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1 RECTO

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

1914 - Het Kerstekind
Toen men elkaar bevocht in die tijd en de 
mensen uit hun huizen werden verdreven, 
toen het kanon bulderde en de oorlogs-
god zijn genoegens had, toen de liefde 
niet meer wist waar te huizen, kwam er 
midden modder en bommen een kerste-
kindje ter wereld. Het heeft iets van een 
sprookje, maar het is er geen.

Niet ver van Ieper, de noordoostkant uit, lag er 
achter een elzenhaag een boerenhuisje en daar 
woonden eenvoudige mensen: een boertje en 
een boerinnetje, tien kinderen, een hond en 
een kat en in de stal logeerde Blesse, de koe, 
en er was ook een grote schuur en daar sliepen 
Franse soldaten. Het boertje en het boerinnetje 
konden maar niet besluiten al dan niet te gaan 
vluchten en daarom bleven ze ter plaatse om 
Blesse, hun koe, die niet te best te poot was, 
om de tien kinderen en om nog iets waarover 
men niet sprak.
Het front lag dichtbij. Een verloren kogel raakte 
al eens het strooien dak en de soldaten be-
weerden dat kogels uit een geweer niet verder 
dan tweeduizend meter konden vliegen.
Er waren op het boerderijtje al twee erge din-
gen gebeurd: de muilezel was gestorven, niet 
door ziekte, maar omdat hij gestoord werd in 
zijn muilezelsrust: al dat geschut, die paarden 
en die vreemde mensen op het erf. Ineens 
kreeg hij kwade kuren, wilde niet meer eten en 
stierf. “Van verdriet”, zei het boerinnetje.
En iets wat het boertje voor een ongunstig te-
ken had aanzien, was het treffen van zijn ap-
pelboom die bij de schuur stond. De vader van 
het boertje had die boom geplant het jaar dat 
ze het land hadden gekocht. Het waren lekkere 
appels, maar het was niet zozeer voor de ap-
pels, maar voor het symbool dat de boom be-
tekende – het symbool van meesterschap hier 
– een granaat had de helft van de kruin van de 
appelboom op het dak van de schuur gesme-
ten en dat stemde het boertje tot nadenken.
Het strooien dak van het huisje was omzeggens 
nog gaaf. Het was ook moeilijk te treffen, daar 
het huisje laag van steke was en daarbij nog 

in een diepte stond, zodat het voor de grana-
ten gemakkelijker ging erboven te vliegen, dan 
erin te schieten. Er staken nog vijf echte ruiten 
in de ramen en men kon de straat zien dwars 
door de elzenhaag. De straat leek voor het 
moment een echte modderpoel met kuilen en 
diepe voren. Ze had in heel haar bestaan geen 
zo’n druk verkeer gekend. Bij het vallen van de 
avond kreeg ze gewoonlijk een portie bommen 
en daar de elzenhaag dicht bij de straat stond, 
profiteerde die er ook van en er waren al heel 
wat brede bressen ingeschoten.
De Franse soldaten kenden het boertje en het 
boerinnetje en ze waren er thuis. Je moest er 
’s avonds eens in het boerderijtje zijn, ’t zat er 
steeds vol! Er werden brieven geschreven, er 
werd gebabbeld en verteld, met de kaarten ge-
speeld en nu en dan een deuntje gefloten. De 
kinderen waren in hun schik en het boerinnetje 

met de oudste meisjes naaiden naarstig aan al-
lerlei kledingstukken en hoe zieliger het buiten 
was, des te gezelliger was het er binnen.
Toen het boertje zijn laatste stenen pijpje uit-
geklopt had en oordeelde dat het voor de kin-
deren tijd was om te gaan slapen, ontstak hij 
de kaars voor het beeld van Sint-Antonius. De 
kinderen knielden neer en baden. De soldaten 
spraken op gedempter toon en toen het gebed 
ten einde was, stond het boertje recht en ging, 
alvorens de kaars uit te blazen, nog eens tot bij 
de beschermheilige en zei vertrouwelijk in zijn 
rechteroor: “Bid den Here, Sint-Antonius, spaar 
Blesse, onze koe, spaar ons huis en bescherm 
de rest van de appelboom, zorg voor de kinde-
ren en maak dat alles wel aflope te kersttijde; 
wij kunnen niet meer gaan vluchten, gij weet 
dat ook, Toontje, ’t is putwinter en waar naar-
toe met heel de bende?”
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Toen blies hij gewoonlijk het stof van het kleed 
van Sint-Antonius, maar vandaag werd hij ver-
rast door het ietwat plotse binnenkomen van 
de luitenant, die een tijdlang bij hen in de kel-
derkamer overnachtte. De luitenant had nog 
nooit zo bezorgd gekeken. Ja, de verklaring 
volgde: ze moesten de plaats ontruimen en 
morgen nog wel. De toestand verslechterde 
en het was veel te gevaarlijk. Het boerinnetje 
begon te wenen en het boertje wist zich geen 
raad en stond daar helemaal bedremmeld, dat 
de kinderen en de soldaten erdoor geraakt 
werden. Er sloeg een stilte, die adembenemend 
was.
Het trof de officier en het strenge van zijn op-
treden speet hem. Ineens vielen zijn blikken 
op de gekruiste lieve Heer, die daar boven de 
schoorsteenmantel hing, en onze lieve Heer 
scheen te zeggen: “Och, zo haastig niet, lui-
tenant, ’t is momenteel veel te veel gevraagd. 
Trouwens, gij moogt gerust zijn, ik zal er wel 
voor zorgen!!”
De dikke korporaal die op de bank achter de 
tafel zat, redde de situatie met eerbiedig te vra-
gen: “Misschien kunnen wij de woning verster-
ken, mijn luitenant, ’t gevaar zou minder zijn?”

En ’s anderendaags, van zodra het licht werd, 
wierp men twee borstweringen op die de 
meest blootgestelde gevels zouden bescher-
men en rond de schoorsteen plaatste men een 
scherm om de vuurgensters tegen te houden. 
Men kreeg binnen een veiliger gevoel en daar 
ze vandaag juist een vat pinard hadden bin-
nengebracht, verdeelde men alles broederlijk, 
zodat het boertje Sint-Antonius vergat en in 
volkomen zaligheid ging slapen.
December, de wintermaand, was daar. De 
jongens van de klas 1914 waren gearriveerd 
en hadden hun intrek genomen in een hoog 
huis langs de steenweg gelegen. Het huis was 
niet meer bewoond en het lag wel vijfhonderd 
meter verder dan het boerenhuisje. De jonge 
recruten brachten versterkingen aan niet ver 
van het boerderijtje. Ze kwamen al eens op 
het hof en in de schuur voor warme koffie. Zo 
leerden ze het boertje en het boerinnetje ken-
nen. Het waren flinke jongens, die mannen 
van klas 1914, die hun best deden om er dap-
per uit te zien en een beetje op afstand hier 
met het front kwamen kennismaken. Het was 
kerstavond, 24 december. Een priester-bran-
cardier zou in de schuur van het boerderijtje 
een nachtmis opdragen en de jonge recruten 
zouden met de kinderen kerstliederen zingen. 
De boerenkinderen vertoefden in het huis langs 
de steenweg. Ze waren er reeds bijna de ganse 
dag en hielpen daar met de jonge mannen om 
het kerstfeest voor te bereiden. De kinderen 
mochten vóór de nachtmis niet naar huis ko-
men, dit had de dikke korporaal hen gezegd 
en daar de korporaal van ’t Noorden was en 
Vlaams kende, wilde hij van de kinderen een 

Vlaams kerstliedje horen.
Men haastte zich bij het boertje eenmaal de 
kinderen van huis waren. Een paar  soldaten 
deden bijzonder hun best om alles in orde te 
brengen en na de binnenplaats zorgvuldig ge-
keerd te hebben, plaatsten ze nu een nood-
bedje naast het haardvuur. Het boerinnetje zou 
er op liggen en daar zou het kind ter wereld 
komen! Waar kon men beter zijn? Van het 
binnenhuis trokken ze naar de schuur, die in 
geen tijd van uitzicht veranderde: ’t stro werd 
kort vergaard en vooraan de dorsvloer bracht 
men de overdekte trog en die zou voor altaar 
dienen. De muilezelkribbe met haverstro erin, 
stond in het midden. 
’t Kanon zweeg en boven de vuurlijn zweefden 
witte, rode en groene lichtjes en men hoorde 
geen geknetter meer van machinegeweren.
’t Was stil op het front, de avond van Kerstmis 
immers is vol kracht! Het boertje had al bij de 
koe, terwijl hij ze melkte, zijn kerstliedje geneu-
ried. Hij kende maar twee regeltjes en ’t was 
voor hem voldoende, want hij kon die tiental-
len keren herhalen:
“Er is een kindeke geboren op aard
’t Kwam op de aarde voor ons allegaar!”
Toen ’t boertje bij ’t boerinnetje kwam, stak de 
dikke korporaal de deur open. Hij was gereed, 
de tijd was gekomen.
Die korporaal was infirmier en had de Japans-
Russische oorlog meegemaakt.
“Mijnheer de korporaal,” zei het boertje, “zal 
het gaan?”
“Waarom niet? Met een boerinnetje als ’t uwe, 
gaat het al spelend.”
En het verliep eerste klasse. Het kindje dat ter 
wereld kwam, was, naar de korporaal beweer-
de, het schoonste dat hij in zijn leven had ge-
zien en ’t boerinnetje mocht content zijn.
De priester-brancardier zou het dopen en hij ar-
riveerde twee uur na de bevalling. Hij had het 
oudste dochtertje bij, dat hij ginder bij de jon-
gens van de klas 1914 was gaan halen en het 
meisje en de luitenant zouden meter en peter 
zijn.

“Wat een geluk”, lachte de luitenant bij het 
binnenkomen, “een vroedvrouw, een priester, 
een peter en een meter en een schat van een 
kind en dat hier op kerstavond!”
Het boertje keek vol dankbaarheid naar Sint-
Antonius en er rolden twee tranen uit zijn 
ogen.
De overdekte trog was nu bekleed in de oude 
schuur. De priester-brancardier maakte al de 
toebereidselen om hier op waardige manier 
de nachtmis te kunnen celebreren. Hij had nog 
vier wassen kaarsen gevonden, die staken in de 
hals van een fles en midden tussen de kaar-
sen in, stond een koperen crucifix, dat van het 
hoog huis kwam.
 ’t Was kwart voor middernacht en de jonge 
rekruten met de kinderen kwamen aan.

De priester-brancardier plaatste de kinderen 
rond de kribbe en de jonge mannen rond het 
altaar. Toen schoven de soldaten aan, mannen 
uit de loopgraven, vuil en onnuttig met artil-
leristen en mannen van het geniekorps. Daar 
arriveerde ook een reuze-officier en die droeg 
de regimentsvlag en achter de vlag trad de ko-
lonel binnen.
Juist op het moment dat het belletje rinkelde 
deed het boertje zijn intrede en de eerste ge-
beden werden lichtjes gestoord door een alge-
mene beweging, want de dikke korporaal was 
het boertje gevolgd en die droeg de zuigeling 
in zijn armen. De priester draaide zich om en 
boog lichtjes naar het boerenkindje, dat nu 
voorzichtig in de kribbe werd gelegd en zacht, 
zeer zacht zoals ze het daar onder kundige lei-
ding geleerd hadden, ving het kinderkoor aan:
“ ’t Is geboren het goddelijk kind,
Komt herders, speelt op uw feestschalmeien;
’t Is geboren het goddelijk kind,
Dat ons allen zo teer bemint!”

De jongens van de klas 1914 vingen neuriënd 
de kinderzang aan en evolueerden geleidelijk 
naar het Franse lied:
“Il est né le divin enfant”
Het klonk stemmig en aandoenlijk hier in deze 
boerenschuur en het was alsof de priester geen 
mens meer was, zo waardig en verheven offi-
ciëerde hij. De ruwste soldaat voelde tranen in 
zijn ogen komen.
Bij ’t haardvuur, in zichzelf gekeerd, lag het 
boerinnetje en Bob, de hond, waakte over haar.

De kaarsen waren gedoofd in de schuur. De 
poilu’s keerden naar hun holen terug en de 
jongemannen waren met het crucifix op weg 
naar hun kwartier.
De kinderen lagen te slapen, maar het boertje 
was nog op en sprak met de luitenant. Het zou 
er niet op verbeteren en onze lieve Heer zou 
niet immer voor het boerderijtje kunnen zor-
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SCHIETSPOELE, SJERRE-
BEKKE SPOELZA!

