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Thomas Blondeau komt definitief thuis
in zijn Roesbrugge (1978-2013)

In de derde Latijnse kruiste Thomas mijn pad.
Hij, een eerder nonchalante puber die wist
wat hij in z’n mars had maar ook perfect wist
met minieme inspanningen maximum resultaat te halen, ik zijn leraar Latijn. Het puntenboekje - in die tijd nog van het gekende
merk Clairefontaine - helpt het geheugen:
op de tweede pagina staan in de linkerkolom
de 17 namen van het derde jaar Latijn-Wiskunde, tweede in de rij: Thomas Blondeau.
Thomas was toen al én een begenadigde
babbelaar - die graag zijn visie becommentarieerde - én een literair talent in de dop.
Getuige zijn doorwrochte werkstukjes. Filosofie en literatuurstudie boven grammatica
en woordenschat!
Met ‘eX’ (2006) en ‘Donderhart’ (2010) liet hij
ook vanuit Amsterdam nog van zich horen.
Beide boeken lazen echter niet gemakkelijk en
werden in Vlaanderen gemengd onthaald. ‘Het
West-Vlaams versierhandboek’ (2013) slaat
wel aan. Ook in de Westhoek, niet in het minst
door de vlotte schrijfstijl en de tientallen verwijzingen naar zijn geboortedorp Roesbrugge en
geboortestad Poperinge.
Al is en blijft de roman fictie en verwijst Thomas
nooit rechtstreeks naar Roesbrugge. De naamsveranderingen en ‘petites histoires’ zijn echter

zo sterk aanwezig dat geen enkele Poperingenaar of Roesbruggenaar het boek nog kan lezen zonder om de haverklap met een glimlach
een link naar het echte dorp te leggen. Verrassend is dat de schrijver soms ook reële namen
en situaties oprakelt, zoals café Atlantis (pag.
13) of de vele overstromingen (pag. 12) die het
dorp decennia lang teisterden. Waarbij het niet
duidelijk is waarom hij nu eens teruggrijpt naar
de realiteit (bv. Mariaziekenhuis, pag. 28), dan
weer een beroep doet op speelse naamsveranderingen (bv. theaterzaal-café De Gouden
Arend wordt De Gouden Ark, pag. 20, of de
IJzer en de Dode Ijzer worden de Aander en de
Dode Aander, pag. 12).
Bij die beschrijving van zijn dorp houdt Thomas
vast aan de klassieke typering. Vraag tien Poperingenaars waarvoor Roesbrugge staat en ze
noemen de IJzer en de Dode IJzer, De Gouden
Arend, het Christen Volkshuis, de St.-Martinuskerk, de stilte als troef… Wie nog meer met
het dorp vertrouwd is, en verder nadenkt, somt
misschien ook Elektro Cappoen, (het vroegere)
Rust Roest, de lintbebouwing of zelfs de champignonkweker op. Da’s precies wat Thomas
vertelt via de Aander en de Dode Aander, De
Gouden Ark, het volkshuis (pag. 24), de St.Martinuskerk (pag. 97 en 119), de stilte als
troef (pag. 11), de elektrozaak (pag. 138), roes
en rust (pag. 14), de lintbebouwing (pag. 11)
en de champignonkweker (pag. 107).

Fotografie: Jef Boes

Heel bewust beleefde schrijver Thomas Blondeau via zijn ‘jongste’ boek een literaire terugkeer naar zijn geboortedorp en -stad. De getormenteerde ziel ruilde jaren geleden de ‘verstikkende’ Westhoek voor Amsterdam maar kwam anno 2013 in het reine met zijn roots.
Onbewust is hij medio oktober voor altijd letterlijk teruggekeerd naar zijn geboortestad.
Door de onverwachte dood van Thomas Blondeau zullen Vlaanderen en Nederland nooit
precies het literaire verlies kunnen inschatten. Familie en vrienden rouwen in de eerste plaats
om de mens Thomas.
De IJzerbode - met grootvader Roger als medestichter - biedt via deze weg haar diepste blijken van deelneming aan.

Tegelijk gaat hij mee in het klassieke verhaal
van de teloorgang van het welstellende Roesbrugge. Ideeën die tot op vandaag bij gelegenheid opduiken in het dorp, zitten ook in en tussen de regels vervat. “Er was wat gezeik over
het sluiten van het gemeentehuis en het verdwijnen van het postkantoor… “ (hier herinner
ik me hoe grootvader Roger bijna letterlijk die
klacht in een stortvloed van woorden uitsprak)
of, op pag. 138, de oprisping dat het wel drie
kwartier duurt vooraleer de politie na een oproep ter plaatse is: bij momenten is de fusie
nog altijd niet verteerd.
Wat niet betekent dat Blondeau het anekdotische niet overstijgt. De verhaallijn is een verhaal
van alle tijden en plaatsen en één keer spreekt
hij zelfs letterlijk uit dat hij zijn liefde voor Roesbrugge en zijn heimat opnieuw cultiveert: “De
mens is gemaakt op de maat van een dorp”
(pag. 91).
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Romanschrijvers laten nooit helemaal in hun
kaarten kijken. Of Blondeau het spel speelt of
niet, in elk geval duikt ook in zijn laatste boek
die typische Westhoekmentaliteit op. Op pag.
83 relativeert hij zichzelf als auteur. Op pag. 69
heeft hij het over “doorgebroken maar allang
verhuisde streekgenoten” (een kwinkslag naar
zijn eigen positie?) en uit de passages op pag.
196 blijkt dat de mensen in het dorp aanstoot
nemen aan de ‘vreemde auteur’ die over hun
dorp schrijft. Veel liever zouden ze inzage hebben of beter nog controleren en dirigeren wat
er over hun dorp geschreven wordt. Als er al
over geschreven moet worden.

VBS De Krekel

Achteraf is het wel erg gemakkelijk om te duiden en te interpreteren, dat is waar. Gewapend
met de kennis van vandaag leest elke lezer
“Het West-Vlaams versierhandboek” op een
volledig andere manier dan bij de release. Uiteraard heeft dit te maken met de onverwachte
dood van de schrijver, maar anderzijds geeft
Blondeau ook bijzonder veel verwijzingen en
commentaar rond leven en dood. Toch niet zo
evident voor een schrijver van pas 35 jaar.
“Wat zal ik zeggen op zijn begrafenis?”, heeft
Blondeau het over een dorpsgenoot. Veel verder gaat hij nog als hij als ik-figuur op pag. 215
schrijft: “Ik moest mijn ogen sluiten en me mijn
eigen begrafenis inbeelden. Na wat ontspanningsoefeningen dwong hij me ieder detail
van het einde van mijn leven voor de geest te
halen. Het begon onschuldig genoeg met het
verzinnen van wat voor weer het was, maar
al snel moest ik bedenken wie er het woord
zou nemen, zelfs als die personen niet of nog
niet bestonden. Wat zouden ze in herinnering
willen brengen, wat zouden ze opsommen als
mijn meest heugelijke momenten, meest uitgesproken karakterkenmerken, wat zou er op
mijn zerk komen te staan?... Wat zouden de
rouwenden zeggen als het graf werd dichtgegooid, zouden ze een arm om iemands schouders leggen bij het verlaten van het kerkhof,
om wiens schouder dan, zouden ze nog lang
over me praten, zou mijn foto op iemands
boekenplank of dressoir terechtkomen?...”
Woorden die nauwelijks enkele maanden na
publicatie inslaan als mokerslagen en de lezer
verdwaasd uit zijn lood slaan omdat de werkelijkheid soms erger is dan de diepste zielenroerselen of fantasieën.
Bijzonder ontroerend zijn ook de passages
waarin Blondeau zijn ouders en grootouders
ten tonele voert. Het is een publiek geheim
dat Thomas een favoriet kleinkind van wijlen
Roger-A. Blondeau was, de man die als wetenschapshistoricus verscheidene boeken bijeen pende, o.a. over de geschiedenis van de

wetenschap en over Ferdinand Verbiest en hij
was ook medestichter van dit tijdschrift ‘De
IJzerbode’. In Thomas zag Roger zijn pen voort
leven en die droom kwam uit. Uit de passages
in zijn laatste boek bewijst Thomas dat die
liefde wederzijds was: “Toen ik ging studeren
en…, kwam ik er alleen nog om mijn nu overleden grootouders te bezoeken” (pag. 16), of
“Achter de kerk hier, ligt een strooiweide waar
de as van mijn pa’s ouders over is uitgeschud”
(pag. 68) met de daaropvolgende zin: “Alleen
oma heeft me nog gekend toen ik volwassen
was”. Waarmee Thomas impliciet schrijft dat
het spijtig is dat zijn opa zijn succes als schrijver
niet meer ten volle heeft beleefd. Of “De doffe
bons en de lange interval tussen de slagen (van
de rouwklok) doen me denken aan de uitvaart
van mijn grootouders”.
Hebben grote schrijvers de gave van de profetie? Misschien… Want wat gezegd van Blondeau die het op pag. 52 over zijn hart heeft
(“Het hart is een pomp, had ik op school geleerd”) en op de allerlaatste bladzijde (van zijn
allerlaatste boek) spreekt over “…kreeg ik last
van hartkloppingen”.
De Westhoek verliest opnieuw een zoon die
zich ontrukt had aan de IJzerklei maar met
goesting een retour door de grote deur maakte. Figuurlijk dankzij zijn pen, verdomd spijtig
genoeg ook letterlijk. Hoe kunnen we de Roesbruggenaar uit Amsterdam beter eren dan zijn
werk te lezen en te herlezen?

Swimmathon
Woensdag 13 november 2013
161 leerlingen uit Poperinge namen
op woensdag 13 november deel aan
de jaarlijkse swimmathon. Alle leerlingen samen zwommen samen net geen
87000 meter bijeen. De swimmathon
was een onderdeel van de vijfde editie
van de Poperingse Zwemweek en is
een initiatief van de Stedelijke Sportdienst en de Stichting Vlaamse Schoolsport i.s.m. de Poperingse basisscholen
Bij de 3de graad was VBS De Krekel uit
Roesbrugge de winnaar!
Hierbij willen we hen bedanken en
een dikke proficiat wensen, ook voor
de 2de graad die eveneens dapper
heeft gezwommen!
Meester Geert en het krekelteam

Voorleesweek &
Week van de grootouders
VBS De krekel uit Roesbrugge linkte
deze week, de voorleesweek aan de
week van de grootouders. Iedere klas
ging langs bij de grootouders van iemand uit die klas. Daar lazen de leerkrachten een verhaal uit een boekje
voor, gezellig in de woonkamer. We
werden er heel warm ontvangen door
de grootouders. Via deze weg willen
we dan ook alle grootouders van harte
bedanken.
Geert Six en
alle leerkrachten van VBS De Krekel.

Bart Wemaere
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VOETJELAP !

Lightness

Kracht r Healing r Energie r Relaxatie

Soprata Bollaert
ingewijd in eerste graad Reiki
r Opheffen van blokkades in het lichaam
r Betere energiedoorstroming (openzetten van
je chakra’s = energiepunten in je lichaam)
r Verlichten van bepaalde pijnpunten …
r Totale ontspanning en relaxatie …
voorafgegaan van een deugddoend voetbad

De totale Reikisessie duurt ± 2 uur in een ontspannen sfeer met spirituele muziek … Laat je
volledig onderdompelen in het alternatieve …
Het proberen waard!
Na de Reikisessie kun je genieten van koffie,
thee of frisdrank en … last but not least … je
ervaring meedelen.
Ook kaartlegging “Lenormand” is mogelijk.

