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GEMEENTE BEVEREN-IJZER anno 1952 (2)
Verslag in verband met de wedstrijd tussen
de landelijke gemeenten van de arrondissementen
Veurne en Diksmuide
Rampen
Buiten de twee oorlogen die ons land sedert
1900 getroffen hebben, en tijdens dewelke
onze gemeente op een zeer bijzondere wijze beschermd is geweest, hebben wij geen
noemenswaardige rampen ondergaan.
Tijdens de oorlog 1914-1918 sneuvelen er
18 en vonden er 3 inwoners de dood.
1940-1945 ontnam slechts 4 inwoners het
leven.
Op 29 en 30 mei 1940 sneuvelden er 9 soldaten van het Engels leger op het grondgebied van de gemeente.

Ontwikkeling van de bevolking
(van beroepsoogpunt uit)
In de laatste 50 jaren zijn er van langs om
meer jonge lieden die een ambacht hebben
aangeleerd. Het oprichten van vakscholen in
een betrekkelijke nabijheid van de gemeente
gedurende de laatste jaren, hebben het zo
ver gebracht dat wij thans reeds verschillende geschoolde ambachtslieden en specialisten onder de inwoners tellen. Vroeger was
er onder de werkliedenfamilies omzeggens
niemand die het aandurfde een ambacht
aan te leren. Van hun prilste jeugd af waren
zij meestal als koeienwachter tewerkgesteld
bij de landbouwers, bij wie zij dan na enkele
jaren promoveerden tot paardengeleider,
beroep dat zij dan, en met liefde, bleven
uitoefenen zolang hun lichaamsgesteltenis en gezondheid het toelieten. Sedert de
laatste jaren overrompelde de mechanisatie
ook meer en meer onze landbouwbedrijven,
zodat de werkliedenbevolking hierdoor het
meest te lijden heeft. Vandaar dat er meer
ambachten werden aangeleerd, hetgeen
thans, spijtig genoeg ook reeds gehandicapt
wordt door de heersende werkloosheid in

alle nijverheden en op alle gebieden.
Het gemiddelde aantal volledige werklozen
per dag bedraagt 33 voor de mannen en 11
voor de vrouwen.
Op intellectueel gebied werden er ook heel
wat vorderingen gemaakt. Omzeggens alle
kinderen uit de middenstandsfamilies doen
gemiddeld 2 à 3 jaar college of pensionaat.
Meer en meer kinderen uit de werkliedenmiddens bezoeken gedurende enkele jaren
de in de nabijheid gevestigde middelbare
scholen (inzonderheid van Poperinge).
Sedert de bevrijding groeit van jaar tot jaar
de drang bij de jonge lieden om bij het leger als vrijwilliger hun loopbaan te maken.
De verlengde dienstplicht en het gebrek aan
werkgelegenheid zijn hiervan de voornaamste oorzaken.

De kinderen uit de boerenstand volgen gewoonlijk een passende opleiding in de landbouwscholen.
De in de laatste jaren, door het Ministerie
van Arbeid en Sociale Voorzorg opgerichte
herscholingscentrum voor de jonge werklozen, mochten, voor wat onze gemeente betreft, nog geen bijval oogsten.
Samengevat kan men dus verklaren dat iedereen meer en meer zich wil vervolmaken
in zijn beroep of in het vak waarvoor hij bestemd of geschikt is. Ambachtslieden die niet
volledig op de hoogte zijn van hun beroep
worden verwaarloosd, terwijl de geschoolde
en de geoefende vakmannen goed aan hun
bestaan komen.
Personen die zich als bediende door het
leven willen wringen, moeten volledige
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bekwaamgetuigschriften kunnen voorleggen.
Voor half ontwikkelde personen zijn er maar
weing toekomstmogelijkheden meer.

Bevolking van de lagere landen
In 1913 waren er 103 jongens en 112 meisjes die de lagere scholen in de gemeente bezochten.
In 1950 85 jongens en 108 meisjes.
In 1913 bestond het lager onderwijzend personeel uit 2 onderwijzers en 3 kloosterzusters.
In 1950 waren er 2 onderwijzers, 3 onderwijzeressen en 3 kloosterzusters-onderwijzeressen.
In 1939 werd op de wijk “Geldzak” de lagere school St. Jozefschool opgericht, dewelke
één bewaar- en twee lagere klassen had.
De dienst voor medische schoolinspectie
werd opgericht in 1941 en werkt normaal.
In 1951 betaalde de gemeente hiervoor aan
de geneeskundige opziener een som van
20 fr. per leerling.