Vuil maken kan iedereen. Maar schoonma-
ken! Ja, hoe reinig je een fles? Binnenin! 
Daar zijn je vingers te kort voor. Met een 
smal, rond borsteltje dan maar? Inderdaad, 
maar als je er een massa moet schoonma-
ken? Assistentie vragen, een voorraad bor-
steltjes kopen? Of de mechanische toer op 
gaan en je ’t raadvoorwerp aanschaffen?                                                          
Goed geraden. Zal je inderdaad kramp of 
reuma in de vingers besparen. Monteer het 
afgebeelde toestel op de rand van een kuip, 
draai aan de zwengel, zo breng je de borstel 
in beweging en je water in de kuip. Schuif 
nu het buisje naar boven zodat de borstel 
samengevouwen wordt en door de flessen-
hals kan. Als je het buisje weer naar bene-
den schuift kan de fles aan de binnenkant 
schoongeborsteld worden. En het vuile wa-
ter? Dat wordt opgevangen door de koperen 
schotel eronder. Wat een makkie! Hop, op 
naar de volgende fles(sen).                                                                                                                                 
Zou jij er nog je hand voor omdraaien om 
flessen handmatig te wassen?

Daniël Vanhoutte uit Alveringem vermoe-
delijk niet, die haalt liever eervol en kroon-
halzend zijn winnaarsprijsje op bij Drukkerij 
Schoonaert. 

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

gen. Na Nieuwjaar zou men vertrekken. Het 
boertje nam zijn voorzorgen: de oude stootkar 
werd nagezien en de assen gesmeerd. De bak 
van de muilezelkribbe werd vooraan op het la-
moen genageld. Linnen werd ingepakt en een 
geluk, de koe was veel beter te poot. Ze mocht 
nog voor een laatste keer haar weide ingaan. 
Na de noen deed het boertje zijn rondgang en 
stuk voor stuk bekeek hij zijn land. Alles lag on-
ooglijk, een geluk: wat zou het anders moeite 
gekost hebben dit hier te verlaten!! De kat be-
keek hem nog van op de nok van het dak en 
scheen zich van de voorbereidingen niets aan 
te trekken. Ze was al half verwilderd. Ze blies 
en spuwde naar iedereen.

Op 2 januari bombardeerde men met grof ge-
schut. Op een steenworp van het huis ontplof-
te een zware granaat en heel het huis schudde 
en beefde. Het kruisbeeld slingerde gevaarlijk 
aan de wand en Sint-Antonius beschreef een 
halve draai, verloor ineens het evenwicht en 
stortte naar beneden.
Nu is het tijd, besloot het boerinnetje. En ze 
vertrokken.
Bob, de hond, trok met het boertje uit alle 
macht en het boerinnetje met de meisjes, 
duwde… De oudste jongen hield Blesse aan 
de hand en de achterkomer dreef ze met een 
wisse vooruit. Het boorlingske lag gedekt tot 
over de kin in de muilezelkribbe. Arme vluch-
telingen! De hele groep zeulde de drassige 
straat uit en ’t boertje verademde toen ze op 
de steenweg kwamen. Hij hield de stootkar 
staande en stopte zijn pijpje. De kinderen wa-
ren braaf. De wereld was voor hen zo aantrek-
kelijk, ondanks de modder en het puin.
Ieper, de gemartelde stad, lag voor hen. Ze 
trokken door de Menenpoort en zagen dat er 
nog heel wat mensen woonden. De kinderen 
keken zelfs in de gauwte naar een kraampje, 
dat op de markt, rechtover de hallen, stond. 
Twee obussen tegelijk zoefden ineens boven 
hun hoofd en ze hoorden ze ontploffen ergens 
rond het stationsgebouw.
“Gauw,” beval het boertje, “ het stinkt hier!”
De kinderen duwden met verdubbelde kracht 
en het boertje moest het op een drafje zetten.
Toen Ieper achter hen lag sloegen ze een zij-
weg in. De mensen bekeken meewarig de hele 
groep, maar niemand riep hen binnen. Ze hiel-
den stil bij een veldkapelletje en het boerinne-
tje kroop achter de deur om haar lieveling te 
zogen. ’t Boertje blies wat uit op de trap van 
het altaar en de kinderen beten in een homp 
brood. De tocht ging verder.
’t Begon te sneeuwen en de voeten van het 
boertje stonden niet meer zo vast op de grond. 
Bob was moe van het trekken en de koe begon 
onwillig te worden. 
De avond viel. Ze moesten kost wat kost on-
derdak vinden. Daar lag een grote hoeve en 
voor de inrijpoort stond een monnik in gedach-

ten verzonken. Bob baste hem angstig toe, de 
kar viel stil en Blesse zakte door haar poten. 
De kinderen waren doodmoe en de kleinsten 
begonnen te wenen. De pater ging tot bij de 
vluchtelingen en hij zag het wichtje in de kribbe 
liggen. Zijn somber gelaat klaarde op en glimla-
chend zei hij tot het boertje:
“Volg mij. Laat de koe maar liggen, we zullen 
ze direct ophelpen.” ’t Boertje vergaarde zijn 
laatste krachten en met de hond, die weer 
overeind krabbelde, trokken ze de stootkar 
binnen. Ze draaiden rond de koestal tot bij het 
tuinhuis.
“We zijn er!” lachte de monnik.
Een paar paters kwamen aangelopen en in 
geen tijd werd het tuingereedschap elders over-
gebracht. Er werd vers stro gestriebeld en het 
vuur brandde reeds in de haard. De kok bracht 
warme soep en melk en de pater-brouwer 
kwam nu ook binnen met drie flessen oude 
trappist. De koe werd naar de stal gebracht en 
kende haar geluk niet bij al die vette paters-
koeien. Vader Abt verscheen en Bob hapte van 
blijdschap in zijn pij.
Aarzelend wees de oude monnik de hele fa-
milie aan, maar Vader Abt hoefde geen uitleg.
“Prima regula est caritas, zegt Sint-Bernardus 
en ook zijn dienaar weet dat liefde de eerste 
wet is. Geen zorgen meer, gij zijt hier thuis! 
Welgekomen!” zei de Abt minzaam tot het 
boertje.
Wat een leven nu in dit kloosterhoekje en wat 
een gebeurtenis voor de monniken: een vrouw, 
een zuigeling en al die kinderen binnen de 
kloostermuren.
Zijn kap diep over de ogen getrokken, wandelt 
de oude monnik nu elke dag naar het tuinhuis-
je. Hij treedt binnen en vergeet bij de kinderen 
zijn mystieke beschouwingen.
Ja, soms haalt hij het wichtje uit de kribbe en 
houdt het op zijn knieën en trekt allerhande 
scheve gezichten om ’t Kerstekind aan het la-
chen te krijgen….

Uit “Oude vertellingen”, verschenen in
“Verzamelde werken van Paul Tamboryn”,
verzameld en samengesteld door
Ivan Woussen.

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan

3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.

Inlichtingen: 057 30 03 79
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TEA-ROOM - EETHUIS - HOTEL**

“HET WETHUYS”
“BOLTRA CAFÉ”

Watouplein 2-3 - 8978 Watou - 057 20 60 02
www.wethuys.be - www.boltra.be

Nieuwjaarsmenu 2016
op 1 januari en gans de maand januari

Grenache de Beaumont
met wachtbordje van drie wildpasteien

Vissersbord van rode poon,
victoriabaars en scampi in garnituur

IJsgekoelde tomatensoep met sinaasappel,
komkommer en gegrilde makreel

Stoofpotje van wild of zalm met
kroket van tomaat en mozarella,

zalfje van butternut, vlierbessensuprème
of vlierbloesempoivrade

Fonkelende chocoladefantasie 2016

Met apero, zonder drank: € 40 p.p.
Met apero en aangepaste kasteelwijnen of bieren 

van Watou: € 50 p.p.

Graag reservatie 
057 20 60 02 - info@wethuys.be

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Alle carrosseriewerken • schilderen

Depannagediensten
VANAF NU: Aircoservice

Laat uw airco tijdig controleren!

KORTING STOCKWAGENS

BMW 116 d Volkswagen
Golf

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

Drukkerij SCHOONAERT

OORLOGSBOEKEN
BRAVE
LITTLE BELGIUM 

De échte verhalen achter bekende en minder be-
kende feiten en figuren uit de Eerste Wereldoorlog.
Bij de Eerste Wereldoorlog denkt iedereen onmid-
dellijk aan de loopgraven en de modder aan de 
IJzervlakte. Er zijn echter nog veel meer boeiende 
verhalen die belangrijk waren voor ons land tij-
dens ‘de Groote Oorlog’.
Wat schreef koning Albert in zijn brief aan de 
Duitse keizer, in een poging om een Duitse inval 
in ons land te vermijden? Hoe slaagden de Brit-
ten erin meer dan twintig tunnels te graven on-
der de Duitse verdedigingslinie nabij Mesen? En 
hoe overleefden de soldaten vier jaar lang in de 
loopgraven? Waarom werd in 1915 langs de grens 
tussen België en Nederland de ‘Dodendraad’ op-
gericht, en wie riskeerde zijn leven om door deze 
levensgevaarlijke versperring te geraken? Welke 
rol speelde de Engelse verpleegster Edith Cavell 
in het spionagenetwerk van de geallieerden in 
Brussel? Op deze en andere vragen geeft Mark 
De Geest een gedetailleerd antwoord in dertien 
boeiende verhalen. Sommige spelen zich af in Bel-
gië, andere in het buitenland. Samen geven ze een 
duidelijk inzicht in wat vier jaar oorlog voor België 
betekende, zowel voor de soldaten aan het front 
als voor de burgers in het bezette gebied.
Brave Little Belgium is niet alleen een meeslepend 
en verhelderend boek, het vormt ook de basis voor 
de gelijknamige Canvas-reeks, die in het herden-
kingsjaar 2014 werd uitgezonden en waaraan his-
torica Sophie De Schaepdrijver haar medewerking 
verleende. 
Mark De Geest is als regisseur verbonden aan de 
VRT (Heterdaad, Windkracht 10, Flikken, Stille Wa-
ters). Zijn grote passie is de Eerste Wereldoorlog. 
Als coördinator van het VRT-project ‘2014-18 De 
Grote Oorlog - 100 jaar later’ lag hij aan de basis 
van de prestigieuze serie In Vlaamse velden, waar-
voor hij tevens het oorspronkelijke verhaal schreef.

Auteur: Mark De Geest 
Uitgever: WPG Uitgevers Belgie NV 
Prijs: € 24,99
ISBN 9789022328187

100 JAAR
GELEDEN

Gas

De Duitsers gooiden gas waarvan je ver-
brandde.
Ik had een heel goed masker aan. Ik droeg 
het altijd. Op een bepaald moment zei de 
dokter tegen mij: “Blijf maar hier, je hebt 
er nu ook genoeg van”. Ik was nog niets 
gewaar. “Ja, ja,” zei hij, “ik hoor het aan 
je stem”.
In twee uren zag ik niets meer. We wer-
den achteruit gezonden naar een hospi-
taal “Bon Secours” in Rouen, boven op de 
berg. We lagen daar in barakken, in een 
schone campagne. De eerste dagen kre-
gen we niets anders dan gestoofde prei. 
Als we daar een veertien dagen waren, zei 
ik op een voormiddag tegen de mannen 
die langs mij lagen: “Geloof je dat ik dag 
zie!” “O, je droomt,” zeiden ze. Tegen
’s middags ten tweeën kon ik al zien waar 
de vensters waren. En drie dagen daarna 
mocht ik buiten wandelen.

Jules Leroy, “Van den Grooten Oorlog”.

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag, zaterdag inbegrepen

ZOEKERTJE
Wij zoeken een foto uit 1954 van de ijze-
ren vervangbrug, geplaatst door de Belgi-
sche genietroepen.

Te bezorgen aan Drukkerij Schoonaert,
Bergenstraat 1, 8972 Roesbrugge

F. Vercruysse en V. Geerardyn stuurden ons 
foto’s van de vervangbruggen die in 1940 
door de Duitse troepen werden geplaatst. 
Dank hiervoor.
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Tabel 3: Aantal inwoners
in de Kasselrij Veurne 1550-1645.

Tabel 5: De bevolkingsevolutie in de Kasselrij Veurne 
volgens de gegevens van de domeinen 1688-1794.