TEA-ROOM EN EETHUIS

“HET WETHUYS”
Watouplein 2 - 8978 Watou
Tel. 057 20 60 02 - www.wethuys.be
Openingsuren
Van oktober tem juni:
dinsdag, woensdag en donderdag tot 17 u.
op vrijdag vanaf 17 u.
zaterdag en zondag vanaf 11 u.
Wij zijn gesloten
van 20.12.2013 tot en met 27.12.2013

MENU NIEUWJAAR
van 30.12.2013 tot en met 26.01.2014
Wij serveren op Oudejaarsavond om 20 u.
op Nieuwjaardag om 12.30 u.

Bubbels met
een assortiment van wildpastei
Q

Kastanjesoep met walnotensnippers
Blokweg 1a, 8972 Proven
0496 07 22 46 - soprata.bollaert@telenet.be
rechtover Delhaize Proven

Q

Marmietje van scampi in
een huisgemaakte vlierbloesemsaus
Q

Dunne lende met wintergroentegarnituur,
kroketten van groene asperges,
overgoten met een Yedeghembiersaus
Q

Drie verwen-huissmaken met koffie
Bubbels incl.: € 42,00
Met aangepaste wijnen of bieren én water:
€ 52,00
Bruggestraat 76 - POPERINGE
Tel. 057 33 86 47 - Gsm 0475 86 84 24
Open: iedere werkdag, zaterdag inbegrepen

Het Wethuys-team wenst u
het allerbeste voor 2014 !

‘t Gebeurt met geen doden, zeg je. Maar zó
zeker was men dat vroeger niet. Toen in de
middeleeuwen de kerkhoven steevast om de
kerken lagen, werd bij het toegangshek vaak
een rooster aangebracht om de varkens buiten
het kerkterrein te houden. In middeleeuwse
steden liepen varkens en honden vrij rond, ze
vormden immers de reinigingsdienst. Maar het
was alleen niet de bedoeling dat ze ook vers
begraven lijken opgroeven. Daarom werden
in de toegangen tot het kerkhof wildroosters
aangebracht bestaande uit ijzeren spijlen waar
dieren zich niet graag op begeven, omdat enerzijds hun hoeven tussen de spijlen of anderzijds
de spijlen tussen hun gespleten hoeven kunnen
schieten.
Al waren de genoemde veelvraten niet present toch kon je je ‘s nachts heel ongemakkelijk voelen op het middeleeuwse kerkhof. Een
dodenlantaarn gaf wel wat licht in de duisternis, maar je wist helaas nooit of de duivel niet
opeens grijperig van achter een grafsteen te
voorschijn sprong. Weg dus met die kwelgeest,
maar hoe? Wel, het kerkhof is omgeven door
een kerkhofmuur. Door bij de doorgangen een
rooster aan te brengen in de grond hou je de
duivel buiten, want die heeft bokkenpoten en
net als geiten en bokken kan hij daarmee niet
over een veerooster lopen. Slim toch zo’n…
duivelsrooster !
Niemand wist raad met het raadvoorwerp.

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

Waartoe diende dit voorwerp?

Oplossing sturen naar Guido Schoonaert, Bergenstraat 16, 8972 Roesbrugge, tel. 057 30 15 57 of
info@drukkerijschoonaert.be.
Uit de juiste antwoorden wordt een winnaar getrokken die een prijs ontvangt.
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Eindejaar bij uw dorpshandelaar
1.12 tot 31.12.2013

€ 500

6x
€ 100

Deelnemers:
Abele
Agro-Fyto d’Abeelestatie | Café Au Nouveau St-Eloi | Café De Nieuwe Appel
Restaurant ’t Sparhof | Coiffure Hilde | Coeur au Chocolat | FM Produkten
Galerie-Café De Katteman

Proven & Krombeke
Chocolade Zokola | Coiffure Rita Ganne | Coiffure Romina Worm
Drankcenter Devos | Garage Nevejan | Geschenken Bokado
Schoonheidsinstituut Valerie | Tuincentrum Au Petit Jardin

€ 2ra8pr0ijze0n
natu

Roesbrugge-Haringe
Bakkerij Sabbe | Drukkerij Schoonaert | Elektro Cappoen
Voeding ’t Spendiege | Wellness In Septem Caelo
Watou
Café Het Brouwershof | Café De Kikker | Chez le Voisin | Coiffure Nadine Deroo
Coiffure Nancy | Elektro Careye | Frituur Friettijd | Grain d’Amour | Kapsalon Carine
Photo Yess | Schilderwerken Hespeel bvba | Strooyen Hen | Zuivelhandel Inge Devooght
Voorlopige lijst dd. 12.11.2013

Unie van Zelfstandige Ondernemers

Openbare trekking in café “De Bascule” te Proven
op vrijdag 3 januari 2014 om 19 uur.
Lijst der winnende nummers verschijnt in “De IJzerbode”,
“Het Wekelijks Nieuws” en op www.unizo-ijzerbode.be.
De prijzen moeten afgehaald worden vóór 31 januari 2014.

VRAAG JE LOTJES !
ABELE

WATOU

PROVEN

KROMBEKE

ROESBRUGGE-HARINGE

BEVEREN

STAVELE
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Van zoutziederij tot brouwerij (4)
Het Anker aan de Dode IJzer
Pieter Albertus Feys - Vandevelde
Geboren te Steenkerke op 9 december 1836
als zoon van Carolus Ludovicus Feys en Joanna
Theresia Declerck, trouwde hij in 1863 met
Louisa Nathalia Vandevelde.
Louisa Vandevelde, geboren te Sint-Joris
(Nieuwpoort) op 6 maart 1842, was de dochter
van Charles Vandevelde en Amelie Rosalie Feys
van de hoeve “De Rode Poort” te St.-Joris aan
de IJzer.
Pieter Feys was landbouwer en brouwer in
Steenkerke en was er van 1867-1884 17 jaar
burgemeester. Hij had vijf kinderen, allen geboren te Steenkerke.
1. Elisa Clementia Feys, geboren te Steenkerke
op 9 juli 1864, trouwde op 28 oktober 1895
met Urbain Eugene Gustave Peel, geneesheer te Roesbrugge en zoon van oudburgemeester Honoré Henricus Peel (1819-1905)
en Silvia Euphrasie Carton (1834-1900). Elisa
overleed te Roesbrugge op 6 april 1903, nog
geen acht jaar na haar huwelijk.
2. Irma Veronica Lidonia Joanna Feys, geboren te Steenkerke op 8 oktober 1866, ongehuwd en overleden te Roesbrugge op 16
september 1939.
3. Cyrille Emille Petrus Carolus Feys, geboren te
Steenkerke op 27 juni 1870 en gehuwd met
Louisa Callewaert.
4. Camilla Zoé Louisa Feys, geboren te Steenkerke op 9 februari 1875, ongehuwd. Zij
overleed op 23 december 1919 te Roesbrugge na een langdurige ziekte.
5. Evelyne Maria Cornelia Feys, geboren te
Steenkerke op 9 juli 1882, werd kloosterzuster. Zij overleed op 5 juni 1909 op zevenentwintigjarige leeftijd als zuster Elisabeth.
Na de dood van zijn vader nam Pieter Feys zijn
aandelen van de brouwerij over en kocht het
brouwershuis met tuin en plantenserre van
Pauline Viane in het najaar van 1881. Na het
plotse overlijden van haar broer Paul Viane
(ongehuwd) kocht ook hij het volledige handelspand en werd er de alleeneigenaar van. Pas
na het verloop van zijn ambtstermijn als burgemeester van Steenkerke in 1884 komt hij op de
Beveren-Kalsijde wonen.
In 1893 werd Pieter Feys, hoewel hij Beverenaar was, opgenomen in de feestcommissie van
Roesbrugge samen met burgemeester Honoré
Peel en Désiré Loncke, brouwer Désiré Vanden
Berghe, drukker Désiré Allaert en Désiré Ca-

merlynck.
Pieter Feys was bevriend met Baron Léon Emmanuel Ruzette, gouverneur van West-Vlaanderen. Een trouwe relatie met Baron Arthur
Surmont de Volsberghe, minister van Nijverheid
uit Ieper, was de grote drijfveer voor het bekomen van een spoorlijn (14) door Roesbrugge,
waaraan in 1872 geen gevolg was gegeven.
In 1894 werd door zijn toedoen de brug over
de Dode IJzer afgebroken en herbouwd, wat
nodig bleek voor het zware vervoer van en naar
de brouwerij. En nog in datzelfde jaar vergrootte hij het geheel door achter de magazijnen
tussen het koetshuis en de paardenstallen een
nieuw gebouw op te trekken dat dienst zou
doen als wagenpark voor de brouwerij. Toen
volgden er drastische veranderingen. De brouwerij werd vergroot en er werden nieuwe magazijnen aangebouwd. Daar de zoutraffinage
achteruit ging tegenover het brouwen, werd
de functie van de zoutziederij gewijzigd. Het
gebouw werd hieraan aangepast.
Aan de brouwerij werd dezelfde naam van de
zoutziederij “Het Anker” gegeven. Het geheel
werd voorgesteld als “Brasserie, Malterie, Vinaigrerie & Saunerie – L’ANCRE “. Uit Duitsland
werd een bottel- of een afvulinstallatie besteld.
In 1894 waren ze één van de eerste uit de provincie die het flessenbier op de markt brachten. Zeer zeldzaam waren ook de porseleinen
beugelsloten met als insigne “BRASSERIE DE
L’ANCRE” met naam “P. FEYS – Rousbrugge”.

Dit alles typisch in de Franse taal, teken van die
tijd.
In tegenstelling met de andere brouwerijen uit
de streek, werd er vanaf 1896 aan de brouwerij
een mouterij verbonden. De mouterij was twee
verdiepingen hoog. Iedere verdieping was een
reusachtige zaal. Daarbovenop bevond zich de
graanzolder met een model van een dakbouw,
waar nog heel wat over te vertellen valt. Kortom een dakwerk als van een kathedraal.
In 1898 bracht Pieter Feys veranderingen aan
het gebouw door vooraan een moutast te bouwen voor het drogen van de mout. De mouttoren kreeg als uithangbord “MALTERIE-BRASSERIE L’ANCRE” (eentalig).
In 1901 op 65-jarige leeftijd liet Pieter Feys de
hele uitbating met een 30-tal werknemers in
dienst over aan zijn zoon Cyrille. Als rentenier
vestigde Pieter zich in Roesbrugge, Prof. O.
Rubbrechtstraat 6 waar nu de kantoren van
notaris Mourisse zich bevinden.
Pieter Feys was kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezing van 18 oktober 1903 en behaalde 327 stemmen. Burgemeester Peel behaalde 320 stemmen. Op 18 maart werd hij tot
burgemeester benoemd in vervanging van Honoré Peel. Hij bleef burgemeester tot in 1920,
toen was hij 84 jaar.
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Op 16 augustus 1913 kwam Pieter Feys alleen
na de dood van zijn vrouw Louisa Vandevelde.
De rest van zijn dagen zou hij doorbrengen samen met zijn ongehuwde dochters Irma en Camilla. Camilla stierf in 1919 op 44-jarige leeftijd
te Roesbrugge.

Onze wijnactie brengt
warmte in huis.

In de Poperinghenaar van 24 augustus konden
wij het volgende lezen:

Op 5 november 1922 stierf Pieter Feys in de
gezegende ouderdom van 86 jaar. Hij werd
begraven op het kerkhof van Roesbrugge, vereerd met het Burgerkruis van 1ste klas en de
Herinneringsmedaille.
Wordt vervolgd.