B. Vooruitgang van stoffelijke aard

1. Getroffen maatregelen om de
opbrengst van de land-, tuinbouw,
hoenderen- en bosteelt van de gemeente te verhogen
Sedert het jaar 1900 werden de gronden 100
% verbeterd. Destijds was het gebruik van
chemische meststoffen onbekend. Alleen
stalmest, ale en landkalk, en hier en daar
een weinig guano, werden gebruikt. Goede
opbrengsten werden nochtans verwezenlijkt, doch in vergelijking met de hedendaagse opbrengsten waren zij maar gering.
Thans worden de chemische meststoffen in
hoofdzaak aangewend, zonder dat nochtans
de organische meststoffen verwaarloosd
worden. Landkalk wordt nog veel gebruikt,
doch kalkhoudende meststoffen en gebrand
kalk krijgen meer en meer de voorkeur. De
vruchtafwisseling wordt algemeen toegepast en is van overwegend belang voor het
bekomen van goede opbrengsten.
Vroeger gaf
- 1 ha tarwe
een opbrengst van max. 3000 kg
- 1 ha suikerbieten tarwe
een opbrengst van max. 15 000 kg
- 1 ha vlas tarwe
een opbrengst van max. 4000
- 1 ha aardappelen tarwe
een opbrengst van max. 12 000 kg
en thans gelden als normale opbrengsten:
- minimum 4500 kg voor 1 ha tarwe
- minimum 20 000 kg voor
1 ha suikerbieten
- minimum 6000 kg voor 1 ha vlas
- minimum 18 000 kg voor
1 ha aardappelen

Per ha worden er thans gemiddeld 700 tot
900 kg chemische meststoffen gestrooid,
naargelang de soort teelt en de nateelt.
Alle landerijen zijn omzeggens gedraineerd,
zodat verlies of minderwaarde in de opbrengst wegens natte stroken of kanten uitgesloten zijn. Bijna alle grachten zijn gevuld
en vervangen door buizen met tamelijke
grote diameter, vanwaar nogmaals aanwinst
van grond, grotere productie en gemak bij
’t bewerken.
Ten opzichte van ruiling of verkaveling van
gronden valt er niet veel te verwezenlijken.
Slechts 5 à 6 percelen zouden kunnen in
aanmerking komen voor ruilverkaveling.
Daar de fruitteelt niet renderend is wordt er
niet veel aan deze teelt gedaan en is er in dit
opzicht niet veel te doen.
Aangezien alle landgoed bouwland is valt er
ook niet te denken aan gebeurlijke bebossing. Braakgronden zijn er sedert lang niet
meer te vinden.
Alle bestaande uitbatingen zijn van middelmatige en kleine oppervlakte, zodat het
moeilijk in overweging kan genomen worden nieuwe uitbatingen op te richten. De
bestaande worden goed onderhouden en
regelmatig verbeterd.
In de gemeente bestaan volgende beroepsorganisaties:
1. de plaatselijke afdeling van de Boerenbond, opgericht in 1928 en dewelke thans
67 leden telt;
2. een afdeling van de Boerinnenbond, gesticht in 1949 en tellende 74 leden;
3. de bond van paardenverzekering, opgericht in 1919 en waarbij nagenoeg alle
paardenhouders aangesloten zijn;
4. het veekweeksyndicaat, gesticht in 1934
en tellende 49 aandeelhouders;
5. de tuberculosebestrijdingsbond voor het
vee, opgericht in 1937 en tellende 68 leden.
De boerenbond bezit een graansorteerder
dewelke mits geringe vergoeding ten dienste
staat van al de leden.
Het Veekweeksyndicaat beschikt altijd over
een eigen geprimeerde stier, dewelke ter
beschikking is van de leden voor de bij het
syndicaat aangegeven koeien.
Sedert 1934 wordt er jaarlijks, gewoonlijk
de 2de donderdag van september, met medewerking van het gemeentebestuur, een
plaatselijke veeprijskamp ingericht voor dieren van het rood-Vlaams ras.
Hier en daar werden er sedert 1940 bij landbouwers voedersilo’s opgericht. Mits zich te
gedragen naar de onderrichtingen van het
Ministerie van Landbouw, kon er aanspraak