Boter en kaas
in de Kasselrij Veurne (11)
16de - begin 19de eeuw

4. Kaas in de
middeleeuwen

Evenals boter, vinden 
we kaas terug in het Ca-

pitulaire de villis. Karel de Gro-
te schreef hierin voor dat er op zijn domeinen 
altijd kazen moesten liggen te rijpen. Daarbij 
beval hij dat het vasteneten ‘aan het keizerlijke 
hof’ voor twee derde uit kaas moest bestaan. 
Ook in cijnzen vinden we kaas terug. Volgens 
Einhardus schonk de gouw Vlaanderen een 
cijns aan Karel de Grote, aangezien ze uiterst 
vruchtbaar is. De cijns bestond uit tarwe, kaas, 
runderen, enz. 
Bovendien vermoedt Lindemans dat kaas voor 
de boeren en landelijke dienstlieden hun voor-
naamste krachtvoedsel en proteïnebron was. 
De plattelandsbevolking scheen weinig of geen 
vlees te gebruiken. Men at kaas bij het brood. 
Smout en boter kwamen pas later in gebruik.
In de abdijen at men tijdens de middeleeu-
wen veel kaas. Ze konden hem enerzijds zelf 
produceren of anderzijds ontvangen van hun 
pachtbedrijven of bedevaartgangers. Om dit te 
staven verwijzen we naar de Gesta abbatum 
Trudonensium ordinins S. Benediciti, waar abt 
Rodulphus omstreeks ca. 1117 beschreef hoe 
er onder abt Adalardus (1055-1082) ter gele-
genheid van de jaarmarkt te Sint-Truiden door 
de bedevaartgangers aan de abdij onder an-
dere kazen geofferd werden. 
Volgens E. de Moreau in L’abbaye de Villers-en-
Brabant aux XIIe et XIIIe siècle was de productie 
van kaas op deze abdij toen zeer aanzienlijk. 
Gegevens die de aankoop van kaas door ab-
dijen en religieuze instellingen in de 15de 
eeuw bevestigen, worden aangedragen door
V. Bruynbroeck. Zij analyseerde de aankoop 
van de voeding door de Sint-Corneliusabdij te
Ninove en het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal 
te Oudenaarde. Daarbij kwam ze tot de vast-
stelling dat in Oudenaarde de volgende soor-
ten kaas werden aangekocht: Engelse kaas, 
Vlaamse kaas, roomkazen en Leiekaas en dat 
te Ninove eveneens kaas werd aangekocht.
 
Welk soort kaas produceerde men in de mid-
deleeuwen? Vooreerst weten we dat de meest 
verhandelde kaas in zowel Brabant als Vlaan-
deren de Vlaamse kaas was. Het betrof een 
grote, witte en geperste kaas, behorend tot 
het type van de huidige ‘Hollandse kaas’. Dit 
laatste leidt P. Lindemans af uit een zinsnede 
uit een ordonnantie van 1386. Die leert ons dat 

de Hollandse kazen ghemaict zijn op de wise 
van den vlaemschen keesen. De Vlaamse kaas 
moet bovendien zeer oud zijn want hij staat al 
in 1163 vermeld in een tekst die het tarief van 
de marktrechten in Nieuwpoort weergeeft. 
Daarnaast waren er de meer locale variëteiten. 
De Ley casen die in de Leiestreek voorkwamen, 
zijn er een voorbeeld van. De Herlands keeze is 
de inlandse kaas van het hertogdom Brabant 
en waarschijnlijk is die naam een handelsterm 
om de kaas van de Vlaamse te onderscheiden. 
Hij zou tevens een grote uiterlijke gelijkenis met 
de Vlaamse kaas gehad hebben. De streek van 
Tienen en Sint-Truiden kende een andere va-
riëteit, namelijk de Thiensche caes. In de om-
geving van Nijvel produceerde men de Nijvelse 
kazen. We kunnen de opsomming nog verder-
zetten, maar doen dit niet om te vermijden dat 
we te veel in detail gaan.
Er werd eveneens kaas uit schapenmelk ge-
maakt. De naam scaepecaes gebruikte men 
om een dergelijke soort kaas te onderscheiden. 
Ook platte kaas produceerde men. Hij werd 
als gerecht gegeten. Men verwerkte hem in 
vlaaien en taarten. De vlaaien van platte kaas 
zouden daarenboven tot het oudste banketge-
bak van onze gewesten behoren. De Brabantse 
kaasvlaaien kent iedereen door het schilderij 
Boerenbruiloft van Brueghel. Daar brengen de 
knechten op een afgehaakte staldeur de vlaai-
en aan. Ze bestonden uit witte en gele vlaaien, 
waar de gele met eieren of saffraan bereid wa-
ren. 
Tenslotte vermelden we nog dat wei in de mid-
deleeuwen als een geneesmiddel tegen allerlei 
ziekten werd beschouwd. Zo gebruikte men de 
wei om melaatsheid te genezen en om nier-, 
gal- en darmziekten te behandelen. De wei ver-
kocht men onder ‘geleerde namen’ als: serum 
lactis antiscorbutum (melk-wei tegen scheur-
buik) of serum lactis ferrarum (melk-wei aan-
gerijkt met ijzer).  

5. Kaas in de Nieuwe Tijden
Zoals bij de boter doen we weerom een beroep 
op beschrijvende bronnen. Op die manier laten 
we een ‘tijdsgenoot’ aan het woord en krijgen 
we enigszins een voorstelling van de kaaspro-
ductie voor onze gewesten in de Nieuwe Tij-
den.
Eerder haalden we J. Marchantius aan. Zijn 
Flandria commentariorum libir IIII. descripta 
uit 1596 spreekt over het Vlaanderen dat een 
overvloed aan allerlei soorten kaas, zowel van 
koe- als van schapenmelk, voortbracht. 

De Bibliotheca Belgica van Valerius Andreas 
Desselius uit 1643 herhaalt wat we al over
Diksmuide schreven, namelijk dat het beroemd 
was om de voortreffelijkheid van zijn boter 
en kaas. Daarbij komt nog dat Herve en Eu-
pen door hun kaas ‘uitblonken’. J. Blaeu voegt 
daaraan toe dat de kaas van Herve maakt dat 
het lant van Limburgh prysselijck is. Dit vinden 
we evenzeer terug in het Tooneel der Steden 
uit 1664. Daarnaast werd kaas van Tienen vol-
gens hem gewaardeerd om haer goede en lec-
kere smaeck. 
Het grootste aantal vermeldingen van kaas is 
echter te vinden voor Nederland. P. F. Gabriël 
Bucelinus vermeldt in zijn Germania sacria et 
prophana uit 1662 dat Edam (stad in Noord-
Holland) een zeer gunstige haven had en dat 
er in de streek rondom de stad de meest voor-
treffelijke kazen van heel Holland werden ver-
vaardigd. 
Alkmaar had (en heeft) een grote kaasmarkt. 
Dit leert ons J. Blaeu in zijn Aerdrijcksbeschrij-
ving. Grooten Atlas oft Werelt-Beschrijving 
(1664). In het zomerseizoen bracht men daar 
ter wage (= om de kaas te wegen) en om te 
verkopen op eenen vrydagh na de middagh 
en saterdagh ‘s morgens omtrent de vijf mael 
hondert duysent ponden kaes (= 200 ton bij 
benadering), die altemael in de plaetsen hier 
rondtom gelegen gemaeckt, en vande huysluy-
den alhier ter marckt gebracht werd. 
Nog meer spectaculaire cijfers vinden we bij
I. Tirion in zijn Hedendaagsche Historie of
Tegenwoordige Staat van alle Volkeren (1742) 
terug. Volgens hem verhandelde men in Hol-
land in een tamelijk goed jaar zo’n tweehon-
derd maal honderd duizend ponden Kaas (= 
8.000 ton ongeveer), zonder de kaas die de 
mensen zelf verbruikten erbij te rekenen. 
Dezelfde auteur geeft voor Friesland de volgen-
de cijfers over de jaarlijkse productie van kaas: 
anderhalf millioenen zoetemelks (= 600 ton), 
en bij de vier millioenen ponden grove kaas (= 
1.600 ton).
 
Kijken we naar de kaasproductie in de Kasselrij 
Veurne voor de periode 1550-1650, dan blijken 
er wel een aantal soorten geproduceerd te zijn. 
Maar P. Vandewalle merkt op dat men er niet 
veel over weet. Toch vond hij er payse caesen, 
nieumocken caes, hollansch caes en caes ghe-
maect op de hollansche maniere. Opmerkelijk 
is het feit dat de payse caesen, de hollansch 
caes en de caes ghemaect op de hollandsche 
maniere gevonden werden in hoeven van de 
naburige Kasselrij Sint-Winoksbergen! Kon er 



dan sprake zijn van een regionale spreiding?
D. Dalle van zijn kant stelt dat de Veurnse zui-
velproducten hun weg naar het buitenland 
vonden. In de middeleeuwen was de streek al 
beroemd voor zijn uitvoer van kaas. Hij baseert 
zich daarvoor op P. Heinderijcx, een Veurnse 
kroniekschrijver uit de tweede helft van de 
17de eeuw, die in zoveel woorden schreef dat 
de nieuwe molckingen de beste casen waren 
van tgheheele Nederlant en dat ze werden 
wonderlick seer getrocken van de cooplieden. 
Maar vanaf de 16de eeuw trokken volgens 
hem de Hollandse en Zwitserse specialiteiten 
het verbruik naar zich toe en werd de kaaspro-
ductie in het Veurnse aldus stopgezet. Boter 
kwam sinds dan als exportartikel te primeren. 
In de 17de eeuw hebben Hollandse kazen de 
inlandse vaste kazen met korst op onze mark-
ten geheel verdrongen, stelt P. Lindemans. Prijs 
en kwaliteit zouden daartoe hebben bijgedra-
gen. Vanaf de 17de eeuw nam de fabricatie 
van vaste kazen in de Zuidelijke Nederlanden 
stelselmatig af. Toch kan het verdwijnen van 
deze nijverheid ook door andere economische 
omstandigheden veroorzaakt zijn. Volgens 
hem was het waarschijnlijk interessanter ge-
worden om boter in plaats van kaas uit de melk 
te vervaardigen. Enkel de ‘weke’ kaas zou heb-
ben blijven bestaan omdat hij door de geringe 
houdbaarheid in een kleiner gebied zijn afzet 
had. 
C. Vandenbroeke heeft hierover dezelfde stel-
lingname. Voor hem is tijdens de Oostenrijkse 
Tijd enkel nog de productie van boter rendabel. 
De vervaardiging van kaas zou in regel maar 
een ondergeschikte plaats hebben ingenomen. 
Dezelfde auteur schrijft dat nog enkel kaas van 
Holland werd verbruikt. De enige Vlaamse cen-
tra die van belang waren voor kaas situeerden 
zich in de regio van Ninove en Gent (Leikaas). 
Tenslotte vermeldt C. Vandenbroeke de Essai 
d’un dictionnaire de commerce van H. Del-

plancq uit de tweede helft van de 18de eeuw. 
Daarin vinden we dat er in de meeste provin-
cies van de Zuidelijke Nederlanden kaas werd 
gemaakt, maar het waren enkel zachte kazen 
en bijgevolg bewaarden ze niet lang. In een 
streek met goede weiden, verkoos men boter 
van de melk te maken! 
Tijdens de Franse Tijd vormde enkel de boter-
productie (en niet de kaas-) een belangrijke 
nijverheid in onze gewesten. Om het met de 
woorden van Viry, een tijdsgenoot, te zeggen: 
On ne fait presque point de fromage dans le 
pays, mais beaucoup de beurre, dont il se fait 
(nottament de celui dit de Dixmude) des expor-
tations considérables. In de 17de eeuw nam de 
kaasfabricatie in onze gewesten stelselmatig 
af, aldus W. Vanderpijpen.   

6. Kaas in de Nieuwste Tijden
Op het einde van de 19de eeuw stelde C. By-
man-Schouten zich de vraag hoe het kwam dat 
men in België geen kaas vervaardigde. Sinds 
eeuwen was de productie van kaas voor de Ne-
derlanders toch een bron van rijkdom geweest? 
De oorzaak was volgens hem: l’ignorance com-
plète de la matière, la difficulté d’être initié aux 
secrets des procédés. Misschien is dit een heel 
terechte opmerking.
Verder kan er niet veel over vervaardiging van 
kaas bij ons gezegd worden, aangezien ze nog 
nauwelijks voorkwam (cfr. supra). Enkel de 
zogenaamde ‘weke’ kaas bereidde men voor 
huishoudelijk of lokaal verbruik. 

Wordt vervolgd.
Laurent Hoornaert
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Een advocaat, beter vroeg dan laat!
 Uw recht, al 20 jaar ons vak!

 echtscheidingen, handelsrecht, contracten, verkeersrecht
Steeds vrijblijvend advies

Advocatenkantoor
Joachim Vanspeybrouck

Kallebeekweg 1 - 8691 Beveren aan de IJzer - Tel 057 301 600
advocaat.vanspeybrouck@telenet.be

www.advocaatvanspeybrouck.be

Wèt je gy oe da
wyder dat zegn?

Ezo zeggen me wieder dat:  
1. woerd: massjcheloare
2. spoel: bobiene        
3. katrol: sjchuufloop
4. terugtraprem: torpedo, fring in de busse     
5. knotwilg, -populier: boovlienk, bolloard
6. kersenpit: keizesteeën, kraksteeën
7. enkel(s): knoezel(s)
8. fopspeen: futte     
9. gesp: beukel
10. vaalt: messienk                     
11. bankschroef: vielstoake
12. wimper: ogevlegger
13. veen(grond): deirienk
14. harde bezem: ruusjcher
15. dorpel: zulle, zille  
16. pluimloos vogeljong: blutsekakker                          
17. dikbilrund: kachtelgat
18. stopverf: mastiek
19. peluw: ooërekussen
20. duizelig: bollewoarde      

Ezo krieg je ’t op je buleting:  
20 p.: Becuwe C., Becuwe M. en Verbaere O.    
19 p.: Denecker St. en Keirsebilck H.
18 p.: Goudezeune M., Igodt L. en Vandenbosch R. 
17 p.: Dewaele A. en Steverlynck M.