Goede wijn behoeft geen krans. Maar een goede
V.U.: Rik Duyck | Sylvain Dupuislaan 251 | 1070 Brussel | 04/2013

De kerk van Stavele kreeg in 1918 van Pieter
Feys het zijaltaar van het noorderkoor, toegewijd aan O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangenis.
Dit neogotisch altaar werd uitgevoerd door de
firma Dupont uit Brugge. De sculpturen aan
weerskanten van het beeld van O.L.Vrouw en
in de voet van het altaar, verhalen de boodschap van de aartsengel Gabriël aan Maria, het
bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth en
de aanbidding van het goddelijk kind door de
herders en de drie wijzen. In de sculpturen van
de altaartafel zien we Jezus als leerling-timmerman en Jezus samen met zijn moeder op de
bruiloft van Kana.

Bedrag

investering wel! Beleg in december uw geld bij

Flessen
wijn

Bedrag

Flessen
wijn
6

Crelan op een looptijd van minstens 3 jaar. Dan

5.000 euro

2

30.000 euro

belonen wij u met een heerlijke Côtes du Rhône

10.000 euro

3

40.000 euro

8

Château d’Hugues Grande Réserve 2011. Voor

15.000 euro

4

50.000 euro

10

een gezellig warme winter!

20.000 euro

5

60.000 euro

12

Prof.O.Rubbrechtstraat 68 - 8972 ROESBRUGGE
tel. 057 30 00 14 - fax 057 30 00 15 - www.bv-service.be - FSMA nr. 023657A

R. Toussaint
Noten:
14. Op 1 juli 1906 werd deze spoorlijn onder zijn impuls dan
toch ingehuldigd.

Actie geldig van 1 tot 31 december 2013.
Het volledige reglement met een opsomming van alle
deelnemende producten is beschikbaar in elk
Crelan-agentschap.

Bankieren met gezond verstand

Maak je afspraak nu voor je feestkapsel!
Vanaf 15 december
ligt er voor iedere klant een geschenkje klaar !

Deelnemer Eindejaarsactie
Terenburgseweg 18 - 8972 PROVEN - 0495 66 15 75
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citroen.be

WACHT NIET OP HET AUTOSALON
PROFITEER NU VAN

OP CITROËN STOCKWAGENS

NIEUWE CITROËN C3
tot

5.000 €

(1)

aan voordelen • Financiering

3,3 - 6,7 L/100 KM

7.100 €

(1)

aan voordelen • Financiering

3,7 - 6,9 L/100 KM

6.800 €

(1)

0% JKP

(3)

95 - 159 G CO2/KM

CITROËN C3 PICASSO
tot

(3)

85 - 155 G CO2/KM

CITROËN C4
tot

0% JKP

aan voordelen • Financiering

4,0 - 6,4 L/100 KM

0% JKP

(3)

105 - 149 G CO2/KM

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be

KOM T.E.M. 31 DECEMBER
ONZE MAGISCHE CONDITIES ONTDEKKEN.

Afgebeelde voertuigen: nieuwe CITROËN C3 Seduction (opties: koetswerkkleur parelmoerwit, mistlichten vooraan en Zenith voorruit), CITROËN C4 Exclusive (opties: koetswerkkleur Babylone rood, meedraaiende bi-xenon koplampen en 17’’ lichtmetalen velgen) en CITROËN C3 Picasso Exclusive
(opties: metaalkleur, Black pack en Cielo dak). (1) Uw voordeel, alle premies zijn inbegrepen, alsook de kortingen, de recyclagepremie(2) en de stockpremie, zolang de voorraad strekt: 5.067€ op een nieuwe CITROËN C3 1.4 HDi 70 MAN Seduction uit stock, 7.162€ op een CITROËN C4 1.6
e-HDi 115 MAN6 Exclusive uit stock en 6.787€ op een CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 90 MAN Exclusive uit stock. Volgens model en afwerking. Meer inlichtingen bij ons. (2) Citroën neemt uw oud voertuig over voor 1.500€ bij aankoop van een nieuwe CITROËN C3 (behalve op Business),
CITROËN C3 Picasso (behalve op Business en Attraction) of CITROËN C4 Seduction of Exclusive en 1.700€ bij aankoop van een nieuwe CITROËN C4 Attraction of CITROËN C3 Picasso Attraction. Dit voertuig moet volledig zijn en minimum 6 maanden ingeschreven zijn op naam van de koper van
het nieuwe voertuig. (3) Representatief voorbeeld van het product Citroën Autofin met een duurtijd van
aan een
van
voor een verkoopprijs van 15.980€: voorschot van 4.794€, te financieren

36 maanden

JKP

0%

bedrag van 11.186€, 36 maandelijkse afbetalingen van 310,72€, totaal verschuldigd bedrag van 15.980€. Vaste debetrentevoet van 0%.

Citroën Autofin is een voorstel van lening op afbetaling opgemaakt door Citroën Financial Services, merk van PSA Finance Belux N.V. (lener), Sterstraat 99, 1180 Brussel, onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier. Aanbieding geldig van 01/12/2013
t.e.m. 31/12/2013 met een minimumvoorschot van 30% en een maximumduur van 36 maanden op alle nieuwe Citroën voertuigen (uitgezonderd bedrijfsvoertuigen) verkocht aan particulieren. Het Citroën Autofin TotalDrive Pack bestaat uit een Citroën Autofin krediet
en een TotalDrive contract. Deze twee elementen kunnen afzonderlijk ondertekend worden met gelijkaardige voorwaarden. Het TotalDrive contract wordt onderschreven voor de duur van de lening en een jaarlijkse kilometerstand te bepalen door de klant. Het bereiken van één van deze twee
termijnen beëindigt het TotalDrive contract. Adverteerder: Citroën Belux N.V. (invoerder), Parc de l’Alliance - Avenue de Finlande 4-8 - 1420 Braine-l’Alleud. Aanbiedingen geldig van 01/12/2013 t.e.m. 31/12/2013, niet cumuleerbaar met alle andere lopende promoties en geldig bij ons.

GARAGE WATTEYNE

bvba

Veurnestraat 16 - 8640 Oostvleteren - Tel. 057 40 12 99 - Fax 057 40 19 23
www.garagewatteyne.be - citroen.watteyne@belgacom.net

gezichtsverzorging | lichaamsverzorging
medische pedicure | manicure
epilaties | massages
maquillage | gelnagels
zonnebank | ook verzorging aan huis
ACTIES DECEMBER: reinigingsmelk en lotion = peeling gratis
ACTIES DECEMBER: 2 nagellakken = een mooi make-up tasje gratis
ACTIES DECEMBER: ter waarde van 25 euro = scratch en winkaart (altijd prijs)
Bij het maken van een afspraak voor oxypeeling gelaatsverzorging = gratis lipliner

Wèt je gy oe da
wyder dat zegn?
Oj ’t nie wiste, dá wos ’t, de laste keeë:
1. ernaar gissen
2. ’t onderspit moeten delven
3. weinig uitrichten
4. de bloemetjes buiten zetten
5. aanwakkeren, opjagen
6. in vakwerk gebouwd zijn
7. verwerken
8. vijandig zijn
9. flink van zich afbijten
10. het breed laten hangen
11. heel liefdevol verzorgd worden
12. onrealistische dingen verwachten van een
ander
13. met twist eindigen
14. geen schulden hebben tegenover…
15. zich reppen om…
16. op de vlucht gaan
17. over de balk gooien
18. doorsnee waar, persoon zijn
19. iemand te veel willen inpalmen
20. koppig zijn, niet toegeven

Wiene dan de beste binnenhoalden:
20 p.: Goudezeune M. & Keirsebilck H.
19 p.: Steverlynck M. & Vandenbosch R.
18 p.: Denecker St., Dewaele A. & Igodt L.
17 p.: Becuwe C., Becuwe M. & Devaere O.

Wuk peis je da dit wilt zegen?
1. in possiesje zien
2. lange teeëns hen
3. ze pluk hen mi
4. anetooërteld zien
5. ’t nie wegsteken
6. in ze gat ebeten zien
7. overkomste hen
8. dubbel elet zien
9. en oap scheiren
10. nippende zien

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

’n trot doeën
stoan blienken
e trek geven
mi en ei op zitten
op ze neuze kieken
stikten kriegen
in ze sas zien
an de kap leggen mi
te stekken hen
e snaksje kriegen

“ ’t Is e vromens uut de duusd,” zei de vint,
“joamer dan ze joarliks vele mééër kost!”

KADOTIP: leuke badartikelen, geurstokken en kadobonnen

Lieve Lagache | Blekerijweg 86 | 8972 PROVEN | 0474 665 886 | www.misento.be

Wim Sohier
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KINDERDAGVERBLIJF

STOFFENPALEIS

CLEOPATRA
ALGEMENE ELEKTRICITEIT

CHRISTEN
VOLKSHUIS
BOUWWERKEN

Pascal Verstraete

ALLE VERGADERINGEN
EN FEESTEN

Dorine
PYFFEROEN

SLAGERIJ

SOENEN-DEKERVEL

’t Spendiege

TUINAANLEG EN
TUINONDERHOUD
Timmer- en schrijnwerken

Paul Vanwildemeersch

Roland Veryser
Ignace VERHOYE

Uw private wellnesscenter

Willy NEUVILLE
LOONWERKEN

eetcafé - tea-room

Sponsors:
- Dirk Recour
- ING

SCHRIJNWERKEN

Kris VERAMME

Alles voor dier en tuin

D’Abeelestatie

Deroo Johan
Geef kleur
aan je drukwerk

drukkerij

SCHOONAERT

KAPSALON

Lydia
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ABELE
Munt- en verzamelbeurs
Zondag 12 januari van 8 tot 12 uur
Op iedere 2e zondag van de maand gaat de
verzamelbeurs van Poperingana Numismatica
Historia door in Het Pensionaat te Abele. Niet
alleen wie interesse heeft in oude munten,
maar ook de verzamelaar van oude postkaarten, boeken, devotieprentjes, aardewerk en
andere verzamelobjecten kan terecht op deze
kleine en gezellige beurs. In de tombola ten
voordele van de club worden deze keer, naar
goede gewoonte, terug meerdere waardevolle
prijzen verloot. De toegang is gratis.

KROMBEKE
Kerstviering in Sint-Blasiuskerk
Dinsdag 24 december om 17 uur
Op Kerstavond dinsdag 24 december om 17
uur wordt het Kerstfeest gevierd in de Sint-Blasiuskerk in Krombeke. De geboorte van Jezus
Christus wordt in beeld gebracht door kinderen
van VBS De Kastanje Krombeke.
Na de viering kan elke kerkbezoeker rond de
cokesvuren genieten van een glaasje glühwein
of chocolademelk dat zoals elk jaar wordt aangeboden door het Feestcomité.
Toneelkring T72 presenteert
“Ja, dochter. Nee, dochter.”
Albert Leroy heeft onder de mom van een zakendiner de bloemetjes buiten gezet. Na zijn
thuiskomst wordt er door een taxichauffeur, aan
zijn vrouw Liesbeth, een handtas afgegeven.
Hij beseft dat hij zich lelijk in nesten heeft gewerkt en zoekt wanhopig naar een oplossing
voor het probleem.

Anita, het meisje in kwestie, die denkt dat Albert vrijgezel is, komt haar handtas ophalen.
De poppen gaan aan het dansen en de situatie
wordt alsmaar complexer met hilarische toestanden als gevolg.
Komedie van Carl Slotboom. De regie is in
handen van Marcel Vandemaele en zijn regieassistente Ludwine Goussey.
Er wordt gespeeld in Zaal Bampoele te Krombeke op zaterdag 25 januari om 20 uur, zondag 26 januari om 18 uur, vrijdag 31 januari
om 20 uur, zaterdag 1 februari om 20 uur, vrijdag 7 februari om 20 uur en zondag 9 februari
om 18 uur. De deuren zijn telkens open 30 min.
voor de voorstelling.
Genummerde kaarten: volwassenen: € 7 - kinderen -12 j. € 5. Reservatie: 057 40 08 24 of via
info@verzekeringenpyfferoen.be.