gemaakt worden op de voorziene staatstoelage.
Sedert de laatste jaren is iedere redelijk grote
hoeve uitgerust met een pikbindmachine
meestal getrokken door paarden. Voor het
ogenblik zijn er toch reeds een 10-tal die
aangedreven worden door een benzinemotor. Drie landbouwers beschikken over een
landbouwtractor. Over het algemeen kan
gezegd worden dat iedere hoeve beschikt
over haar eigen landbouwmachines, dewelke in ene plaats meer gemoderniseerd en
gemechaniseerd zijn dan in de andere.
Slechts 3 pikbindmachines, 4 aardappelplantmachines en 2 vlasslijtmachines zijn
eigendom van gegroepeerde landbouwers.
De gemeente telt twee volledig uitgeruste
dorsmachines, en sedert 1950 eveneens een
pikdorser.
Sedert 1920 werd de gemeente 7 maal geteisterd door mond- en klauwzeer. 19501951 was veruit het ergste jaar. Slechts 8
veehouders werden gespaard en 66 haarden
werden besmet. De verliezen bleven niettegenstaande de algemeenheid van de besmetting nog betrekkelijk laag. Inzonderlijk
de jonge kalveren moesten het ontgelden.
Over een periode van 6 maanden werd één
enkele hoeve tweemaal besmet. Door de
Rijksveeartsenijkundige dienst werd er onmiddellijk ingegrepen en bevel gegeven al de
op het grondgebied bevindende runderen in
te enten met serum, die door het Departement gratis ter beschikking werd gesteld.
Geen enkel geval van mond- en klauwzeer
werd nog gesignaliseerd, zodat het verhoopte resultaat volledig bekomen werd.
Ter bestrijding van de Coloradokever, die
voor het eerst in 1943 in de gemeente werd
opgemerkt, worden jaarlijks alle aardappelvelden (zowel de kleine als de grote)
verplichtend tweemaal besproeid met een
gepast bestrijdingsmiddel. De plaatselijke
politie houdt hierop steeds een streng toezicht. De producenten zien het nut ervan in
en geven regelmatig een goed gevolg. Tot
nog toe heeft de gemeente nooit eigenmachtig moeten optreden. Ondernemers
met speciaal uitgeruste sproeitoestellen dragen er veel toe bij om de nodige besproeiing
tijdig en tegen gunstige voorwaarden uit te
voeren.
Wordt vervolgd
Verslaggever
Robert Lepee
Gemeentesecretaris
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OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN NOVEMBER 2017

E beetje sneëuw up de stroaten en ’t land,
ê beetje bremmel an’n woaterkant;
de doagen goan moar open en toe
en de mênsch’n zyn lik moë…

KAARTING - 8 NOVEMBER
2 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Ingelaere Suzanne
2. Debacker Denise

407 pt.
329 pt.

KAARTING - 29 NOVEMBER
4 deelnemers wonnen 3 partijen:
1. Ingelaere Suzanne
2. Dumarey Lucienne
3. Versavel Erna
4. Scharre Clara

434 pt.
357 pt.
337 pt.
261 pt.

Ze bluven binn’n, benouwd vo de kilte,
benouwd zou’je zegg’n, oek vo’ de stilte…
Buten, - ’t is da’j ’t nie en hoört trekken de vriesganzen voört.

KLASSEMENT NA NOVEMBER
1. Wyckaert Andre
23 part./3756 pt.
2. Lampaert Jozef
23 part./3421 pt.
3. Depyper Anna
21 part./3334 pt.
4. Ingelaere Suzanne
20 part./3661 pt.
5. Neuville Jozef
20 part./3509 pt.

Mo j’ peist: wuk dat ’r oek gebeurt
niet’n is ’r die eeuwig deurt…
Hort! … Voö de deure komm’n z’ ol zing’n
van ’t Kindje die go’ Vrede brieng’n.
Djoos Utendoale

PETANQUE - 3 NOVEMBER
Wonnen 3 partijen
Lebegge René en Vereecke Lena
PETANQUE - 17 NOVEMBER
Wonnen 3 partijen
Brunet Willy, Celis Colette, Dedeurwaerder
Anna, Lebegge René, Vereecke Lena en
Rousere Christiane
KLASSEMENT NA NOVEMBER
1. Lebegge René
2. Butaye Pol
3. Butaye Lucien
4. Luyssen Edmond
5. Soetaert Frans

746 pt.
727 pt.
725 pt.
722 pt.
709 pt.

PETRAVER NV
officieel verdeler

Petroleumproducten Andy Vermeersch

Blekerijweg 35 - 8972 PROVEN - Tel. 057 30 04 13 - Fax 057 30 14 13 - info@petraver.be - www.petraver.be
P Gasolie (-20°, extra, ultra)
P Diesel -20°
P Petroleum
P Loodvrij 95
P Loodvrij 98

DE TEERLINGEN
BESLISTEN

P 2 takt benzine
P Selfcarwash
P Tankstation
P Stofzuiger
P Bancontact
P Dubbelwandige
P Oliën
mazouttanks
P Smeermiddelen		