En ezo is de nieuwe opgoave 
A. Wuk is ’n ie of zie zjuuste:
1. e nete =…  2. e koese =  …
3. e zilve = … 4. e rosse = …
5. e pekker = …  6. e wieëtewoai = …
B. Vieng je num of neur oek:
1. e N… tuut 2. e D… kalle
3. e D… poepe 4. e G… pinne     
5. e B… schete 6. e R… stienker                 
7. en O… kroake 8. e K … bette
C. En vogens vele is Pharilde:
1. dinne lik e Pa… 2. krom lik e Z…
3. zot lik en A… 4. dikke lik e P…
5. Z… van glooërie    6. V… van koleire 

Me kieken ol uut noa julder antwooërd!                                                                                                
Weirt julder !

“Ik ben mooi!” Welke tijd is dat vroeg de lerares.                                                                                              
“Verleden tijd!!” antwoordde de leerling.

Wim Sohier
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EVENEMENTENKALENDER

24 mei 1915
Lange colonnes Duitsers, krijgsgevangen ge-
maakt in de omgeving van Ieper. Ze worden 
begeleid door Franse kurassiers en trekken 
doorheen Roesbrugge. Deze beelden waren 

een dankbaar onderwerp voor de fotograaf om 
daarmee de oorlogspropaganda aan te dikken.

De Kroniek van Roesbrugge (4)
tijdens Wereldoorlog I

Links generaal Joffre met generaal Foch, nog in rode képi, de generaals Maunoury, Fayolle, Nourrisson, Aymé en Balfourier.

In de Bergenstraat op weg naar Oost-Cappel, 
Generaal Joffre, Foch, d’Urbal en
generaal Balfourier.

Op de achtergrond de herberg “De Vrede”,
nu bewoond door Guido Schoonaert,
links de winkel van de drukkerij.

Te Roesbrugge worden Duitse krijgsgevangenen 
ingezet om de straten te reinigen. Vooral ’s winters, 
door de geweldige verkeersdrukte, moest de mod-
der soms weggeschept worden in de dorpsstraten.
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Juli 1915
Achter de herberg “De Wyngaard” in de Wul-
vestraat (nu Wijngaardstraat) wordt door de 
Fransen een barakkenkamp opgetrokken voor 
het africhten van honden die aan het front in-
gezet worden voor het opsporen van vijande-
lijke verkenners, of gewonden, het dragen van 
munitie, enz… 
Iets verderop wordt er door de Fransen achter 
de hofstede van Rouseré, tegen Haringe, een 
aanvoerkamp opgetrokken, dat later gebruikt 
wordt om krijgsgevangenen onder te brengen.

De grote dubbele spoorlijn Duinkerke-Harin-
ge tot de vertakking bij het station “Interna-
tional Corner” gelegen niet ver van de Abdij 
van St.-Sixtus, schijnt wel de voornaamste lijn 
waarlangs de bevoorrading voor de munitieop-
slagplaatsen en veldhospitalen wordt aan- en 
afgevoerd.
Een belangrijke “decauville-lijn” komt vanuit 
Frans-Vlaanderen (Bambeke) over de IJzer te 

Haringe dicht bij de herberg “ d’Eybeke”, langs 
het gehucht Haendekot naar Proven. 
De Engelsen, die Duinkerke als belangrijkste 
aanvoerhaven gebruiken, komen over de weg 
Duinkerke-Ieper door Roesbrugge-dorp in di-
recte verbinding met hun frontlijn rondom Ie-
per. De Fransen trekken door Roesbrugge naar 
Krombeke, vandaar langs West- en Oostvle-
teren naar Reninge, Noordschote en Merkem 
toe, en bedienen alzo hun frontsector aan de 
IJzer.

Dicht bij de herberg “d’ Eybeke” hebben de 
Engelsen een grote opslagplaats aangelegd. 
Het is deze opslagplaats die op het einde van 
de oorlog in de vlammen opgaat, juist op de 
vooravond van de overdracht ervan door de En-
gelsen aan de Belgische legerleiding.

1 augustus 1915
De Franse president Raymond Poincaré, verge-
zeld van Alexandre Millerand, de Minister van 
Oorlog, en geëscorteerd door “Gardes Fore-
stiers” bezoekt Roesbrugge voor de tweede 
maal.

2 augustus 1915
Koningin Elizabeth bezoekt Roesbrugge.

November 1915
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bouwt 
te Roesbrugge een kraaminrichting voor de 
vluchtelingen. Het “moederhuis” bestaat uit 
houten barakken, opgetrokken in de tuin van 
de toenmalige gemeenteschool. De leiding 
wordt toevertrouwd aan de Roesbrugse dokter 
Jules Gheysen.

Wordt vervolgd.

Robert Toussaint

De eerste Duitse krijgsgevangenen worden opgesloten in de oude gendarmerie aan de Haringestraat
te Roesbrugge. Later worden er hier achter het front kampen voor krijgsgevangenen opgericht.

Een van de eerste krijgsgevangenen is
een neergehaalde Duitse piloot die wordt weggeleid 
door Spahi’s. Dergelijk tafereeltje lokt in Roesbrugge 
natuurlijk heel wat nieuwsgierigen
om die rare “vogel” te zien.

De operatiezaal
in het veldhospitaal van Roesbrugge.



5 RECTO

779

KESTDAG

we zyn were op ’t ende van ’t joar
en met ol die feesten zyn de menschen vele tegoar
oek droagen we olle goare ol e dikken boai
mo ja we zyn oek rond ’n tyd van sinte kloie
’t kut ol ferme vriezen en froai koud zyn
doarom eten we hutsepot met e schelle van ’t zwyn

we zyn oek kestdag wuk e deugd
dat is e dag woarop dat de vrede olles meugt
kestdag ’n dag van ’t stalletje, ’t kindje en ’n sneeuw
moar ’t moment woarop dat ’t gebeurde geven de meeste menschen e geeuw
joat ’t is gebeurd in ’t midden van de nacht
en der lei vele sneeuw dikker of e schoapevacht

dat wos omdat de wereld e beetje leek wos om ’t kindje ’t ontvang’n
doarom en ze ’t loaten sneeuw’n en ’t deurde lang
e zo is ’t kindje e kom op e schone witte wereld die bloenk
moar de spreuke zegt dat nie ol goud is die blinkt
dat is woar, want achter e tyd smekt ’n sneeuw
toen hoorde je juste de menschen met nulder leven en geschreeuw

mo o je rond kiekt is ’t stalletje (otter nog een staat) klinder dan ’n kestboom
en eigenlik zou ’t moeten anders zyn op deze wereld van atoom
moar ’t moet oek e zeid zyn e kestboom met keesjes, sterretjes en pakjes
maokt vele menschen stilletjes en zachtjes
kestdag is ’n dag o je ’t my vroagt
woarop dat biekan ieder mens liefde en begrip uutdroagt

echt woar ’k vin dat ieder joar de schoonsten dag in myn leven
dat is e dag woarop dan ’k in orde kom me myzelven
en meest menschelijkhied kun’ geven
maar oek o je kiekt noa vele menschen
je ziet ’t, je voelt ’t of j’ hoort het an nulder wenschen
dat ê dag is woarop dat ’t juk van ’t leven weg is

dat e dag is woarop dat de kanonlop’n kunn’n afkoel’n
dat e dag is waarop dan de soldat’n e bloeme
in nulder gewereloop meugen steken
ja, dat e dag is woarop dat alles meugelik is,
’k zeg’n wel alles, dat is kestdag en de weireld zoe vele verander’n
ander mosten meer kestdagen zyn op ê jaar

maar ja menschen we moeten daarvoor’n nie ieder jaar
wachten op ’n 25 december daarvoor’n of dien schon’n kestboom
moar in nuus herte zoem meer kestdag moet’n vier’n!
’k wenschen juldr nog allemoale ’t beste.

Rik Ryon

GESCHENKTIPS

• OOSTVLETEREN,
 meer dan een dorp aan de IJzer
 Het boek kan besteld worden tegen de prijs 

van € 55 door overschrijving op het rekening-
nummer BE58 7380 3706 9479 van ‘Oost-

 vleteren te boek’. Het boek kan opge-
haald worden bij Monique Degrave, H. De-
berghstraat 17 te Oostvleteren ofwel via

 Bpost opgestuurd worden. In dit laatste 
geval dienen € 12 verzendingskosten be-
taald te worden en schrijft u dus € 67 over.

 Meer informatie: www.vleterenteboek.be. 

• WATOU, ABELE &
 SINT-JAN-TER-BIEZEN 1830-2015
 geschiedenis van een grensdorp
  Prijs: € 60 (verzending in België: + € 10) door 

overschrijving op rekening IBAN BE82 7350 
3810 9668 - BIC KREDBEBB op naam van 
‘Geschiedenis van Watou’ met vermelding 
van voornaam, naam en adres.

 Technische fiche: 255 x 305 mm, garenge-
naaid, harde kaft en 416 pagina’s.

 Sommige kopers van het boek ‘Geschiede-
nis van een grensdorp’ kregen onlangs on-
gevraagd een brief met zogenaamde recht-
zettingen van de heer Gilbert Vermeulen in 
de bus. Ondergetekende distantieert zich 
volledig van dit ongepast initiatief. Eventuele 
gefundeerde opmerkingen en aanvullingen 
i.v.m. de inhoud van mijn boek zijn echter 
steeds welkom (jan.daschot@telenet.be). Na 
verificatie zal ik die volgend jaar zelf publice-
ren in dit blad. 

 Jan Daschot 
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Gasthof ’T ROZENHOF

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

Afhaalmenu
31 december - 1 januari

Romig soepje van bloemkool
met garnaaltjes

v

Koud: “Vitello tonato”, zacht gegaard 
kalfsvlees met crème van tonijn

OF
Warm: Rolletjes van tong en zalm

met preisaus
v

Varkenshaasje op z’n winters,
rode wijnsaus, slaatje, gesmoorde wortel,

peertje, witloofstronk en gratin
OF

Filet van hertenkalf “grand veneur”,
slaatje, gesmoorde wortel, peertje,

witloofstronk en gratin (supp. € 3,00)
v

Chocoladefantasie met rode vuchten
OF

Artisanaal ijs “vanille-mokka”
met crumble van speculoos

Menu met soep: € 24,00
Menu met voorgerecht: € 34,00

Menu met soep en voorgerecht: € 36,50

NIEUW!
Kerst- & familiebuffet 
25  december om 12 u.

Cava met hapjes
v

Buffet van kleine voorgerechtjes
en kippensoepje

v

Warm buffet:
Uitgebeende kalkoenbil met

champignonsaus en kroketjes
Hertenkalffilet met gratinaardappelen
Krokante pladijs, béarnaise en frietjes

v

Kerstfantasie
v

Koffie en zoetigheden

Wijnen en water inbegrepen: € 60,00
Voor de kinderen < 12 jaar

is er een aangepast kinderbuffet voorzien!!  
Kindermenu met frisdranken

inbegrepen: € 20,00

Reservatie gewenst !!!

Afhaalmenu
24 & 25 december
Romig soepje van tomaat

met vleesballetjes
v

Koud: Duo van gerookte zalm en
gemarineerde zalm “gravlax”

OF
Warm: Vol-au-vent van kip

met kalfszwezerik
v

Uitgebeende kalkoenbout, archiduc,
slaatje, bloemkool, wortelschijfjes,

sperzieboontjes en kroketten
OF

Mixed Grill van vis
(tong, zalm, scampi, coquille…),

wokgroentjes en kroketten (supp. € 3,00)
v

Kerstbûche “mokka”
OF

Artisanaal ijs “vanille”
met frambozencoulis

Menu met soep: € 23,00
Menu met voorgerecht: € 32,00

Menu met soep en voorgerecht: € 34,50

Hapjes
Assortiment van 3 koude en 2 warme hapjes € 6,00

Buffetten
Buffet 1: vis en gerookte vis
Zalm, krab, tongrolletjes, tomaat garnaal, scampi,
gerookte zalm, gerookte heilbot, gerookte forel € 25,00

Buffet 2: Vis, vlees en gerookte vis
Idem buffet 1
aangevuld met ham, Parmaham, rosbief,
varkensgebraad, kippenham, kippenbout € 30,00

Alle buffetten worden steeds volledig verzorgd met
groenten, koude aardappelen, rijst en pasta’s, mayonaise, cocktail en dressing

Bestellingen voor kerst:
ten laatste op 20 december

Bestellingen voor oudejaar:
ten laatste op 26 december

Voor het leeggoed
wordt er een borg

van € 5.00 p.p. gerekend !!!
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ZELFSTANDIG KANTOOR ALVERINGEM - ROESBRUGGE

BERNARD COMEYNE
Nieuwstraat 12, 8690 Alveringem

T 058 28 00 10 - F 058 28 00 18 -  E comeyne-alveringem@ing.be

Roesbruggeplein 7, 8972 Roesbrugge
T 057 34 68 40 - F 057 34 68 48 - E roesbrugge@ing.be

Alveringem   Roesbrugge
Maandag 9.00 - 12.00 uur   14.00 - 17.00 uur
Dinsdag 9.00 - 12.00 uur   14.00 - 18.00 uur
Woensdag 9.00 - 12.00 uur Iedere namiddag Iedere voormiddag 14.00 - 17.00 uur
Donderdag 9.00 - 12.00 uur op afspraak op afspraak 14.00 - 17.00 uur
Vrijdag 9.00 - 12.00 uur   14.00 - 17.00 uur
Zaterdag 9.00 - 12.00 uur

Buiten de kantooruren steeds mogelijk op afspraak FSMA 102316 cA-cB

SPECIAAL OPEN OP

• zondag 20 december 
van 9 tot 18.30 uur

• kerstdag
 25 december
 van 9 tot 12 uur

• nieuwjaarsdag
 1 januari
 van 9 tot 12 uur

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

Wim Indevuyst

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

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

Actie in december: Unizo eindejaarsactie, maak kans op € 500

+ 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 snijbloem-abonnement of een cadeaubon
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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

Bereidt 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 !