POPERINGE
Video mapping ‘Hommel de Lux’
Hopmuseum
van 14 t.e.m. 22 december
Kan je je inbeelden dat de gevel van het hopmuseum gevuld wordt met Hommelbier? Of
dat het gebouw uiteenvalt en enkele seconden
later heropgebouwd is? Of dat de keurders en
arbeiders het gebouw letterlijk opnieuw gebruiken als keur- en opslagcentrum, zoals tot in
de zestiger jaren?
Dankzij video mapping brengt het klank- en
lichtspektakel ‘Hommel de Lux’ in een wervelende show van ca. 15 min het Hopmuseum tot
leven. Het scenario in 2D en 3D-illusie belicht
Poperinge als Hoofdstad van het Goede Leven
en laat de troeven van de hop, het museum,
de streekgastronomie en Poperinge zelf zien.
‘Hommel de Lux’ is een realisatie van vzw Keurbroederschap De Witte Ranke, die hiermee

haar 30ste verjaardag viert en een geste doet
naar stad en streek. Van 14 tot en met 22 december zijn er maar liefst 49 voorstellingen, op
week- en zondagen telkens om 17, 18, 19, 20
en 21 u., op zaterdagen ook om 22 en 23 u.
Dankzij de medewerking van tientallen sponsors zijn al duizenden gratis toegangskaarten
(voor het weekend of tijdens de week) in omloop. Wie geen gratis kaart kon bemachtigen
of ‘Hommel de Lux’ een tweede keer wil zien
of als cadeau aanbieden aan vrienden en/of familie, betaalt € 3 aan de ingang (-12-jarigen
gratis).

PROVEN
Toeters en taarten
Zondag 22 december om 15 uur
‘Toeters en Taarten’ is het nieuwste project van
K.H. De Volksvreugd Proven. Je wordt uitgenodigd op zondagnamiddag 22 december in OC
De Croone te Proven. Daar kun je volop genieten van zorgvuldig uitgekozen live muziek. Tot
zover de ‘Toeters’, en nu de ‘Taarten’. Op deze
luie zondagnamiddag kan je smoefelen van allerlei ambachtelijk gebakken taarten en bij een
heerlijke kop koffie genieten van al dat lekkers
en de mooie klanken.
Afspraak op zondag 22 december om 15 uur
in OC De Croone te Proven. Kaarten kosten € 5
en kinderen jonger dan 12 genieten gratis. Nog
vragen? info@volksvreugd.be

ROESBRUGGE
OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Dinsdag 17 december om 14.00 u.: Kaarting
& gezelschapsspelen bij P. Gunst

COIFFURE

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

/"/$:
%".&4r)&3&/
,*/%&3&/

Nieuwe en tweedehandse auto’s
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Depannagediensten
VANAF NU: Aircoservice
Laat uw airco tijdig controleren !
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10 + 1 GRATIS

FORD Fiesta 1.4 diesel

2011

PEUGEOT 206 1.4 diesel

2010

VW Golf 1.6 diesel

2010

SEAT Ibiza 1.4 diesel

2010

OPEL Meriva 1.3 diesel

2006

#36*/*/4-&$)54.*/65&/
.&5413":5"/&913&44

01&/7"/
%*/4%"(5&.;"5&3%"(
45+"/5&3#*&;&/
8"506r

375

EVENEMENTENKALENDER
- Vrijdag 20 december om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Karel de Blauwer
- Vrijdag 10 januari: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Maandag 13 januari: Kampioenenviering activiteiten 2013
- Vrijdag 17 januari om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Karel de Blauwer
- Vrijdag 24 januari: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 28 januari om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen bij P. Gunst
OKRA Roesbrugge-Haringe
Kampioenenviering
Maandag 13 januari om 12 uur
Gezellig samenzijn bij een etentje: soep, volau-vent, koffie met dessert en 1 consumptie
inbegrepen in Christen Volkshuis te Roesbrugge. Leden: € 13, niet-leden € 18. Daarna
zetten we de kampioenen van de kaarting,
gezelschapsspelen en petanque in de prijzen.
Inschrijven mits betaling tot en met 8 januari bij
Eliane of de wijkverantwoordelijken.
Reisbeurs OKRA-reizen
Woensdag 15 januari om 14 uur
Bij ons laatste ledenblad stak ook de brochure
“OKRA reisbrochure 2014 - West-Vlaanderen”
Hierin vind je een gevarieerd aanbod aan
vliegtuigreizen, autocarreizen en sportieve
vakanties naar allerlei bestemmingen. Deze
reizen worden voorgesteld op de reisbeurs op
woensdag 15 januari om 14.00 uur in CC Den
Briel, Brielensestraat 3 te Brielen. Toegang € 1
p.p. Je krijgt er allerlei info en je maakt ook kans
om met een waardebon naar huis te gaan. Info
over deze reizen kun je ook verkrijgen bij onze
penningmeester Roger Benauwt, lid van de
Okra-Stuurgroep voor Reizen (057 30 01 88).

Aankoop en verwerken
oud goud
Korte Torhoutstraat 3
8900 IEPER
Tel. 057 20 61 93
guido.deschuytter@telenet.be
open: dinsdag t.e.m. zaterdag
9 tot 12 u. en 14 tot 18.30 u.

Wijnverkoop
VBS De Krekel
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.
Niet alleen voor de gezelligheid, maar je steunt
er ook onze dorpsschool “De Krekel” mee.
Je kan kiezen uit 4 soorten:
t3PEFXJKO
Fier Comte VDP du Mont Baudile Rouge: € 7
t3PTÏXJKO
Fier Comte VDP du Mont Baudile Rosé: € 7
t8JUUFXJKO
Fier Comte VDP du Mont Baudile Blanc: € 7
t$BWB$BTUFMMEFM3FBM5FSPTPé
En … wie per 6 flessen wijn koopt, eender
welke soort door elkaar, betaalt slechts € 40!!
Wanneer je 6 flessen Cava koopt , kan dat voor
de prijs van € 50!!
Bestellen is heel eenvoudig. Je kan een strook
die je in de brievenbus vindt, invullen naar uw
keuze en met de nodige centjes aan school
bezorgen of via tel./fax: 057 30 06 26 of via
mail: vbsdekrekel@vbop.be.
Met de opbrengst leggen wij een centje aan
de kant om de 2e kleuterklas te renoveren
(uitbreiding van lokaal).
Alvast hartelijk dank voor uw steun !
Santé en ’t allerbeste voor 2014 !
Meester Geert en het Krekelteam

uur in OC Karel de blauwer te Roesbrugge.
Voor € 3 krijgen de kinderen een film, een
drankje en popcorn.
Info: Viriginie 057 21 68 46 of Vanessa 057 33
55 30 - info@publix.be.

Gezinsbond
Beveren & Roesbrugge-Haringe
Filmvoorstelling: Niko 2
Maandag 30 december van 14 tot 16 uur
Niko 2, een verhaal over een rendier, sneeuw
en kerst. Bestemd voor lagere schoolkinderen
en kleuters op maandag 30 december om 14

Bewonersplatform Roesbrugge
Woensdag 15 januari om 20 uur
De burgemeester en/of schepen komt de beleidsplannen toelichten van de nieuwe bestuursploeg voor de komende bestuursperiode
op woensdag 15 januari om 20 uur in OC Karel
de Blauwer.

’t Westvlams Gemiengeld Vintekoor
Sint-Martinuskerk Roesbrugge
Zaterdag 11 januari om 19.30 uur
‘t Westvlams Gemiengeld Vintekoor is een
Belgische zanggroep uit de provincie WestVlaanderen. De groep telt 14 zangers en
artistiek directeur Johan Catteeuw. De 14
gemiengelde vinten geven reeds 13 jaar, op de
meest diverse podia in Vlaanderen, het beste
van zichzelf.
Ons dialect, ‘t West Vlams typeert de groep. De
nummers zijn covers van bekende nationale en
internationale hits, waarop eigen West-Vlaamse teksten zijn geplakt. De teksten geven vaak
kritiek op alledaagse zaken, maar dat meestal
met een humoristische noot.
Het succes is een mix van diverse factoren. Gewone venten, een hoge aaibaarheidsfactor en
uit-het-leven-gegrepen teksten die de herkenbaarheid zelf zijn.
Hun ambitie is na al die jaren nog steeds dezelfde: ambiance maken en vooral zelf fun en
voldoening hebben in wat ze doen.
Afspraak dus op zaterdag 11 januari 2014 om
19.30 uur in de Sint-Martinuskerk te Roesbrugge.

Diesel
Petroleum
Loodvrij 95
Loodvrij 98
2 takt benzine
Tankstation
Bancontact
Butaan- & Propaangas
Oliën
Smeermiddelen
Brandhout
Houtskool
Steenkool
Dubbelwandige mazouttanks
Selfcarwash
Stofzuiger
Springkastelen
Attracties

Blekerijweg 35 - 8972 Proven - Tel. 057 30 04 13 - www.petraver.be - info@petraver.be
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Filmavond: “La vache et le prisonnier”
Vrijdag 31 januari om 20 uur
Het “Verbroederingscomité Saint-Victor-deButhon” vertoont de film “La Vache et le
Prisonnier” (de Koe en de Krijgsgevangene),
een komische prent van Henri Verneuil met
de legendarische Fernandel in de hoofdrol.
1943, de Tweede Wereldoorlog. Charles Bailly
(vertolkt door Fernandel) verlaat de boerderij
in Duitsland waar hij tewerkgesteld is. Hij wil
terugkeren naar Frankrijk en reist het land door,
vergezeld door zijn koe Marguerite. Onderweg
komt hij allerlei obstakels tegen. Een echte
filmklassieker in kleur gezet met een briljante
Fernandel.
Vooraf worden nog wat sfeerbeelden
getoond van de eerste uitwisseling tussen
onze Basisschool “De Krekel” en de schoolgemeenschap van Saint-Victor-Champrond.
Iedereen van harte welkom. Er is ook een
koekjesverkoop t.v.v. de volgende uitwisseling.
Toegang: voorverkoop: € 4 - aan ! deur:
€ 5. Kinderen tot 12 jaar: € 2. Kaarten o.a te
verkrijgen bij Bart Recour (0478 31 98 38),
Roger Benauwt (057 30 01 88), Geert Six (op
school), Christen Volkshuis (057 30 03 22) en
de leden van het Verbroederingscomité.

la Cum Jubilo en de aanwezigen samen zullen
worden gezongen. Dit kerstzingen vangt aan
op dinsdagavond 24 december om 17.40 uur
en wordt gevolgd deer de plechtige Gregoriaanse kerstavondmis om 18.00 uur.
Op het hoogfeest van Kerstmis zelf zal de herenschola “Viri Galilae” om 10.30 uur de liturgie muzikaal opluisteren met de jubelende
dagmis “Puer natus est”.
De kerstperiode wordt op zondag 5 januari om
10.30 uur afgerond met de eigen Gregoriaanse
gezangen voor het feest van Driekoningen, verzorgd door de damesschola Cum Jubilo.
Geniet van dit rijk muzikaal aanbod, gebracht
in een van de kleinste parochiekerken uit de
regio, waarbij een dames- en een herenkoor
muzikale pareltjes van liturgische muziek ten
gehore brengen.

