‘s straf! Chanse da je bachtenbuten eerst heel je
moage geleegd hed! Moa ja, toen nog!” “Geleegd?? 
Eerst een seule woater gedroenken. Voe zeker te zien!” 
zegt de winnoare en stikt profietig die 5000 frang in
ze zjieleebeusje! “Goenoavond, Heren!” 

SCHREVELYNCK                              Nadruk verboden

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

Wij aanvaarden
ecocheques

Wassen
UltraPhase
Voor wasmachines met TwinDos
Beste vloeibaarwasmiddel-systeem op de 
markt. Met TwinDos automatische dosering 
bereikt u het hoogste wasresultaat met 1 
druk op de knop.
UltraPhase 1 & 2
•  Speciaal wasmiddel voor wasmachines  
   met TwinDos, het automatisch doserings-
   systeem
•  De wasmachine doseert steeds de perfec-
   te hoeveelheid wasmiddel, aangepast
   aan het programma en de textielsoort.
•  Eén flacon UltraPhase 1 is goed voor 37
   wasbeurten en één flacon UltraPhase 2 
   voor 50 wasbeurten

& Drogen 
TDD 230 WP
Type droogkast Warmtepomp
Display 7 segmenten display geel
Droogprestaties      FragraneDos,PerfectDry

EcoDry
Comfort Ontkreuken
Type bedieningspaneel Schuin paneel
Geluidsniveau 66 dB
Aantal programma's 11
Trommelverlichting Led

vanafvanaf
€ 1299€ 1299

€ 999€ 999
Miele wassen & drogen is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.