ABELE

n “Kerstvensters kijken” 2de editie
 15 december 2015 t.e.m. 6 januari 2016
Na een eerste succesvolle editie van “Kerst-
vensters kijken” kan ook dit jaar in Abele op 
diverse locaties een kersttafereel bewonderd 
worden. Achter ramen, in etalages of in voor-
tuintjes prijken winterse tafereeltjes die ook
’s avonds tot 21 uur te bezichtigen zijn. Je kan 
een plannetje bekomen in Het Pensionaat en 
bij Bakkerij Denys. Op zaterdag 26 december 
om 18 uur is er een gezamenlijke wandeling 
voor ieder die dat wil. Vergeet niet om een 
fluojasje aan te trekken en een zaklamp mee 
te nemen. 
Info: 057 33 22 08 of vzw.pensionaat@skynet.
be.

n Brocante- en muntenbeurs
 Zondag 10 januari van 7.30 tot 12.30 uur
Op iedere tweede zondag van de maand gaat 
de verzamelbeurs van Poperingana Numisma-
tica Historia door in Het Pensionaat te Abele. 
Iedereen die interesse heeft in oude munten, 
postkaarten, boeken, aardewerk, en andere 
verzamelobjecten kan terecht op deze gezellige 
beurs. Gratis inkom.

HOOGSTADE

n Alveringem in Kerststemming
 Zondag 20 december van 10 tot 19 uur
Op zondag 20 december gaan de deuren van
’t Ateljeetje in Hoogstade uitzonderlijk open. 
De kunstenaars ontvangen u met open armen 
in hun atelier dat omgetoverd wordt tot een 
artistieke kersthappening.
Je kan er kunstambachtelijke geschenken be-
wonderen en kopen, artisanale producten 
proeven, van een hapje en een drankje genie-
ten, kortom proeven van de sfeer, de gezellig-
heid en de warmte rond deze tijd. De deuren 
gaan open om 10 uur en sluiten rond 19 uur. 
Kerstmis, de schoonste tijd van ’t jaar !
In ‘t Ateljeetje ben je welkom.

KROMBEKE 

n Tuinhier Krombeke
 Vrijdag 4 december om 20 uur
‘Het gebruik van de hobbyserre doorheen het 
jaar’ door Philip Van de Sompele in de kantine 
van de Hondenschool “Te Lande”, Bankelinde-
weg 39 te Krombeke.
Info: Rudi (0477 59 50 16) - Willem (0477 36 
22 38) - www.volkstuin-krombeke.be.

n Toneelkring T72: 25 jaar
 brengt “De kat bij de melk”
25 jaar geleden staken enkele mensen van 
Krombeke en omstreken de koppen bij elkaar. 

Twee jaar nadat de Eikjeskappers ermee ge-
stopt waren, was er opnieuw een toneelgroep: 
Toneelkring 72. De naam heeft, zoals zoveel in 
Krombeke, te maken met de legende van Cor-
nelius Witsoone die 72 uren ronddoolde in de 
bossen van Krombeke en dankzij de kerkklok 
zijn weg terug vond.
Het eerste stuk werd gespeeld in 1990, en 
ieder jaar opnieuw, met een tussenpauze in 
2004 en 2005, stond er een nieuwe productie 
op de planken.
De oprichter en toenmalig voorzitter, Johan 
Nuyttens, bracht alle spelers en helpers samen 
in de oude parochiezaal. Toen dit zaaltje, waar 
nog soms nostalgisch over gesproken wordt, 
afgebroken werd, verhuisde T72 één jaar naar 
Proven en twee jaar naar Poperinge.
In 1998 konden we dan met een passend stuk 
(een trouwfeest) de huidige zaal inwijden.
T72 bracht hoofdzakelijk komedies, die altijd 
door vele toneelliefhebbers gesmaakt werden.
Ons 25-jarig bestaan vieren we op 20 decem-
ber met een receptie in de Bampoele.
Ons 25ste stuk wordt “De kat bij de melk“ en 
wordt gebracht door 9 spelers in een regie van 
Luc Brouckaert.
Speeldata: vrijdag 22 januari om 20 uur, zater-
dagen 16 - 23 - 30 januari om  20 uur en zon-
dagen 17 - 31 januari om 18 uur.
Genummerde kaarten reserveren op info@
verzekeringenpyfferoen.be of 057 40 08 24.

PROVEN

n Xmas@Volksvreugd met smulmarkt
 Zondag 20 december 2015 om 11 uur
Een hete herfst vraagt om een warme Kerst. In 
OC De Croone trekt De Volksvreugd de kerst-
warmte op gang met een sfeervol concert in 
combinatie met een smulmarkt. Deze tweede 
editie start om 11 uur met een optreden van 
het trommelkorps o.l.v. Matthias Peperstraete. 
De harmonie vergast u daarna op een waaier 
van muziekstukken zoals ‘A Christmas Fan-
tasy’, ‘Accretio’, ‘Mount Everest’ en ‘Thunder-
bird March’. Maar ook ‘Soundtrack Highlights 
of the Guardians of the Galaxy’ en ‘We Three 
Kings’ staan op het programma dat dirigent 
Pieter Meersseman aanbiedt. Maar ook het 
splinternieuwe kinderorkest o.l.v. Liesa Coulleit 
betreedt voor het eerst het podium.
De Volksvreugd brengt meer dan muziek: een 
gezellige smulmarkt verwent de bezoekers met 
warme versnaperingen als wafels, braadwor-
sten en croque monsieurs. Zelfs verse soep en 
geestrijke dranken zoals Hasseltse koffie en 
jenevertjes of een lekker kerstbiertje van La 
Chouffe zijn te verkrijgen. Op de smulmarkt 
speelt het jeugdensemble de sfeer erin, zodat 
iedereen een natje en een droogje kan verbrui-
ken in een aangename kerstsfeer.
Deze gezellige ontmoeting met muziek, ver-
snaperingen, dranken en sfeer heeft plaats op 

zondag 20 december om 11 uur in en nabij 
OC De Croone, Provenplein te Proven. Kaarten 
in voorverkoop kosten slechts € 6,00 - aan de 
deur € 8,00. Kinderen jonger dan 12 jaar ge-
nieten gratis. Kaarten te verkrijgen via alle mu-
zikanten of info@volksvreugd.be. 

ROESBRUGGE
	
n KVLV Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Zaterdag 19 december om 19.30 u.: 

Kerstfeest bij Patrick Gunst. Animatie door 
Pedrolino met ‘de kerstboom van Joeri’.

n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Vrijdag 18 december om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 22 december om 14.00 u.: Kaarting 

& gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Vrijdag 8 januari: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 15 januari om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Maandag 18 januari om 12.00 u.: Kam-

pioenenfeest in Kristen Volkshuis
- Vrijdag 22 januari: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 26 januari om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis

n ’t Wintert in Brouwerij Feys
 Zondag 20 december van 10 tot 20 uur
In een gezellige kerstsfeer samen genieten van 
een bierdegustatie!
Glühbier, Kerstbier, winterbier. Warme wafels 
en pannenkoeken, koffie, Irish coffee, warme 
chocolademelk, croque monsieur.
Voor ieder wat wils! U komt toch ook?
Naam alvast een kijkje op onze facebook pa-
gina en geniet van Brouwerij Feys.

n Gezinsbond Roesbrugge-Haringe
 Filmvoorstelling: Schaun het Schaap
 Maandag 21 december om 14 uur
Filmvoorstelling op maandag 21 december om 
14 uur in OC Karel de Blauwer te Roesbrugge.
Het kattenkwaad van Schaun het Schaap zorgt 
er dit keer voor dat de boer wordt weggevoerd 
van de boerderij. Schaun en Bitzer moeten sa-
men met de kudde de grote stad trotseren om 
hem te redden. Prijs: € 2,50.

SINT-JAN-TER-BIEZEN

n Kerstzingen
 zondag 3 januari om 10.30 uur 
Het is een gelukkige traditie dat de kerstpe-
riode in Sint-Jan-ter Biezen op een verzorgde 
muzikale wijze in ere kan worden gehouden. 
We kunnen Kerst immers niet wegdenken uit 
onze boeiende wereld van religie en cultuur.
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De kerstavond bezit bovendien steeds een bij-
zondere sfeer, vooral in de liturgie, los van de 
tsunami van commercie. Mensen komen sa-
men om te vieren en te zingen;  onze kerstlie-
derenschat is zo rijk en versterkt het aanvoelen 
van tederheid.
De muzikale invulling van de kerstavond richt 
zich sinds een paar jaren  op het thema “Kerst-
zingen rond de kribbe” waarbij traditionele 
kerstliederen uit Vlaanderen door de dames-
schola Cum Jubilo en de aanwezigen samen 
zullen worden gezongen. Dit stemmig kerst-
zingen vangt op donderdagavond 24 decem-
ber om 17.40 uur aan en wordt gevolgd door 
de  Gregoriaanse kerstavondmis om 18 uur.
Op het hoogfeest van Kerstmis zelf tekent de 
herenschola “Viri Galilae” om 10.30 uur pre-
sent om de liturgie muzikaal op te luisteren met 
de jubelende dagmis “Puer natus est” .
De kerstperiode wordt op zondag 3 januari 
2016 om 10.30 uur afgerond met de eigen 
Gregoriaanse gezangen voor het feest van 
Driekoningen, eveneens verzorgd door de da-
messchola 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.

STAVELE

n Kerstevocatie
 Zondag 27 december om 15 uur
Op zondag 27 december om 15 uur in feestzaal 
‘De Moote’ is er reeds voor de 15de maal kerst-
evocatie. Dit is een initiatief van verschillende 
muzikale verenigingen en plaatselijk talent. Tij-
dens het optreden kunnen de aanwezigen ge-
nieten van warme glühwein, chocolademelk, 

koffie, streekbier of… een straffe koffie.
De kerstverlichting wordt bij ons geplaatst 
door enkele vrijwilligers. Een veertigtal sterren 
versieren nu reeds de toegangswegen tot ons 
dorp. Dank aan de mensen die stroom leveren 
voor de sterren.
Ook de omgeving van de kerk kreeg een fees-
telijke look. Kortom, de sfeerverlichting in ons 
dorp mag gezien worden!
In de 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!
Optredens worden gebracht door het St.-Ceci-
liakoor, ‘Moest ik van U zijn’, 5de en 6de leer-
jaar met Brecht, Olbiol, en plaatselijk talent….. 
De opbrengst van deze namiddag wordt ge-
bruikt voor herstel van sterren en aankoop van 
nieuwe lichtslangen en aansluitstukken. On-
dertussen schakelen wij ook beetje bij beetje 
over op led-lichtslangen wat ten goede komt 
aan het verbruik. We hopen u alvast op deze 
namiddag te kunnen verwelkomen. Toegang 
gratis.

n Muziekinitiatie voor leerlingen
 van het 2de leerjaar
 Vanaf vrijdag 8 januari 2016
Loopt je kleintje de hele dag zingend door het 
huis? Of is hij of zij niet weg te krijgen van de 
piano? Is het nog te vroeg om je kind in te 
schrijven in de muziekschool? Dan heeft Jeugd-
orkest Stavele geweldig goed nieuws!
Kinderen die de muziek al op jonge leeftijd voe-
len kriebelen, kunnen bij ons terecht voor een 
cursus muziekinitiatie. Zingen, dansen, muziek 
beluisteren, slaginstrumentjes bespelen, ... Nie-
mand is te klein om muziek te beleven! In deze 
gratis lessenreeks worden de kinderen meege-

nomen op een muzische reis. Ze maken spelen-
derwijs kennis met ritme, melodie, klankkleur 
en de verschillende instrumenten. Een gedicht 
wordt een heuse compositie, dieren worden 
verklankt door instrumenten, muziekwerken 
veranderen in fantastische schilderijen en plots 
barst een muzikaal onweer los. Muziek is te 
gek! Vanuit de fantasie van kinderen is alles 
mogelijk, en dat is ook het vertrekpunt van 
deze lessenreeks.
Wij richten ons op kinderen uit het tweede 
leerjaar. Behoor je niet tot deze doelgroep en 
ben je toch geïnteresseerd? Dan mag je ons al-
tijd contacteren.
De lessen gaan van start op vrijdag 8 januari 
en lopen door tot het einde van het schooljaar, 
niet tijdens de vakantie. De les gaat steeds door 
van 16 tot 17 uur in de wijkafdeling van de 
Gemeentelijke Basisschool Spelenderwijs: IJzer-
straat 6 te Stavele (Alveringem).
Inschrijven kan door te mailen naar info@har-
monie-stavele.be.
Na inschrijving krijgt u een mail ter bevestiging.
Tot gauw?