SINT-JAN-TER-BIEZEN
Gregoriaanse Kerst
Het is een gelukkige traditie dat de kerstperiode in Sint-Jan-ter Biezen op een verzorgde
muzikale wijze in ere kan worden gehouden.
De kerstavond bezit steeds een bijzondere
sfeer, ook in de liturgie.
De muzikale invulling van de kerstavond richt
zich dit jaar op het thema “Kerstzingen rond
de kribbe” waarbij traditionele kerstliederen uit
Vlaanderen en daarbuiten door de damesscho-

STAVELE
Kerstevocatie
Zondag 22 december om 15 uur
Op zondag 22 december 2013 om 15 uur
wordt in feestzaal “De Moote” reeds voor de
13de maal een kerstevocatie opgevoerd, een
initiatief van verschillende muzikale verenigingen, het 5e en 6e leerjaar en plaatselijk talent.
Tijdens het optreden kunnen de aanwezigen
genieten van warme glühwein, chocolademelk, koffie, streekbier of… een straffe koffie.
De toegang is volledig gratis.
De kerstverlichting wordt bij ons geplaatst door
een enthousiaste groep vrijwilligers.
Ook de omgeving van de kerk kreeg een feestelijke look. Er werd een kerststal met verlichte
kerstboom geplaatst bij de nieuwe kapel in
de Krombekestraat alsook bij de inkom via de
Zwanestraat.
In feestzaal ‘De Moote’ wordt voor deze gelegenheid de mooie kerststal van de kerk, destijds geschonken door ‘De zes koningen’, opgesteld en ook een versierde kerstboom kan er
niet ontbreken!
De opbrengst van deze namiddag wordt gebruikt voor het herstel van sterren en aankoop
van nieuwe lichtslangen en aansluitstukken.

WESTVLETEREN
TONEEL: HET REGENDE DIE DAG

van Lode Pools
VRIJDAG 13 DECEMBER 2013
ZATERDAG 14 DECEMBER 2013
telkens om 20 uur

Een lege stoel aan tafel
Een lege tafel in de klas
Vrijdag 10 januari om 20 uur
Vzw De Walhoeve organiseert op vrijdag 10
januari 2014 naar jaarlijkse traditie een voordracht. Gastspreker dit jaar is Prof. Dr. Manu
Keirse. Hij spreekt over verdriet en rouw bij kinderen, op school en in het gezin.

DAKWERKEN

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

cava & feestwijn

NIEUWBOUW EN RENOVATIE

huur 1 jacuzzi
feestmateriaal, tenten & wings

057 30 04 20
0479 27 76 63
festiliti@telenet.be
www.huur1jacuzzi.be
Bergenstraat 60, 8691 Beveren-IJzer
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE

PETANQUE
8 november - 38 deelnemers
3 partijen: Maria Bogaert, Raf Bossaert, Wilfried
Decaesteker, Eugène Demuynck, Romain Dequeker,
Alice Indevuyst, Hugo Kino en Stefaan Storme.

UITSLAGEN NOVEMBER 2013

Prof. Dr. Manu Keirse zal ons meenemen in een
boeiend verhaal over het emotionele leven van
volwassenen en kinderen die worden geconfronteerd met verlies. Hij zal hierbij belangrijke
suggesties aanreiken hoe we als ouder, vriend,
leerkracht of hulpverlener een hulp kunnen zijn
bij diegenen die in een rouwproces zitten.
De voordracht vindt plaats in de conferentiezaal van het stadhuis van Ieper. De toegang
bedraagt € 6.
We sluiten de avond af met een nieuwjaarsreceptie in de raadszaal van het stadhuis.
Info: De Walhoeve, Eikhoekstraat 65 te Westvleteren (057 40 07 47) of in het dagcentrum
van Ieper in de D’Hondtstraat 64 A (057 21 88
25) of in het dagcentrum van Veurne, Zwarte
Nonnenstraat 25 (058 31 79 07).

KAARTING KAREL DE BLAUWER
35 deelnemers - 3 partijen:
Maria Hauspie
348 pt.
Wilfried Decaesteker
306 pt.
Cecile Vanacker
297 pt.
Simonne Dewitte
281 pt.
Maria Louwagie
228 pt.
0 partijen:
Willy Vanhoucke
110 pt.
Anna Depyper
122 pt.
Irene Logghe
181 pt.

22 november (inhaalwedstrijd)
3 partijen: Norbert Debeer, Daniël Dejonckheere,
Eugène Demuynck, Hugo Kino, Jozef Vanacker, Marie-Ghislaine Vandeputte en Marie-Thérèse Vercoutter.
Stand na 57 wedstrijden:
1. Wilfried Decaesteker
2. Jean-Pierre Lamote
3. Eugène Demuynck
4. Willy Neudt
5. Denise Vandenbussche
6. Romain Dequeker
7. Anna Decrock
8. Alice Indevuyst
9. Aimé Neyrinck
10. Raymond Gyssels

GEZELSCHAPSSPELEN
Maria Decaesteker en Lucienne Timperman
KAARTING KRISTEN VOLKSHUIS
23 deelnemers - 3 partijen:
Irene Logghe
219 pt.
Willy Vanhoucke
201 pt.
0 partijen:
Eugène Demuynck
127 pt.
Georgette Vanstechelman
153 pt.
Anna Depyper
155 pt.

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

Volgende wedstrijden 13 december (laatste wedstrijd voor 2013), 10 januari (start kampioenschap
2014), 24 januari en 14 februari.

GEZELSCHAPSSPELEN
Lucienne Timperman

Interessante prijzen.

43 partijen/678 pt.
39 partijen/669 pt.
38 partijen/626 pt.
37 partijen/655 pt.
36 partijen/622 pt.
34 partijen/616 pt.
34 partijen/609 pt.
33 partijen/633 pt.
32 partijen/607 pt.
32 partijen/598 pt.

Allen terug welkom op vrijdag 10 januari vanaf
13.30 uur voor de eerste wedstrijd voor 2014. Ook
nieuwe leden van harte welkom.

Inlichtingen: 057 30 03 79

Gasthof ’T ROZENHOF
Eindejaarsmenu’s !!

Afhaalmenu
24 & 25 december

Afhaalmenu
31 december & 1 januari

Romig soepje van broccoli

Kippensoepje met groentesliertjes

Koud: Duo van zalm gerookt/gemarineerd ‘gravlax’
OF
Warm: Scampi, saffraansausje, preisnippers

Koud: Salade ‘Folle’ met stukjes foie gras en gerookte eendenborst
OF
Warm: Gegrild zalmmootje, sausje met graanmosterd, bladspinazie

Ardeens kalkoenhaasje, sausje met Parijse champignons
peertje in wijn, schorseneer, wortelschijfjes, slaatje, kroketjes

Kalfsmédaillon ‘fine champagne’
met witloof, sperzieboontjes, worteltjes, slaatje en gratin

Kerstbuche

Trio van nagerechten

Afhaalmenu zonder soep: € 31,00
Afhaalmenu met soep: € 33,50

Afhaalmenu zonder soep: € 32,00
Afhaalmenu met soep: € 34,50

Bestellen vóór 21 december 2013

Bestellen vóór 27 december 2013

0CUFSSFTUSBBUt1SPWFOt5FMtSFTFSWBUJFHFXFOTUtXXXSP[FOIPG@QSPWFOCF
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ENERGIEZUINIG
ENERGIEZUINIG
BOUWEN
BOUWEN
EN WONEN
EN WONEN

Het isoleren
Het isoleren
van uw
van
woning
uw woning
doet udoet
maar
u eenmaal
maar eenmaal
en u doet
en u dat
doetbest
dat best
goed om
goed
latere
om latere
vochtproblemen
vochtproblemen
en schimmelvorming
en schimmelvorming
te voorkomen.
te voorkomen.
Wij
Wij
isoleren
isoleren
uw woning
uw woning
op eenopprofessionele
een professionele
manier,
manier,
met niet-irriterende,
met niet-irriterende,
onschadelijke
en natuurlijke
isolatiematerialen.
HierbijHierbij
houden
wij
onschadelijke
en natuurlijke
isolatiematerialen.
houden
wij
rekening
met het
dampopen
karakter
van uwvan
woning.
rekening
met
het dampopen
karakter
uw woning.
Wij zijn
veleal jaren
gespecialiseerd
in het inplaatsen
van kwalitatieve
Wijalzijn
vele jaren
gespecialiseerd
het plaatsen
van kwalitatieve
fotovoltaïsche
zonnepanelen.
Onze voorkeur
gaat uit
naar
of
fotovoltaïsche
zonnepanelen.
Onze voorkeur
gaat
uit Europese
naar Europese
of
Amerikaanse
producten,
die zich
lang hebben
weten weten
te
Amerikaanse
producten,
die decennia
zich decennia
lang hebben
te
profileren.
Laat uLaat
niet utegenhouden
door de
dalende
premies,
zonne-zonneprofileren.
niet tegenhouden
door
de dalende
premies,
panelen
zijn immers
nog nooit
goedkoop
geweest.
panelen
zijn immers
nog zo
nooit
zo goedkoop
geweest.
Voor meer
Voor info:
meer info:
www.ecolis.be
- info@ecolis.be
- 0494/
48 21 48
74 21 74
www.ecolis.be
- info@ecolis.be
- 0494/
Westsluisstraat
15 – 8691
(Alveringem)
Westsluisstraat
15 – STAVELE
8691 STAVELE
(Alveringem)

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

Wim Indevuyst

dinsdag tot zaterdag open van 8.30 - 12.00 u. & 13.00 - 18.30 u.
zondag open van 9.00 - 12.00 u. t HFTMPUFO PQ NBBOEBH www.aupetitjardin.be

ACTIE IN DECEMBER:

tCJKBBOLPPQWBOé HSBUJTUVMQFOCPMMFOUXWé 
t6OJ[PFJOEFKBBSTBDUJF NBBLLBOTPQé

kerstdecoratie, tafelstukken, vele soorten orchideeën
kerstbomen, kerstgroen en snijbloemen
kerststerren in vele kleuren en maten
nieuwe soorten Helleborus: bloeirijk en zeer winterhard
kado-tip: een snijbloemabonnement of cadeaubon

SPECIAAL OPEN OP
zondag 22 december
zondag 29 december
van 9 tot 18.30 u.
25 december
1 januari
van 9 tot 12 u.

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

Teuten?

De Teuten waren seuten noch teutekonten, maar Limburgers die in de
lente met hun waar op de rug leurden in Nederland, Duitsland, Frankrijk,
Denemarken, of er een winkel openhielden. ’s Winters waren ze thuis en
vulden hun voorraad aan.
Wellicht komt “teut” van “teutoons”
= Duits, of van het Duitse woord
“tüte” = tas.
Er waren allerlei teuten:
- De ketellappers, goor- of koperteuten herstelden potten en pannen,
maar verkochten ook nieuwe.
- De pakdragers of tafteuten handelden in mutsen, zakdoeken, kousen,
beddengoed, tijk, kant, zijde en ander textiel.
- De snijders of dierenlubbers waren
gespecialiseerd in het castreren van
paarden, varkens, stieren en schapen.
- De haarteuten kochten het haar van
jonge boerendochters op om het te
verkopen aan pruikenmakers in de
steden.
- De echelteuten verhandelden bloedzuigers gebruikt in de geneeskunde.
- De geley(gleiswerk-)teuten verkochten aardewerk.
Of de Teuten morrig m.a.w. teutelijk
waren, als je niets kocht …?...
Wim Sohier

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt
op woensdag 15 januari 2014.
Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op
woensdag 8 januari 2014.