WATOU

n Bezoek aan Mézières-en-Brenne
 Zondag 3 april tot woensdag 6 april
Watou is reeds sinds 1985 verbroederd met het 
Franse stadje Mézières-en-Brenne, gelegen in 
het departement van de Indre (36). Tweejaar-
lijks zijn de kinderen van het 5de en 6de leer-
jaar van de lagere school in Watou uitgenodigd 
om er een paar dagen te gast te zijn.
Onze volgende uitstap met de lagere school-
kinderen is voorzien van zondag 3 tot woens-
dag 6 april 2016. 
Voor deze reis willen we u ook graag uitno-
digen! U volgt deels het programma van de 

EVENEMENTENKALENDER

’t Zeugekot
Een belevenis op het platteland

Bezoek- en zorgboerderij
Feestzaal te huur
Vakantiewoning
Hoeveslagerij
Workshops

Sint-Omaarsstraat 4
8691 Beveren aan de IJzer

0478 37 64 36
www.zeugekot.be

De Suikeruiltjes
Webwinkel voor doopsuiker en attenties.

www.desuikeruiltjes.com
info@desuikeruiltjes.be

057 36 67 68 - 0472 56 43 09

Een geboorte is uniek zo ook uw doopsuiker, 
daarbij helpen wij u graag bij het verzorgen van 

uw doopsuiker. Volledig of gedeeltelijk afgewerkt
maar ook zelfvullers kunnen bij ons terecht.



jeugd en kan de rest van het verblijf naar keuze 
invullen. 
We vertrekken op zondag 3 april om 8 uur op 
het Watouplein. Onderweg stoppen we even 
bij de Eifeltoren in Parijs. De volledige reis wordt 
gemaakt met een comfortabele bus. Op maan-
dag gaan we met z’n allen naar Futuroscope 
in Poitiers.  Op dinsdag bent u volledig vrij.  
De lagere schoolkinderen en hun begeleiders 
nemen dan deel aan een activiteit die is uitge-
werkt door het ontvangend comité. Woensdag 
vertrekken we terug naar Watou om er rond 17 
uur terug aan te komen. 
De 3 overnachtingen kunnen gebeuren in een 
gastgezin of in de gîte Le Meunier, gelegen 
op het marktpleintje van Mézières-en-Brenne. 
Deze keuze kan u maken bij uw inschrijving. 
Voor alle deelnemers (gîte of gastgezin) zijn er 
een paar gemeenschappelijke maaltijden voor-
zien.
Maandagmiddag voorzien we een lekkere en 
verzorgde picknick in Futuroscope, dinsdag-
avond is er een warme maaltijd in de gemeen-
telijke school. 
De kostprijs hangt af van je programmakeuze. 
De busreis heen en terug bedraagt € 70. 
Het verblijf in de gîte kost € 17 per nacht/per 
persoon. Hier zijn geen maaltijden voorzien, 
maar er is een keuken ter beschikking.
Het verblijf in een gastgezin is gratis. Het gast-
gezin zorgt voor spijs en drank.
De uitstap naar Futuroscope bedraagt € 29.
De picknick in Futuroscope bedraagt € 6.
De warme maaltijd in de gemeentelijke school 
bedraagt € 16.
Wees er snel bij indien je interesse hebt! De 
plaatsen op de bus zijn beperkt.
Aarzel niet om ons te contacteren.
Info: johan.decaesteker@telenet.be of
anvuylsteke@gmail.com.
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GESCHENKTIPS

ROESBRUGGE-HARINGE
in woord en beeld
Prijs: € 30

AL WEERSKANTEN 100 KLUCHTEN
VAN DE SCHREVE Al weerskanten
Kluchten van van de Schreve
Romain Depuydt Romain Depuydt
Prijs: € 16 Prijs: € 19

Verkrijgbaar bij Drukkerij Schoonaert
Bergenstraat 1, 8972 Roesbrugge
Tel. 057 30 03 79
info@drukkerijschoonaert.be
www.drukkerijschoonaert.be

Al
weers-
kanten
van de
Schreve

Al
weers-
kanten
van de
Schreve

kluchten van
Romain Depuydt

100
KLUCHTEN

kluchten van
Romain Depuydt

Al weerskanten
van de Schreve

“Hoe mooi kunnen die puiten kwaken,
Met opgeblazen kaken,
Zo midden in de nacht!

Hun lied is vol herinneringen
Aan zoveel mooie dingen
Daar in die diepe gracht.” 

Romain Depuydt

Niet minder mooi kwaakte Romain Depuydt, alias Kwaak, in zijn cursiefjes  
“Al weerskanten van de schreve” die, zoals iedereen weet, stationair ge-
parkeerd stonden op de laatste bladzijde van het maandblad De IJzerbode.                                                                                                                                    
En even mooi zijn onze herinneringen aan zoveel mooie Depuydtse dingen.
Maar die cursiefjes geduldig verzamelen, dat deden we helaas niet. Daarom 
verblijdt het ons dat Drukkerij Schoonaert weerom een boeket van deze 
Westhoekse veldbloemetjes bijeenplukte en fleurig mooi in boekvorm uit-
gaf.

Weerom? Ja! Dit boek is de dérde verzameling van Kwaaks, van Romain 
Depuydts humorpareltjes. Dit keer opnieuw vergezeld van fraaie tekeningen 
van Romains al even vaardige hand.

Literaire hoogstandjes streefde Romain niet na, maar letterkundig waren 
ze wél, zijn cursiefjes. Vrij van blaaskakerige mooischrijverij weerspiegelen 
ze op onnavolgbare wijze de ongekunstelde maar plastische taal van onze 
Westhoekmensen. Ze lijken zó uit de volksmond geplukt. En ze tintelen van 
humor. Je moet het maar kunnen! En dat kón Romain. Hoe anders zijn suc-
ces verklaren?

In voorliggende verzameling kunnen we (her)genieten van Romain Depuydts
schrijftalent en van de poëtische charme van de Westhoektale.

Veel (her)beleving, kijk- en leesplezier, lezer!

Wim Sohier
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Coiffure

dames • heren
kinderen

zonnebank

10 + 1 GRATIS

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

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

nanCy

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

Drukkerij SCHOONAERT

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan

3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.

Inlichtingen: 057 30 03 79

Michel en Johanna Haghedooren - Vandenbroucke
Weggevoerdenstraat 51 - 8972 Roesbrugge
tel. 00 32 (0)57 30 11 41 - gsm 00 32 (0)476 40 63 01
www.inseptemcaelo.be

Onze beste wensen !

Relaxen en genieten bij …
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Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij SCHOONAERT

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN NOVEMBER 2015

KAARTING - 20 NOVEMBER
OC Karel de Blauwer - 26 deelnemers
wonnen 3 partijen:
Degraeve Simonne 275 pt.
wonnen 0 partijen:
Soenen André 122 pt.
Deloz Jean-Claude 138 pt.
Develter  Antoinette 132 pt.
Soulliaert Michel 181 pt.

Klassement:
1. Decaesteker Wilfried 25 part./2982 pt.
2. Vandenbussche Denise 22 part./2581 pt.
3. Vanhoucke Willy 21 part./2580 pt.
4. Bogaert Maria 19 part./2480 pt.
5. Ryon Gerard 19 part./2220 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 13 pt.
Vercoutter Marie-Thérèse 11 pt.
Timperman Lucienne 10 pt.
Decaesteker Maria 6 pt.

Klassement:
1. Vercoutter Marie-Thérèse 111 pt.
2. Boury Alice 109 pt.
3. Timperman Lucienne 100 pt.
4. Decaesteker Maria 82 pt.

KAARTING - 24 NOVEMBER
Haringe - 20 deelnemers
wonnen 3 partijen:
Decaesteker Wilfried 398 pt.
Vanhoucke Willy 317 pt.
Bogaert Maria 335 pt.
wonnen 0 partijen:
Vanstechelman Georgette 141 pt.

Klassement:
1. Decaesteker Wilfried 23 part./3004 pt.
2. Vandeputte Marie-Ghislaine 22 part./2619 pt.
3. Vandecasserie Paula 20 part./2606 pt.
4. Soulliaert Michel 18 part./2717 pt.
5. Demuynck Eugène 18 part./2696 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 13 pt.
Vercoutter Marie-Thérèse 11 pt.
Timperman Lucienne 10 pt.
Decaesteker Maria 6 pt.

Klassement:
1. Vercoutter Marie-Thérèse 119 pt.
2. Boury Alice 91 pt.
3. Decaesteker Maria 87 pt.
4. Timperman Lucienne 84 pt.

PETANQUE - 27 NOVEMBER
Inhaalbeurt - 32 deelnemers
Wonnen 3 partijen: Butaye Willy, Decaesteker Wilfried, 
Bogaert Maria, Gunst Frieda, Timperman Lucienne, Van 
Acker Jozef en Delanote Gery 

Klassement na 45 wedstrijden:
1. Butaye Willy 46 part./666 pt.
2. Dequeker Romain 40 part./650 pt.
3. Bossaert Raf 36 part./632 pt.
4. Soetaert Frans 36 part./614 pt.
5. Vanderhaeghe Guido 35 part./565 pt.
6. Vandeputte Marie-Ghislaine 34 part./560 pt.
7. Gyssels Raymond 33 part./583 pt.
8. Vandenbussche Denise 32 part./599 pt.
9. Decaesteker Wilfried 32 part./565 pt.
10. Vandendriessche Alain 31 part./590 pt.

DAKWERKEN

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN

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

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

Wil je er tiptop uitzien tijdens de feestdagen?
Maak dan tijdig je afspraak bij

INSTITUUT
LIEZELOT

MANICURE - EPILATIE - MAQUILLAGE - GELAATSVERZORGING
LICHAAMSVERZORGING - PEDICURE - GELLAK

Leuke kerstideetjes en geschenkbonnen

Steenvoordestraat 20 - 8978 Watou
0475 87 24 61 - www.instituutliezelot.be
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Hotstonemassage • Chinese relaxatie • Permanente make-up • Parfumerie • Make-up • Kleurconsulente • Definitieve ontharing • Infraroodcabine

Beauty & wellness

Provenplein 53 - 8972 Proven - www.valerieviane.be - Tel. 057 30 08 51 - Gsm 0494 06 96 73

Cadeautip: zie website!

Terenburgseweg 18 - 8972 PROVEN - 0495 66 15 75

Prettige feestdagen !

Vanaf 22 december
ligt er voor iedere klant
een nieuwjaarsgeschenkje klaar !

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT

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

Drukkerij SCHOONAERT

Tijdens de kerstvakantie
zijn wij iedere dag open

van 13 tot 18.30 uur

Gesloten op
24 en 25 december,

31 december en 1 januari

Prettige Feesten vanwege
het Hopsiepops team

Deelnemers Abele:

f d’Abeelestatie
 Abelestationsstraat

f Eet- en bierkroeg Au Nouveau St-Eloi
 Gemenestraat

f Coiffure Hilde
 Abeleplein

f Cœur au Chocolat
 Lyssenthoek

f Drankcenter Noël Cuvelier
 Abelestationsplein

f Decoratie & interieur  De Balans
 Abelestationsplein

f Café De Nieuwe Appel
 Trappistenweg

Eindejaar bij uw dorpshandelaar

Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos

Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen
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Van bij ons
Weeuwhof
Kanunnik Proventier (president van het se-

minarie van het vroegere bisdom Ieper) liet 

in 1769 op een gerooid hoppeveld nabij 

het Sint-Annastraatje in zijn geboortestad 

Poperinge een 12-tal huisjes bouwen voor 

arme weduwen (“weeuwen”) en voor al-

leenstaande dames, hulpbehoevend en 

ouder dan 70 jaar.                                                                                                                      

In 1782 werd het hof uitgebreid met nog 

negen huisjes en groeide aan tot totaal 26, 

maar door modernisering tussen 1975 en 

1978 werden de huisjes gesaneerd en werd 

het interieur uitgebreid door samenvoeging 

van twee woningen of door een uitbouw 

achteraan. Zo telt het pand nu 18 huis-

jes, eigendom van het OCMW Poperinge.

De originele filosofie bleef bewaard: al-

leen mensen met sociale problemen kun-

nen een huisje huren in het Weeuwhof.                                                        

De arduinen waterpomp in het midden 

verwijst naar de weldoeners-stichters van 

het pand, ook wel St.-Annaplein genoemd, 

want de heilige Anna is de patroonheilige 

van de kantwerksters, en kantnijverheid 

was een belangrijke bron van inkomsten 

voor de vroegere weeuwhofbewoonsters.                                                                                                    

Sinds 1987 is het pittoreske Weeuwhof 

beschermd als monument. Terecht!

  

Wim Sohier

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 
op woensdag 14 januari 2016.

Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op

maandag 5 januari 2016.

Resto Bazil

Alle gerechten zijn voorzien van warme groenten en aardappelen (kroketten, amandelkroketten, gratin dauphinois, puree)
Verkrijgbaar in december 2015 en januari 2016. Gelieve 5 dagen op voorhand te bestellen

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

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

Hapjes
Koud hapje (per stuk) € 1,50
6 koude hapjes (per persoon) € 8,00
Oester fine de claire € 1,50

Soepen
Tomaat - paprikasoep € 3,00
Preisoep met spekjes € 3,00
Minestronesoep € 4,00
Soep uit de Noordzee € 5,00

Voorgerechten
Gerookte zalm € 10,00
Canneloni van zalm en gerookte zalm, rucola, zure room € 11,00
Carpaccio van rundsvlees € 11,00
Scampi’s look-roomsaus € 11,00
Zalm met witte wijnsaus € 12,00
Gegratineerd vispannetje € 14,00

Teppanyaki 
Diverse soorten vis en vlees
Koude en warme groenten € 16, 00

Hoofdgerechten
Zalm met witte wijnsaus € 15,00
Stoofpotje van Noordzeevis € 16,00
Bouillabaise uit de Noordzee € 18,00 
Zeeduivel met prei € 21,00
Kalkoenfilet “Archiduc” € 15,00
Mechelse koekoek met mozarella en gandaham € 15,00
Varkenshaasje met mosterdsaus € 16,00
Stoofpotje van varkenswangetjes € 16,50
Parelhoenfilet met roomsaus € 16,50
Stoofpotje van hert € 20,00

TRAITEUR EINDEJAARSFEESTEN

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

WORLD BEST!
Nieuwe behandeling!

gezichtsverzorging | lichaamsverzorging
medische pedicure | manicure
epilaties | massages | maquillage | gelnagels
ZONNEBANK | OOK VERZORGING AAN HUIS

NIEUW!
Een liftende anti-age verzorging
met een botox look a like massage.

TIP!
Nog op zoek naar kerstcadeautjes?
Een cadeaubon of een leuk badartikelpakket
zijn te verkrijgen bij Mi Sento!



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 18 december
 puntenkaarting “OKRA”
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 15 januari
 puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 22 december
 puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 26 januari
 puntenkaarting “OKRA”

Vogelpik
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 zaterdag 9 januari
 smijting voor de leden

BEVEREN-IJZER
• Vrije kaartavond
 Praatcafé ’t Geheim Spoor
 donderdag 17 december
 donderdag 21 januari

HARINGE
• Vogelpikclub Smokkelsmijters
 Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
 zaterdag 26 december
 zaterdag 23 januari

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
Watou
• Lucas Dumelie, geb. 27 oktober,
 z.v. Diederik en Nikita Carton
• Jean-Baptiste De Bock, geb. 30 oktober,
 z.v. Hans en Katelijne Lemaire

OVERLIJDENS
Krombeke
• Jacqueline Wolters, overl. 10 november, 80 j., 

echtg. v. Alfred Pannekoecke
• Paula Kino, overl. 29 november, 86 j.,
 echtg. v. Roger Dequeker

Roesbrugge
• Georges Six, overl. 9 november, 89 j.,
 echtg. v. Elfrieda Prophete
• Simonne Herreman, overl. 24 november,
 87 j., echtg. v. Remi D’Hu
• Jenny Decreus, overl. 6 december,
 90 j., wed. v. Hypolyte Six

MENSEN VAN BIJ ONS
Op 28 november 2015 overleed Jean-Marie 
Debruyne op 70-jarige leeftijd thuis te Pope-
ringe na een slepende ziekte.
Hij was de echtgenoot van Magda Vandewalle, 
vader van Ilse en Karen, schoonvader van Filip 
en Roeland en opa van vier kleinkinderen.
Jean-Marie was van 1975 tot 1987 bankdirec-
teur van de Fortis te Roesbrugge en woonde er 
ook met zijn gezin. In deze periode was hij er 
ook lid van het feestcomité. Begin 1986 ver-
huisde hij naar Poperinge en werkte in de Fortis 
te Poperinge. Van 1990 tot 2002 werd hij op-
nieuw bankdirecteur te Roesbrugge.
Magda was van 1979 tot 1992 administratief 
bediende bij Elektro Cappoen.

OKRA BEVEREN-IJZER

Kaarting 11 november 28 kaarters
4 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Millecam Gerard 411 pt.
2. Pattou Henriette 400 pt.
3. Scharre  Clara 356 pt.
4. Vandenbussche Denise 310 pt.

Kaarting 25 november 32 kaarters
5 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Vandecasserie Paula 446 pt.
2. Ingelaere Suzanne  405 pt. 
3. Millecam Gerard 382 pt.
4. Thoré Edgard 380 pt.
5. Rosseel George 356 pt.

Klassement na november
1. Millecam Gerard  24 part./3324 pt.
2. Pattou Henriette 22 part./3362 pt.
3. Butaye Johan 21 part./3376 pt.
4. Lampaert Jozef 20 part./3277 pt.
5. Vandewalle Frans 20 part./3236 pt. 
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Taaltap 151

Zelfs een have not weet waar dit teken voor staat, 
maar weet iedereen ook waarom precies dít symbool 
gebruikt wordt? Waarom er geen D in het dollarteken 
staat, maar een S?     
In het woord ‘dollar’ komt geen S voor, toch is die 
doorstreepte letter het onmiskenbare teken voor de 
dollar. Maar waarom niet iets als een Đ? Ja waarom? 
Over dit taalprobleempje doen vele verhalen de ronde.  
O.a. dit:   
Tegen één van de zijwanden van het rijkelijke koorge-
deelte van de 13de eeuwse Catedral de Santa Eulàlia 
in Barcelona hangt het wapenschild van Karel V, de ons 
goed bekende en in Gent geboren keizer Karel.     
Opmerkelijk op dat wapenschild zijn de twee verticale 
kolommen. Die stellen de zuilen van Hercules voor, de 
symbolische naam voor de straat van Gibraltar die in 
de oudheid de grens van de bekende wereld vormde.  
Maar na Columbus en de grote ontdekkingsreizen, 
werd de wereld plots veel groter. Keizer Karel plaatste 
daarom in het wapenschild een spreukband met de 
tekst “Plus Ultra” (“Steeds Verder”). De wereld, en 
keizer Karels rijk, hield niet meer op aan het Iberisch 
schiereiland!     
Die twee Herculeszuilen zijn als de twee verticale stre-
pen in het dollarteken terechtgekomen. Maar hoe?   
In de tijd van de Amerikaanse Onafhankelijkheids-
oorlog was in het toenmalige Amerika de Spaans-
Mexicaanse munt van 8 Reales (reaal = bepaald soort 
gouden muntstuk) het meest gebruikte betaalmiddel. 
En op die munt kwam het Spaanse wapenschild voor, 
met de twee zuilen én de wapenleuze.     
Terzelfdertijd was in Europa de Duits-Oostenrijkse tha-
ler het populairste betaalmiddel.
En die thaler was ongeveer evenveel waard als de 8 
Reales. Bijgevolg werd de 8 Reales al snel “Spanish 
Thaler” genoemd. In het Spaans werd dat “Tollaro”.
En in het Engels werd tollaro al snel “Dollar”.  
Omwille van de afbeelding met de twee zuilen, sprak 
men in America ook van de “Pillar Dollar”.
Aangezien die “Pillar Dollar” het meest gebruikte 
betaalmiddel was, en er op de zuilen een S-vormige 
banderol voorkomt, begonnen boekhouders  in hun 
notaties van geldsommen  al snel de verkorting S te 
gebruiken. Het dollarteken was geboren!   
Op 6 juli 1794 werd de dollar officieel als eenheids-
munt aanvaard door de Verenigde Staten van Amerika. 
En in 1795 werd de eerste Amerikaanse Liberty Dollar 
uitgegeven, een munt met dezelfde afmeting, gewicht 
en zilvergehalte als de pillar dollar, maar zonder de 
zuilen!
Het afkortingsteken bleef wel behouden en is nu nog 
altijd in gebruik, hoewel in veel lettertypes voor tekst-
verwerking en drukwerk de dubbele streep tot één 
streep gereduceerd werd: $

Wim Sohier

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij SCHOONAERT

WINNAARS
BALLONWEDSTRIJD 2015

- Zoé Demolder Bléquin (F) 55 km

- Warre Frans Bléquin (F) 55 km

- Jules Lemahieu Seninghem (F) 47 km

- Lander Zoete Acquin (F) 46 km

- Emma Dennekin Boisdinghem (F) 45 km

- Louis Caestecker Lederzeele (F) 29 km

- Colin Persoone Lederzeele (F) 29 km

- Flavie Vervaeke Rubrouck (F) 25 km

Deze winnaars mochten op zondag 15 novem-
ber om 11.45 uur hun prijs komen afhalen bij 
Patrick Gunst.  De uitreiking gebeurde door het 
Feestcomité vóór de vol-au-ventmaaltijd ten 
voordele van de kerstverlichting.



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

Wij aanvaarden
ecocheques

Bergenstraat 1
8972 Roesbrugge 
057 30 03 79 
info@drukkerijschoonaert.be 
www.drukkerijschoonaert.be
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Wij maken het
voor u af!

AL WEERSKANTEN
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“Tom, ‘k zoen ‘k ik best rieën zeker?”“Woarom, Kevin? 
‘k Zieën nog nieëten dubbel, stelt lieëver ’n GPS in.”
Kevin gift ’t adres in moar in e korten, vradschen droai... 
krak, boem, patat! 
“Schoas zovele geruchte!” grolt Siente Pieëter. “’t Is hieêr 
gin studentecafé! ’n Bar en ’n hemel zien eslooëten. Van 
t’n elven ol! Moa ’t is nog sloapieng in de jeugdherberge 
hieër rechtover! Kom morgen e ki were. Moa nie vór ’n 
tieënen!”
Achter ’n security scan, de pasportcontrole, vienger-
ofdruk en navroage bie de poliesje en ‘n unief kriegen 
Tom en Kevin e brochurtje mit ’t huushoedlik reglement, 
toen e videofilmtje, en doarachter meugen ze noa nulder 
studiootje an ’n achterkant van ‘n hemel. 
Kost, logement en inweun vollen mei. ’t Is er stiller en nie 
zo geeëstig nateurlik of in studentestad Gent. En op ’n 
radio gin Celine Dion, Stromae of top 100 moar olleeëne 
missa sancta’s, en vele gregorioans. Moa ’t hadde nog 
klooësterachtiger kunnen zien! Zjuuste moa ’t morgen- 
en ‘t oavondgebed woaren verplicht. “Me moaken d’ er 
’t beste van, Kevin.” “Jom, en me kunnen nog ossan e 
potje manielen mi nuze meemee en peepee, of e klap-
pertje doeën over nulderen goeën oeden tied!”
Moar achter e moand is de suker van de sjieklitte: die 
riespap mi goeden lepeltjes olle doage begunt tegen-
steken, en peepees goeën oeden tied rakt uutverteld. 
Chanse, ‘n toeristieschen dieënst van ’n hemel orga-
niseeërt otmets e ottobuusreize, moar ossan noa d’ 
eeën of d’ ander kerke, of bedevoartplekke. “Woarom 
nooëit noa ’t voagevieër of d’ helle? Voer e keeëe ’n 
anderen kant van de medaille te zieën?” “Voe de con-
currensje in de koarte te spelen, zeker? Dat kriegen ‘k er 
nooëit deure op ’n hoofdbureau,” zegt reisleider Suffis.
“’k Zoen e post pakken mosten ke doamei ofkommen! 
Moa lat gieder e keeë e ballongsj’ op: je wit nooëit hoeë 
dat e koeë en hoaze vangt!” Dat doen ze! En…?
Toeëstoan begod! “Moar hort,” zegt Siente Pieëter, “te 
zeven thuus, hiéër bie mien thuus, hé!” Betieketakt en 
zotkurieus goan Tom en Kevin op stap. En z’ hen ‘t nul-
der nie bekloagd, dat sortietje. Wiene dan ze bie Lucifer 
hooërden en zagen, zeg!! Voe de leute: vele snelle, le-
vende puppen. En voe ’t moendje: bieër, wien, cham-
pagne, oeësters, kriften en nog veel ander dieëre bucht 
à volonté. 
De moand d’ rop willen z’ er were noartoe: die boeë-
renries en die gekopen messewien hangen nulder kele 
uut meeër of e bitje. “Julder vulte nie had gunter?” lacht 
Siente Pieter. “Joaje, je meugt er were noartoeë, moa 
… e ki hieër buten, rak je nie mi were binnen. ’n He-
mel is gin duvekot woa da j’ uut en in vlieëgt o’t joén 
past!” Doa trekken Tom en Kevin nulder gin fluut van an.
Z’ hadden nulder de vooërige keeë té kostlik amuseeërd. 
En woaren ogliek nie van plang van were te keeëren. 
Woaren… !
Want ja, d’ helle hadde gin vergliek mit de vooërige 
keeë: ‘t stoenk er noa pek en sulfer, d’ ofgeleefde vro-
menschen, mi e gebit lik Abeeëlekerremesse, hieër en 
doar e kroam, woaren verre van appetietelik. En ’t eten? 
Op de schroagetoafels verschoald bieër, oed brooëd en 
zeure zjenieverzjeleie. Tom en Kevin dein demi tour moa 
Siente Pieëter lieët nulder nie were binnen. “En verleden 
weke wel??” “’t Huusreglement elezen, gasten? Ollee-
ene op openbedrievendoagen - lik mit d’ helle passirde 
moand - moeëten me van Europa vrie verkeeër uut en in 
garandeeëren! Anders nie! Salu dus, en ’t amusement 
gunter!”