VERZEKERINGS- & ZAKENKANTOOR

VERZEKERINGEN - BELEGGINGEN - LENINGEN
Provenplein 39a - 8972 Proven - Tel. 057 30 09 01 - Fax 057 30 12 82
E-mail: zakenkantoor@prinzie.be - Fsma: 011232 A-CB

POWER+ pellets DIN PLUS

t(FNBBLUWBO[VJWFSEFOOFOIPVU [POEFSMJKNFOPGCJOENJEEFMFO
t;FFSXFJOJHTUPGUPUHFFOTUPGJOEF[BLLFO IBSEHFQFSTU
t8FJOJHBTSFTUFOFONPPJFWFSCSBOEJOH
t%*/QMVTLXBMJUFJU

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

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

MARIO VANDEWIELE BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62
8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER
INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
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ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
30&4#36((&

Kaartingen
t0$,BSFMEF#MBVXFS
vrijdag 20 december
puntenkaarting “OKRA”
t0$,BSFMEF#MBVXFS
vrijdag 17 januari
puntenkaarting “OKRA”
tKristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 24 december
puntenkaarting “OKRA”
tKristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 28 januari
puntenkaarting “OKRA”
Vogelpik
tKristen Volkshuis bij P. Gunst
zaterdag 11 januari
smijting voor de leden
Crea
tKristen Volkshuis bij P. Gunst
donderdag 9 januari
handwerk “OKRA”

BEVEREN-IJZER

tVrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 19 december
donderdag 16 januari

HARINGE

t7PHFMQJLDMVC4NPLLFMTNJKUFST
Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
zaterdag 28 december
zaterdag 25 januari

DANK

Hartelijk dank aan de mensen die ons verwittigd hebben van onze schoorsteenbrand.
Hartelijk dank aan de Brandweer Zuid-IJzer,
Watou en Poperinge voor de hulp en steun.
Elza en Heidi Daneel

OKRA BEVEREN AAN DE IJZER
UITSLAG NOVEMBER 2013
Georges Rosseel

3 partijen/293 pt.

Michel Lermytte

3 partijen/287 pt.

André Wyckaert

3 partijen/281 pt.

Jozef Lampaert

3 partijen/269 pt.

Roger Verbrigghe

3 partijen/274 pt.

Jozef Neuville

3 partijen/261 pt.

Eindklassement 2013:
Georges Rosseel

25 partijen/3171 pt.

Anna Depyper

23 partijen/2670 pt.

Gerard Kinget

22 partijen/2825 pt.

ANDY ROUSSEEUW
Handel in oude metalen
(SBUJTBGIBMJOHBBOIVJT
8BBJFOCVSHTFXFH30&4#36((&

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

Proven
t#FOU -JFCFSU  HFC  OPWFNCFS  [W ,SJT FO
Shirley Meersdom
t0TDBS #VTTDIBFSU  HFC  OPWFNCFS  [W
Wim en Herlinde Demyttenaere

Beauty

&

wellness

OVERLIJDENS

Krombeke
t.BSJF$ISJTUJOF7BOIPVDLF PWFSMOPWFNber, 57 j., echtg. v. Rony Parret
Proven
t3PHFS %FNVZT  PWFSM  OPWFNCFS   K 
wed. v. Maria Quaghebeur
Watou
tRoger Olivier, overl. 13 november, 79 j.,
echtg. v. Alma Pattyn
t"MBJO 5IFPEPO  PWFSM  OPWFNCFS   K 
echtg. v. Bernadette Soubry

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

Pijnlijke rug,
ontstekingen
nekklachten, …
RELAXARRANGEMENT
INFRAROOD KUUR
4 sessies: € 48
Erkende pedicure
bij uw mutualiteit
Hotstonemassage
Chinese relaxatie
Permanente make-up
Parfumerie
Make-up
Kleurconsulente
Definitieve ontharing
Infraroodcabine
Provenplein 53 - 8972 Proven - www.valerieviane.be
Tel. 057 30 08 51 - Gsm 0494 06 96 73

Taaltap 129
Zegt iemand: “Hij is het gat uit” dan zal niemand
denken aan een gevangene die via een bres in zijn
celmuur de vrijheid tegemoet kroop. In landen aan
zee weet men maar al te goed dat het gat een zeegat is, het uiteinde van een rivier of zeearm dat toegang biedt tot de open zee. Al dan niet lang geleden
memoriseerden we op school gniffelend dat het Kattegat een zeeëngte is tussen Zweden en Denemarken. Ja toch?
Zegt iemand “in de gaten krijgen” dan denkt zelfs
een aan de kust aangespoelde binnenlander niet aan
de mazen of gaten in een visnet maar aan oogkassen, ooggaten. Gek, om iets in de gaten te krijgen,
moet je wel uit je doppen kijken.
En zegt iemand “gate” dan heeft hij het over de
uitgang van het vliegveld naar uw vliegtuig. Maar
naar aanleiding van het Watergateschandaal, het
afluisterschandaal, in de VS, dat tenslotte tot het aftreden van president Nixon leidde, kreeg gate in samenstellingen niet alleen een nieuwe betekenis, die
van “affaire”, schandaal, maar ook veel navolging.
In Amerika was er Nipplegate, het schandaal waarbij
op televisie een tepel, nipple in het Engels, van Janet
Jackson ontbloot werd. In Nederland hadden ze Mabelgate, een episode die opschudding veroorzaakte
rond Mabel Wisse Smit, echtgenote van Oranjeprins
Friso. Bekend ook is de “Monicagate”, alias “Lewinskygate”, “Tailgate”, “Sexgate”, “Rits- of Zippergate” dat leidde tot de afzettingsprocedure tegen president Clinton wegens zijn amoureuze intimiteiten met
Witte Huismedewerkster Monica Lewinsky.
En ken je de jongste gatespruit, de pastagate?
Pastagate is de gemeenzame naam van een incident
dat in 2013 in de Canadese provincie Quebec uitbrak, nadat, op 14 februari, een inspecteur van de
Office quebecois de la langue française (OQLF) een
waarschuwingsbrief stuurde naar het chique restaurant “Buonanotte” voor het gebruik van Italiaanse
woorden, zoals “pasta”, “antipasti”, “calamari,” enz.
op het menu, in plaats van hun Franse equivalenten.
Ook de aankondiging “Fish and Chips” op het raam
moest Franstalig worden. “Poisson frit et frites”!
In plaats van gedwee te gehoorzamen aan de instructies op de brief die hij kreeg van de OQLF ging
de eigenaar van Buonanotte de publieke toer op en
genereerde een wijdverspreide publieke verontwaardiging over de provincie, zelfs onder Franstaligen,
over het misbruik dat het Office maakt van haar bevoegdheden. Het incident kreeg ook internationale
aandacht in kranten, en bracht schande over de Quebecse overheid. En dat bleef niet zonder gevolgen.
Op 8 maart 2013 leidde het incident tot het aftreden
van Louise Marchand, hoofd van de OQLF.
Bonne nuit, buona notte, Louise! ¡Ya basta pasta
italiana?
Wim Sohier
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Prof. O. Rubbrechtstraat 12 - 8972 Roesbrugge-Haringe - Tel. 057 30 05 94
info@elektrocappoen.be - www.elektrocappoen.be

Moanden ol hadde Poprieng last van pickpockets en
dieven die wienkels en woarenhuzen overvielen en
toen wegfrutten Vrankriek in. En dat verergerde ossan moa. ’t Kwam een ploage en de Poperiengnoars
kregen d’er zuveruut ’n herteklop van - ja, ’t wos
erom oek - en giengen pitten in de stenen kloagen
bie burgemeester Stappers.
Die poaide en beloofde van olles, moa ’t kwam doa
nooit nieten van. Toet da Stappers op een loaten
oavond zelve ’t sloachtoffer wos van een homejackieng. Da wos ‘n druppel die de seule dei overlopen!
“Commesoaris,” commandeerde Stappers ‘s anderdags, “ ’k willen meer nachtdienst binnen de rienk!
En 3 nieuwe polliesjen!”“Hoevele?” “3!” “Mèi of
zoender?” “Mei een schriftlik én een moendlieng
exoamen! ‘k Willen de beste d’ ruut halen!” “Joat,
’t niept en ‘t perseert ossan méér on z’ an j’n eigen
vel zitten!” peisde de commesoaris!
Van ol die meidein an ’t schriftlik (dictee, opstel,
rekenen, de deelgemeenten opnoemen, proces invullen) overleefden d’er moa 3: Oscar Ooghe van
’n Brandhoek, joengen kadet Baziel Bril van Krombeekplatse en Dolf Dhoore van an ’t Zwynland.
De weke d’rop ol hadden ze moendelieng. Bie commessoaris Vleeshouwer persoonlik.
Olledrie liepen z’ hoastjezere noa nulder vroegeren schoolmeester voe nog een bitje trainieng in
gesprekstechniek en presentoasje. Achter d’ eerste
lesse peisde de meester: “Amai, goat doamei noa
’n oorloge!”
Moar ie geboarde van Ko. “Kiek gasten,” zei de
meester de latste keer, “ ‘k hopen dan ze ’t julder
niet ol té moeilik moaken. En da je - o je ruwesiert
én benoemd rakt - mien loater nie té vele gin prosessen ansmeert.”
Ze trokken noa dat moendlieng mei een herte nog
klinder of een kaffiebone.
Baziel Ooghe kwam ‘n eersten op ’t appèl. De commesoaris toogde een portret da Baziel stief goed
moste bekieken. ”Wuk is er specioal an dat oanzichte?” vroeg de commessoaris. “Da die vint moar
één ore hed.” “Toch nieten specioals!” zei de commessoaris. “Is een hoofd van opzieds getrokken,
toen zieë je nooit twee oren. Of ’t zoedt een Picasso
moeten zien!”
Toen wos ‘t Baziel Brils toer. Zelfste portret, zelfste
vroage. “Die vint mist een ore!” zei Baziel. “En hoe
komt dat, peis je?” “Omdat ’t moar en holf portret
is!” “Ha ja?” zei de commesoaris. “Kiekt een keer
ot er gin achterkant an is.” “O gie da wilt”, zei Baziel, “moa…”.
Dhoore wos latst. “En gie Dolf, wuk zieë gie?” “Een
vint mi contactlenzen!” De commesoaris lachte tewege, moa liet het geval oenderzoeken. En ‘t wos
wel juuste zeker! ”Gie zag dat rap, Dolf!” “Commesoaris, zoe gie brillen o je moar één ore hed?”
Olledrie zien ze polliesje gerocht. En oltied is
Poprieng kontent gewist over nulder: ‘t woaren wel
de grotste luchten nie, moa ze zagen kloar, woaren
groot en sterk, en z’ hadden poten an nulder lief!
SCHREVELYNCK

Nadruk verboden

Opmaak en druk: Drukkerij Schoonaert bvba, Roesbrugge

Geef kleur
aan je drukwerk

AL WEERSKANTEN
VAN DE
SCHREVE
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Wij aanvaarden ecocheques

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

Open op zondag 22 en 29 december van 9 tot 14 uur

Geschenkideetjes !!!