SCHREVELYNCK Nadruk verboden

Kenwood KMM336
Keukenrobot
800W, mengkom, 4,6 l, inclusief blender
AT337, deeghaak en K-klopper, exclusieve
planetaire werking, pulsator, elektronische
snelheidsregeling, hefmechanisme met
hendel

€ 399,99

Kenwood KMX50RD RED
Keukenrobot “Kmix”
500W, mengkom 5 l, inclusief deeghaak, K-klopper, eitwitklopper,
flexiklopper, spatdeksel, 6 snelheden, Fold functie, extra aluminium
behuizing, hefmechanisme met hendel

€ 429,94

Kenwood KMM770
Keukenrobot
1200W, mengkom 6,7 l, ThermoResist
glazen blender AT358 incl. metalen
behuizing, metalen tandwielen, incl. K-klopper
ballongarde & deeghaak, automatische
variabele snelheidsregeling + pulse,
antispatdeksel met vulopening

€ 499,99

MET GRATIS
ACCESSOIRES
NAAR KEUZE
www.kenwoodworld.be

Cadeautips voor keukenprinsessen!
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Sponsors: Stoffenpaleis Cleopatra, ING, Kapsalon Lydia,
Kinderopvang Dorine Pyfferoen, Dirk Recour, Bakkerij Sabbe,

Chris Soenen, Uit sympathie, Bert Verhille, Bouwwerken Verhoye Ignace, 
Vishandel Philip Nieuwpoort, Andy Worm. 

Uw private wellnesscenter

SCHRIJNWERKEN
Deroo Johan

ALGEMENE ELEKTRICITEIT

CHRISTEN
VOLKSHUIS

ALLE VERGADERINGEN
EN FEESTEN

DEMAEGHT AGRI
Verkoop en herstellen

van landbouwmateriaal Watou

’t Eendegat
Bervoet-Ryckeghem bvba

Gsm 0475 71 23 47
RENINGELST

TIMMERWERKEN

Bert VERHAEGHE

KINDEROPVANG

DE RACERTJES

LANDBOUWMECHANISATIE

Frank VERHOEST

Willy NEUVILLE

Alles voor dier en tuin

D’Abeelestatie

bv
ba

bv
baGeef kleur

aan je drukwerk

drukkerij
SCHOONAERT

Uit sympathie
TUINEN

VANWILDEMEERSCH PIET

VOORJAAR 2016
ROESBRUGGE

Nieuwjaarsconcert
Sint-Martinuskerk - Roesbrugge

Jelle Cleymans
Napoleon XXIII

Zaterdag 16 januari 2016
om 19.30 u.

Deuren open om 18.30 uur

Volwassenen: € 14 (VVK) - € 16 (ADD)
Kinderen -12j.: € 10 (VVK) - € 12 (ADD)

Reservatie:
info@roesbrugge.com - 0475 23 00 63

www.garagecappoen.be
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Eindejaar bij uw dorpshandelaar

ABELE J WATOU J PROVEN J	 KROMBEKE J	 ROESBRUGGE-HARINGE J BEVEREN J STAVELE

1.12 tot 31.12.2015

Deelnemers:
Abele

   Tuin-, dier en hengelsport d’Abeelestatie | Café De Nieuwe Appel | Coiffure Hilde
   Coeur au Chocolat | De Balans, schrijnwerker | Drankcenter Cuvelier
   Eet- en bierkroeg Au Nouveau St-Eloi | Eet- en drankhuis De Luttertap
   Galerie-Café De Katteman

Proven & Krombeke
Chocolade Zokola | Coiffure Rita Ganne | Coiffure Romina Worm

Garage Nevejan - Norbert Criem | Hairdesign Ronny | Instituut Valerie Viane
Tuincentrum Au Petit Jardin

Roesbrugge-Haringe
Bakkerij Sabbe | Drukkerij Schoonaert | Elektro Cappoen | Wellness In Septem Caelo

Watou
Café Het Brouwershof | Chez le Voisin | Coiffure Nadine Deroo | Coiffure Nancy
Frituur Friettijd | Schilderwerken Hespeel bvba | Hondentoilettage & dierenboetiek Ziggy’s
Instituut Liezelot | Zuivelhandel Inge Devooght

Openbare trekking in café “Au Nouveau St.-Eloi” te Abele
op vrijdag 8 januari 2016 om 19 uur.
Lijst van de winnende nummers verschijnt in “De IJzerbode”,
“Het Wekelijks Nieuws” en op www.unizo-ijzerbode.be.
De prijzen moeten afgehaald worden vóór 31 januari 2016.

VRAAG JE LOTJES !VRAAG JE LOTJES !

E 500 6x
E 100

E 2800
naturaprijzen

Unie van Zelfstandige Ondernemers
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GESCHENKIDEETJES
OPEN OP ZONDAG 20 EN 27 DECEMBER
VAN 9 TOT 13 UUR

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

Miele WDA 111 classic
Wasautomaat
1400t - 7 kg - schuin bedieningspaneel -
display - softcare trommel - resttijdaanduiding - 
energieklasse: A+++/B

€869,00

Miele WKF 131 WPS - Wasautomaat
1600t - 8 kg - display - schuin bedieningspaneel -
PowerWash System - CapDosing - SoftSteam-
trommel  - startuitstel -  autoclean-wasmiddellade 
- Profi Eco-motor - speciale programma’s -
energieklasse: A+++-30%/A

€1349,00

Miele TDA140C
Condensdroogkast
7 kg - display - recht bedieningspaneel -
FragranceDos -  SoftCare-trommel -
trommelverlichting - energieklasse: B

€799,00

Miele Scout RX 1
Robotstofzuiger
Smart Nvigation: systematische en grondige
reiniging - Triple Cleaning System: draait,
veegt en stofzuigt - Non-Stop Power: 120 min.
of 150 m3 - timer - afstandsbediening

€649,00

Liebherr K2330
Eéndeurskoelkast
217 l - 117,5 x 55 x 63 cm -
flessendraagrooster - Led-verlichting -
energieklasse: A+

€499,00
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Wij aanvaarden
ecocheques

€ 50
CASH
B A C K

Whirlpool GT 281 WH
Microgolfoven
solo - 700 W microgolfoven - 25 l -
diameter draaischotel 28 cm - draaideur -
Jet Menu - Jet Defrost - Jet Start

€149,00
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Philips HD7825/60
Senseo Viva Café
1450 W - 2 padhouders - reservoir voor
8 kopjes - auto-off - ontkalkingsindicator

€94,99

Philips HD4646/20
Waterkoker
2400 W - 1,5 l - auto kookstop

€32,99

Braun MQ500 soup
Staafmixer
600 W-PowerBell
inox staafmixervoet -
2 snelheden -
kunststof maatbeker

€49,99

Tefal SW3238
Croque monsieur
780 W - verticale opberging 
met extra platen: wafel en grill

€74,99

Philips HD2630/20
Toaster
1000 W - extra hoge lift - defrostfunctie - timer  

€37,99

Fritel CW2436
Wafelijzer
“4x7”vorm - 1400 W - thermostaat 6 posities -
omkeerbaar - verwisselbare anti-aanbakplaten  

€99,99

Braun FS3000
Steamer
850 W - 2 stoomkorven
3,1 l - rijststoomkom 2 l -
donkere stoomkom - 
timer - vaatwasbestendig

€69,99

Philips
HR2752/90
Citruspers
85 W -
sap direct in glas -
pulpselector

€64,99

Tefal EF3000
Fondue
1300 W - 6 fonduevorkjes

€84,99

€ 10
CASH
B A C K

€ 30
KOFFIE

OF € 20
CASH
BACK

BIJ AANKOOP 
VAN ÉÉN OF

MEERDERE SET(S)
EXTRA CW
BAKPLATEN

EEN CASH BACK
TOT € 65 

via www.fritel.com

€ 15
CASH
B A C K
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Philips GC7620/30
Stoomgenerator
2400 W - 5 bar - 120 g/min - reservoir 1,5 l 

€179,99

Philips GC4850/02
Stoomgenerator
2600 W - 50 g/min - reservoir 350 ml - steamtip 

€84,99

Miele B2847 
Strijksysteem
FashionMaster
actieve strijkplank met 2 snelheden -
strijkijzer met zool met honingraatstructuur -
afneembaar waterreservoir -
continu bijvulbaar - 4 bar -
aparte antikleefzool -
automatisch ontkalken en spoelen

€1599,00

Electrolux ZB3102 
Ergorapido 2in1
steelstofzuiger en
kruimeldief in 1 -
10,8 V Li-lon -
21 min. autonomie -
wasbare dubbele filter

€129,99

Dyson DC 52 Animal Turbine  
Stofzuiger zonder zak
1200 W - 83 dBA - HEPA-filter -
parket- en turboborstel - trapzuigmond -
energieklasse: D - stofemissie: A -
prestatie op tapijt: B - op harde vloer: A

€519,00

Miele Complete C2   
Black Pearl Power
Stofzuiger met zak
1600 W - AirCleanfilter -
draaiknop met 6 standen - 
toebehoren geïntegreerd -
obsidiaanzwart -
energieklasse: F -
prestatie op tapijt: C -
prestatie op harde vloer: A -
stofemissie: B

€189,00
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Philips HPS940/00 - Automatic curler
borstelloze motor - 3 warmte-instellingen - 
timer - instelbare krulrichting -
meedraaiend snoer 2 m

€99,99

Philips S5400/06
Scheerapparaat
multi precision -
super lift&cut -
precisietrimmer -
afspoelbaar -
autonomie 45 min -
oplaadtijd: 1 u - travellock

€89,99

Philips HP8325/10 - Stijltang
210° C - keramische buitenlaag -
XL platen - handvatvergrendeling -
ionische conditionering

€29,99

Braun SE7561 - Epileerapparaat
epileren en scheren - 2 snelheden -  
40 pincetten - smartlight - wet&dry -
autonomie: 40 min - oplaadtijd: 1 u 

€139,99

Braun 3040 WD
Scheerapparaat
wet&dry - flexibel scheerhoofd -
twinfoil + middentrimmer - 
autonomie 50 min -  
oplaadtijd: 1 u -
volledig wasbaar 

€129,99

Rowenta IR5010 - Convector
1000/2000 W - auto-stop -
blaasfunctie - drupwaterdicht

€114,99

Philips
HP3616/01
Infraphil
150W IR lamp -
verzacht spier-
en hoofdpijn -
diverse toepassingen

€32,99

Tefal PP5150
Personen-
weegschaal
max. 160 kg - 
per 100 g -
auto start, stop -
4 geheugenfunkties

€44,99

Philips S7710/26
Scheerapparaat
smart clean systeem - gentle
precision - super lift&cut -
precisietrimmer - afspoel-
baar - autonomie 50 min. -
oplaadtijd: 1 u. - batterijindicator -
travellock - reisetui

€209,99

€ 30
CASH
B A C K

€ 30
CASH
B A C K

€ 15
CASH
B A C K

€ 20
CASH
B A C K

Dreamland 
16045A Elektrisch
tweepersoonsdeken
2 personen - dubbele bediening - 150x137 cm -
wasbaar - auto off - verwarmt zeer snel in 
5 minuten - beveiliging tegen oververhitting

€99,99