€899

Miele W 1714 - wasautomaat

6 kg - 1400 t - SoftCare trommel resttijdaanduiding - ecoprogramma’s
energieklasse: A+++B

Miele-actie

bij aankoop van een wasen droogautomaat met
SoftCare trommel ontvangt
u via de website GRATIS
deze stofzuiger Miele S381

ECTO

€849

Miele T 7944 C - condensdroogkast

7 kg - SoftCare trommel - Perfect Dry system
startuitstel - resttijdaanduiding energieklasse B

€666

€659,99

Saeco HD8767/01 - espresso

AEG L76485FL - wasautomaat

15 bar - inhoud water: 1,9 l inhoud bonen: 300 g - kleur: zwart

€329,99

€259

6,5 bar - 120 g - 360 g superpressing 1,8 l - 2400 W - autoclean zool smart technology 5 posities-spray

2200 W - Active Air Clean-filter +/- toetsten - turboborstel - SoftReserve Comfort snoerhaspel - toebehoren geïntegreerd actieradius 11 m

8 kg - 1400 t/min - Medium LCD display inverter motor - Aqua control - Protex stoom - silver paneel - XXL deur Woolmark label silver energieklasse: A+++ -10%

Calor GV8975 - stoomgenerator
pro-express total x-pert control

Miele S8320 Cat&Dog - stofzuiger met zak

€184,99

€214,99

€74,99

airflyer - 1425 W - 2,2 l - timer kleur: zwart

1 kg - 1400 W - LCD-display - extra mandje
voor snacks - 1 lepeltje olie nodig

200 W - incl. 6 schijven
hakken/snijden - 1 snelheid

Philips HD9220/20 - fiteuse

€59,99

Philips HR7605/10
keukenrobot

350 W - 2,1 l - incl. 3 schijven
en 1 mes - 1 snelheid

Seb AL8070 - ActiFry Snacking

€129,99

€109,99

Philips HR2200/80
soupmaker

990 W - 1,2 l - inox beker 5 functies

Philips HR1388/80 - saladmaker

Moulinex DJ905
fresh express cube & stike

380 W - voor het snijden van fruit
en groenten - raspen - snijden van
sticks en blokjes - direct serve

€69,99

Moulinex DP800
La Moulinette

1000 W - 1 snelheid 0,8 l - mixen en hakken

€59,99

Braun MQ 500 soup
staafmixer
600 W - 2 snelheden metalen staaf kleur: wit/grijs

€64,99

€629,99

350 W - incl. staaf, 2 kloppers,
2 deeghaken, beker - 5 snelheden

Major - 1200 W - 6,7 l - deeghaak klopper - blender - K-klopper - 6 snelheden

Philips HR1574/50
handmixer

€59,99
Braun FS20
steamer

850 W - 6,2 l - timer 2 stoomkorven - rijstkom

Kenwood KMM770 + AT 358
keukenrobot

€94,99

Philips HR2095/90
blender

700 W - 2 l - glazen beker kleur: zwart

7 VER
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€19,99

€24,99

€39,99

sleeptimer - 24-uursklok FM/MW/AM of zoomer

dubbel alarm - MP3 jack 3,5 mm green LED-display

radiogestuurde klok - dubbel alarm weekendannulatie

Grundig Sonoclock 390 - klokradio

Philips AJ3226/12 - klokradio

€29,99

Grundig Sonoclock 790 - klokradio

€49,99

Philips AE2160/04
draagbare radio

FM/LW/MW - werkt op stroom en batterijengrote luidspreker - toonregeling - hoofdtelefoonaansluiting

Philips DVP2880/12
DVD-speler

CD/DVD/DivX/MP3/WMA
en JPEG - HDMI - USB - (DivX)

€49,99

Philips AZ305/12
draagbare radio cd-speler

3FM/MG - CD, CD-R(W) en MP3 CD’s - MP3 - jack 3,5 mm

€89,99

Philips AZ3831/12
draagbare radio cd-speler

digitale FM/MG radio - CD-speler MP/WMA - USB-slot - afstandsbediening

€399

Philips 32PFL4258
Full HD LED

32 inch (81 cm) - PMR 200 Hz - 3 HDMI 2 USB - smart tv app’s - energieklasse A

€199,99

Wij aanvaarden ecocheques

Sony SRSBTX300W
draadloze luidspreker

2 x 10 W - Bluetooth - handsfree - 10 m bereik 8 uur autonomie - 4 uur oplaadtijd - ook verkrijgbaar in het zwart

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

Open op zondag 22 en 29 december van 9 tot 14 uur

€39,99

€37,99

€149,99

Braun SE7681 - epileerapparaat

40 pincetjes - incl. 5 opzetstukjes 40 min. autonomie - incl. 2 snelheden Wet & Dry

€99,99

Dreamland 16045
elektrisch tweepersoonsdeken

150x 137 cm - 2 schakelaars - 9 standen wasbaar - warm in 5 min.

Oral-B D10513
tandenborstel kids

Philips HP8195/00
haardroger

oplaadbaar Micky Mouse muziektimer 5.600 oscillaties

2000 W - 6 snelheden - ionisch professionele AC motor koudeluchtknop - koeleluchtstoot

€29,99

Philips HP3616/01
infraroodlamp

oppervlakte: 20 x 30 cm - 150 W 40° kantelbaar - aan/uit-schakelaar

€79,99
Philips HF3505
wake-up light

250 lux 2 wekgeluiden & FM radio leeslamp - sluimerstand aanraakscherm

KitchenAid, Artisan Mixer/keukenrobot
GEMAAKT OM TE PRESTEREN … EN OM MEER DAN 90 JAAR MEE TE GAAN
Eindejaarspromotie: glazen kom + platte menghaak met fex kant ter waarde van € 102 gratis

€129,99
Electrolux ZB2901
ergorapido 2in1

12V NiMH - 20 min.
autonomie 2 snelheden - 0,5 l 77dB(a) - combi steel& kruimelzuiger

Prof. O. Rubbrechtstraat 12 - 8972 Roesbrugge-Haringe - Tel. 057 30 05 94
info@elektrocappoen.be - www.elektrocappoen.be
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GESCHIEDBOEK (9)

DER GEMEENTE ROUSBRUGGE-HARINGHE
L.-A. RUBBRECHT
Aen de heeren leden der vlaemsche letteren
tooneel maetschappij “De Troostverwachters”
te Rousbrugge.
Mynheeren, hooggeachte en geliefde kunstbroeders,
Wy hebben met innerlyke vreugde de vereerende en minzaeme uitnodiging tot dezen luisterlyken tael-pryskamp ontfangen, en ter dezer gelegenheyd geniet ik het genoegen u te mogen getuigen - uit
naem der leden van het vlaemsch redekunstgenootschap van Eecke,
gezeyd, “Verblyders in ’t Kruis” met welke eene hartsvoldoening wy
aen den zelven eenigzins komen beantwoorden, en hoe zeer wy gevoelig zyn aen de eer, zoo niet van in alle, ten minsten van in eenige
vakken, volgens ons gering vermogen te kunnen mededingen. Genoegzaem wordt het bekend dat er in onze gewesten, behalven te
Eecke, geen rederykkamers meer bestaen, desvolgens dat men aldaer,
sedert een tal van jaren, het aenhooren en aenschouwen van vlaemsche uitgalming en tooneelsche vertooningen ontvreemd en alsdaer
van gespeent is geworden. Maar bezwaerlyk kan den geest het gedagt
opvatten dat er eene bestaet, alwaer byna de algemeenheyd des volks,
blozend moet bekennen haer eerste en nog altyd in spreekzwang
blyvende tael niet te kunnen, noch lezen noch schryven, ja zelfs niet
dan met moeyte kunnen verstaen ; zoude dit een ieder, wien de
oorzaek daer van niet bewust is, niet gansch vreemd moeten voorkomen ? Doch ! als men weet dat het leeren der vlaemsche spraek
in fransche-vlaenderen niet alleenelyk verwaarloost, maer op boetstraﬀe door het Staetsbestuur verboden is, zelfs in laegere scholen te
worden aengewezen, dan zal men zekerlyk zich niet bewonderen
dat er aldaer maer weinige, ja zelfs gene bekwaeme vlaemsche letterkundigen zijn gevonden. Echter heeft de menigte haere moedertael
nog lief, voor zoo weinige zy deze kond bevatten, telkens blykt dit
als er eene tooneelsche vertooning of eenen prijskamp in ’t vlaemsche zich aanbied, (hetwelk maer zelden voorvalt) alsdan stroomt
de schouwburgzael van aenschouwers, gewis een overtuigend bewijs
dat men niet van zin is deze tael te miskennen, zelfs, na bekentenis
van leerzuchtige jongelingen, aengemoedigt door de overtreﬀende
schoone voorbrengsels van een Hendryk Conscience en andere, uit
deze tael in de fransche overgebragt, betuigt men de begeerte van die
beter te leeren lezen, schrijven en verstaen …

Maer hier, aan Vrankrycks grenzen, hier in Belgies-Vlaenderen,
door den altoos klemmenden moed der kunstminnende ieveraeren,
hier ziet men den voortgang die’ er ryke en schoone tael dagelyks
aengroeien ; waerover wy u, o kunstvrienden van Rousbrugge, eene
allergrootste eerbewyzing verschuldigt zijn, daar gy moedig mede
werkt tot het staven en voortvoeren der onderwyzende en aengenaeme vlaemsche letter- en tooneel oeﬀeningen, gy, die slechts sedert
eenige jaren uwe poogingen daer toe hebt aengewend en reeds een
zekeren en welverdienden rang onder de rederyke genootschappen
meugt bekleden ;
Eer aen u die dit taelfeest hebt ingerigt, en mogt eerlang deze invloed bij ons de gemoederen winnen, mogt de fransch-vlaming zyner
moedertael zich waerdig maken, dan zouden wy, zonder blozen,
met u mogen uitroepen ... “Wy zyn vlamingen, alle taelgenooten zyn
onze broeders, er bestaen geene grenzen zoo ver onze lieve en schoone
vlaemsche tael zich uitstrekt.”
Aenveerd, Mynheeren, hoogeachte en geliefde kunstbroeders, deze
nederige begroeting namens het Rethoryk van Eecke, door my aen u
met alle broederlyke toegenegenheid aengeboden.
Eecke, den 7n herfstmaend 1862.
Voor de Maetschappy
De Voorzitter,
(get.) S. MAERTEN
Den 14n Mei 1864, was een heugelijke dag voor de “Troostverwachters”. Rond 4 uur ’s namiddags, gingen een vijftigtal
leden, met ’t muziek aan ’t hoofd, naar ’t landgoed “Het Couthof ”. Weledele heer senator Baron Mazeman, schonk aan den
heer Charles Vander Meersch, voorzitter der maatschappij, een
prachtig vaandel, en sprak de leden aan in dier voege :
“Troostverwachters, aanvaardt van mij dit vaandel ; het is u geschonken uit achting voor u, en voor de kunst die gij beoefent. Bewaart het te mijner gedachtenis ; weest steeds ijverig voor het tooneel, ter verheerlijking van het vlaamsch, uwe moedertaal.”
Het vaandel is in rood fluweel, omzet met rijke in fijn goud
gewerkte versierselen ; in het midden, in zijde en met de hand
bewerkt, is een maagd in zittende houding, met ernstig gelaat :
’t zinnebeeld van Rhetorica; in haar rechtere hand houdt zij een
lauwerkroon, terwijl zij de linkere rusten laat op het afbeeldsel
van ’t aloude blazoen der maatschappij ; aan hare voeten bevindt

zich een veld waar maskers, boeken, lieren, faamtrompetten en
lauwertakken verspreid liggen. Boven en onder het middenstuk
staat er: “Letter- en tooneel maatschappij, Troostverwachters, Rousbrugge 1699-I860”.
Langs achter, op roode zijde, de wapens van den begiftiger, en
deze zijner gemalin, de familie de Florisoone, met ’t jaartal 1864,
en daar onder : “Vlaamsch is onze Moedertaal”.
Lange jaren nog bloeide de maatschappij ; menige tooneelfeesten en prijskampen werden door haar gegeven, tot ze eindelijk
’t lot onderging van al de zaken dezer wereld, die opkomen,
bloeien en vergaan.

1863. - Den 27n October kiezing voor 4 leden.
Getal stemmers: 142.
Bekomen:
Desaegher Antoine, landbouwer,
Haringhe, 92 st.
Coene Louis, landbouwer
Haringhe, 90 st.
Peene Amand, vrederechter,
Rousbrugge,, 78 st.
Delanote Frans, landbouwer,
Haringhe, 78 st.
Demeester Pieter, winkelier,
Rousbrugge, 72 st.
Vanden Bussche Auguste, heelmeester,
Rousbrugge, 38 st.
Vandenbruwane Frans, landbouwer,
Haringhe, 34 st.

___

___

GEMEENTEKIEZING

EEN HONDERDJARIGE

1860. - Den 30n October, kiezing voor 7 leden.
Getal stemmers : 144.
Bekomen:
Lehoucke Jan, handelaar,
Rousbrugge, 88 st.
De Jonghe Seraphin, landbouwer,
Rousbrugge, 87 st.
Loncke Désiré, rentenier,
Rousbrugge, 85 st.
Peel Honoré, handelaar,
Rousbrugge, 82 st.
Goudenhooft Joseph, landbouwer,
Rousbrugge, 78 st.
Vanden Bussche Auguste, heelmeester,
Rousbrugge, 64 st.
Vanlatum Victor, winkelier,
Rousbrugge, 55 st.
Lacante Petrus, goudsmid,
Rousbrugge, 50 st.

1862. - Den 4n November, overlijdt Joanna-Brigitta Jengember,
weduwe Cardinael, in den gezegenden ouderdom van 102 jaar.
Pastoor Gravet en Kapelaan Houwen stellen elk een gedachtenis
op. De eerste is zeer ernstig ; in de tweede steekt wat “humour”.
Wij laten de tweede volgen.

Tweede stemming : 105 stemmen:
Coene Louis, landbouwer, Haringhe, 87 stemmen, na M. Autrique.
Vandenbruwane Frans, landb., Haringhe, 85 stemmen, na
M. Vander Ghote.

GEMEENTEKIEZING

GEDACHTENIS VAN

Joanne-Brigitte Jengember,

overleden te Rousbrugge, den 4n November 1862,
in den ouderdom van 102 jaren, 10 maanden, 4 dagen,
WEDUWE VAN
Joannes-Jacobus Cardinael

VIJFDE OVERSTROOMING

Deze weduwe was God zeer aangenaam en men sprak van haar
met lof. Zij leefde boven in een verborgen kamer, in de eenigheid, als eene musch in het dak. Sterk gewapend met de Cardinaele deugden, den roozenkrans altijd in de hand, zij herhaalde
altijd : Wees gegroet Maria vol van Gratie. Zij wenschte te sterven
om met Christus te leven. Zalig, die in den Heer sterven. Zij
heeft 102 jaren, 10 maanden geleefd in de vreeze Gods. Zij hebben haar met blijdschap begraven.
- R. I. P. -

1861. - Den ln en 2n Januari, is ’t wederom overstrooming van
den Yzer tot boven den steenweg tusschen de twee bruggen.

___

___

___
ONDERPASTOOR TE ROUSBRUGGE
1861. - M. René-Georges-Maurits Debruyne, geboren te Poperinghe, den 31n Januari 1837, is onderpastoor te Rousbrugge
benoemd den 5n April 1861, en gaat in dezelfde hoedanigheid
over naar Sinte-Anna te Brugge in 1870.
___

STEENWEG NAAR CROMBEKE
1863. - De steenweg naar Crombeke is gemaakt in 1861, 1862
en 1863.
De gemeente heeft betaald
fr. 76.242.55
Heeft weder ontvangen de toelagen
van Staat en Provincie
fr. 32.912.78
Blijft voor de gemeente
Ontvangen van verkoop van gronden
der oude straten

fr. 43.329.77
fr. 2.761.80
Blijft

fr. 40.569.97
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GEMEENTESCHOOL
1863. - De gemeenteschool te Rousbrugge is gebouwd in 1861,
1862 en 1863. Zij heeft gekost :
1° Koop grond aan de kinders Croigny
fr. 4.500.49
2° Akte- en registratiekosten
375.90
3° Lernould, eerste plan en bestek
210.00
4° Croquison, voor toezicht
350.25
5° Aannemingsprijs door Benoit Derache,
metser te Rousbrugge, en onvoorziene werken 30.900.22
Betaald met toelagen
Betaald met leening
Betaald met gewone middelen

Te zamen
17.885.70
12.000.00
6.451.16

36.336.86

36.336.86
___
KALSIJDEN DER MARKTPLAATS
1863. - Ten gevolge van het leggen van den steenweg naar
Crombeke, hebbende zijn beginpunt aan den Staatssteenweg,
kwamen de steenen van dezen weg binnen het dorp tot aan de
Lindestraat in beschikbaarheid. Men gebruikt ze, met de beste,
die van de oude besteening voortkwamen, om de marktplaats in
haar grond gansch te vernieuwen.
Dit werk is gedaan geweest door Karel Lamote, mits een belooning van 377 fr. 6 cent.
___
SPOORWEG VAN POPERINGHE
NAAR HAZEBROUCK
1863. - In 1863 stelt ’t Staatsbestuur vóór, een spoorweg in te
richten, of bij vergunning toe te staan, loopende van Poperinghe
naar Hazebrouck of een tusschenpunt in de richting naar Duinkerke.
Dit voorstel maakt groote opschudding in de streek. De stad
Poperinghe vindt ’t voordeeligst voor het openbaar, en voor haar
eigene belangen, een lijn rechtstreeks op Hazebrouck te bekomen, ten einde alzoo gemakkelijk voor haren hoppehandel toegang te hebben naar Engeland bij middel van de Zeehaven en
postbooten van Cales.
Rousbrugge bestrijdt hardnekkig deze zienswijze, en wendt alle
pogingen aan om een lijn door haar grondgebied te bekomen ;
deze lijn zou gaan naar Bergen, en verder naar de zeehaven van
Duinkerke. Alle gegronde beweegredenen zijn, zoo woordelijk
als schriftelijk, voor oogen gelegd.
Poperinghe spaart geen moeite om den steun van ’t volk te hebben, en richt, den 23n April 1863, een openbare meeting in. Al

de voornaamste inwoners van Rousbrugge rijden er naartoe met
een “char à bancs”, ten einde Poperinghe in zijn gedachten te
bevechten.
Eilaas ! ’t is al nutteloos. Poperinghe behaalt de zegepraal.
___
PROVINCIALE KIEZING
1864. - 23n Mei, kiezing van 2 leden.
Getal stemmen :
Bekomen:
Bieswal Edouard, eigenaar, Veurne,
Visart Leon, eigenaar, Alveringhem,
Floor August, gemeente-secretaris, Crombeke,
Peel Honoré, handelaar, Rousbrugge,

248 st.
240 st.
230 st.
98 st.

___
BURGEMEESTER
1864. - Na de gemeentekiezing van 27n October 1863, wordt
M. Joannes Lehoucke tot Burgemeester benoemd.
M. Vanden Bussche was aan ’t hoofd der gemeente tot den
1n Januari 1861. Sedert dien was M. Lehoucke, schepen, dienstdoende Burgemeester.
___
KREKELSTRAAT
1865. - Voortijds bestond er een doorgang van den grooten
steenweg naar de Haringhestraat, “Krekelstraat” genoemd. Deze
had een breedte van 1m tot 1m5o, en liep tusschen twee rijen
huizen.
De zuidkant wordt in ’t jaar 1865 heel afgebroken. In 1871
wordt de straat met kasseien gelegd, en ontvangt den naam van
“Nieuwestraat”.
___
VREDERECHTER
1865. - In de maand October 1865, 1S M. Gustaaf Van Alleynes, geboren te Yperen in 1830, vrederechter te Passchendaele,
alhier ingekomen in dezelfde hoedanigheid, in vervanging van
M. Amandus Peene ; deze was den 25n Augustus 1865 vertrokken als vrederechter naar Thielt. - Later is M. Van Alleynes lid
van ’t beroepshof te Gent benoemd geweest.
___

BRAND

SNEEUW

1866. - 5n December : brand in ’t huis van Benoit Schoonaert,
bij ’t dorp Rousbrugge, Crombekestraat. Nevens dit huis, zijn
de schuren van de gebroeders Verlynde en Louis Ruyssen ook
afgebrand.
___

1867. - In ’t begin van Januari, valt er een buitengewone hoeveelheid sneeuw. Nooit heeft iemand zulks gezien. Op ’t platte
land, is er een dikte van wel 70 centimeter. Elk moet een opening voor zijn huis maken. Men voert een groote hoeveelheid
sneeuw in den Yzer, maar niettegenstaande dezen maatregel zijn
er, op veel plaatsen, hoopen van meer dan 1m50 hoog.

OLIEMOLEN

___

1866. - In ’t jaar 1866, is de oliewindmolen der heeren gebroeders Viane van Rousbrugge, gelegen buiten ’t dorp, links den
steenweg naar Poperinghe, verkocht aan de genaamde Cats van
Staden, en afgebroken.

ZESDE OVERSTROOMING
1867. - Den 25n Januari, is ’t water van den Yzer ten gevolge van
den dooi zoo hoog gestegen, dat het wederom boven den steenweg tusschen de twee bruggen door de huizen stroomt.

___
___
GENDARMERIJ
1866. - In ’t jaar 1866, wordt ’t paardenstal der gendarmerij
opnieuw gebouwd, bij aanneming, door Benoit Derache, metser en Edouard Masson, timmerman, beiden van Rousbrugge.
’t Heeft gekost
Volgens aanneming
fr. 7.425.00
Onvoorziene werken
693.80
Tezamen fr. 8.118.80
’t Plan en bestek zijn opgemaakt geweest door den heer Croquison, provinciaal bouwmeester te Kortrijk.
___
GEMEENTEKIEZING
1866. - Den 30n October 1866, k1ezing voor 6 leden.
Getal stemmers: 156.
Bekomen:
Loncke Désiré, rentenier,
Rousbrugge, 87 st.
Peel Honoré, handelaar,
Rousbrugge, 83 st.
Leys Seraphin, landbouwer,
Rousbrugge, 81 st.
Vanden Berghe D., brouwer,
Rousbrugge, 79 st.
Boucry Karel, rentenier,
Rousbrugge, 78
77
st. Bal.
Demeester Pieter, winkelier,
Rousbrugge, 71
73
Vanden Bussche Aug., heelm.,
Rousbrugge, 69 st.
Lacante Pieter, goudsmid,
Rousbrugge, 64 st.
Tweede stemming: Getal stemmen: 152.
Bekomen:
Desmedt Alex., rentenier,
Rousbrugge, 81 na M. Peene.
Delanote-Waeyenburg, landb., Rousbrugge, 68 na M. Peene.

BURGEMEESTER
1867. - Bij koninklijk besluit van 1n Januari 1867, is M. Honoré
Peel, geboren binnen deze gemeente, den 15n Oogst 1819, als
Burgemeester benoemd in vervanging van M. Jean Lehouckc.
___
VREDERECHTER
1868. - In de maand Juni 1868, is M. August Carpentier, geboren te Yperen, advocaat, aldaar woonachtig, als vrederechter
ingetreden ; hij vervangt M. Gustaaf Van Allynes, die rechter te
Audenaerde benoemd is.
___
TELEGRAAF
1869. - In de maand Juni, wordt de telegraafdienst binnen deze
gemeente ingericht, en bij den reeds bestaanden postdienst gevoegd.
Wordt vervolgd.

___

6 RE