Vele jonge mannen, die aan het kansspel ‘anker en zon’ niet konden weerstaan, verspeelden
hun hele kermispree eraan op. Ze waren platzak
en ineens beseften ze dat ze door de baas van
“anker en zon” beetgenomen waren. Ze eisten
het verspeelde geld terug, maar dit ging niet zo
gemakkelijk. Gewoonlijk draaide het uit op een
vechtpartij. Als men dan plots de kepi van de
sjampetter bemerkte, was het feest snel voorbij.
In luttele tijd werd het spel verstopt, de ruziemakers zwegen en gingen uiteen alsof er niets was
gebeurd (tot 1851 waren kansspelen toegelaten).
“Anker en zon” werd gespeeld met 3 dobbelstenen. Iedere steen was versierd met een anker, een
zon en een figuur van klaver, schoppen, harten en
ruiten. Op een plank of bak lag een doek, verdeeld
in 6 vakken. Aan de bovenkant stonden vermeld:
schoppen, anker en klaver en aan de onderzijde
ruiten, zon en harten. Op één van deze figuurtjes
legde men de inzet. De teerlingen werden geworpen en als de tekens op de bovenvlakken van de
teerlingen overeen kwamen met de figuren van
de inzet, dan had de speler de inzet gewonnen.
Dit spel gaf dikwijls aanleiding tot vechtpartijen,
want de verliezers waren ervan overtuigd dat er
bedrog gepleegd werd. Voor de sjampetter was
het niet gemakkelijk om de kansspelers een proces aan hun broek te lappen. Hij moest ze op heterdaad betrappen en één van de gebruikte voorwerpen als bewijs, in beslag nemen.
De winnaar is Maurice Top uit Poperinge.

P Butaan- & propaangas
P Brandhout
P Houtskool
P Steenkool
P PELLET DRIVE-IN

Boek nu reeds uw springkasteel
reserveer voor al uw feesten voor 2018
Voor al uw vuurwerk voor eindejaar,
kunt u steeds bij ons terecht !!!
Wij zijn open
op woensdag, zaterdag en zondag telkens van 13 tot 18 u.
en elke vakantiedag, brug- en feestdag van 13 tot 18 u.
Europalaan 5 - 8970 Poperinge - 057 33 89 44 - www.hopsiepops.be

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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Gasthof ’T ROZENHOF
Afhaalmenu
24 & 25 december

Afhaalmenu
31 december - 1 januari

Preisoep / groene koolsnippers /
rookworst

Vissoepje van de Chef / korstjes

v

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

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

Warm: Zeeduivel / gratin / preisnippers

v

OF

Warm: Koolvishaasje / tomatenkorstje /
basilicumsaus

OF

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

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

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

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

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

Hapjes
Assortiment van 3 koude en 2 warme hapjes

op 25 december is volzet!

Seniorennamiddag
Een aangename, sfeervolle
namiddag met muziek,
pannenkoeken, wafels, gebak, …

v

v

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

KERSTBUFFET

€ 7,00

Desserts tijdens de feestdagen
Bokaaltje met chocomousse

€ 4,00

Kerstbûche “crème au beurre / praliné”

€ 4,00

IJsbûche “vanille / mokka”

€ 4,00

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

€ 8,00

18 DECEMBER

JOHNNY CLARYSSE
Klavieren of accordeon,
niets is te veel voor
deze ambiancemaker!
Toegang gratis!
Van 14 tot 17 uur.
Reservatie niet noodzakelijk,
tafels kunnen voorbehouden worden

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

Obterrestraat 73 • 8972 Proven • Tel. 057 300 335 • reservatie gewenst • www.rozenhof-proven.be
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… 40 jaar terug in de tijd

In de Vrije Lagere School van Roesbrugge werd in december 1977 het dertiende sprookje van Romain Depuydt opgevoerd.
Op de foto de auteur-regisseur Romain Depuydt, Zr. Gemma, Zr. Veronique en
de jonge acteurs en actrices van ‘De boom met de gouden dadels’.

De laatste maand van 1977 was ook de laatste maand van het bij sommigen zo gevreesde
fusiejaar en er werd op de laatste gemeenteraadszittingen van de verschillende fusiegemeenten dan ook vuurwerk verwacht. Maar
ook december 1977 gleed net als de voorbije
maanden bijna geruisloos voorbij.
In groot-Alveringem klonken het schepencollege en de raadsleden nog voor het nieuwe
jaar op de succesvolle samenwerking en ook
in Poperinge verliep de laatste raadszitting van
het jaar eerder gemoedelijk. Alleen het alsmaar
zwaardere restauratiedossier van de Haringse
Sint-Martinuskerk, die ondertussen voor alle
publiek gesloten was, zorgde voor enige discussie. Maar omdat het schepencollege de bespreking van de begroting voor het komende
jaar heel diplomatisch had uitgesteld, bleef
het in de raadszaal opvallend rustig. Maar in
de coulissen maakte de oppositie zich onder
impuls van Werner Claeys toen al op voor een

politiek woelig jaar van het dorp.
In Roesbrugge-Haringe werd ondertussen afscheid genomen van ere-burgemeester Michel
Vandaele. Hij was de laatste burgemeester van
het zelfstandige Roesbrugge-Haringe en hij
overleed op 6 december 1977. Landbouwer
Vandaele woonde in Haringe en hij kwam al tijdens de tweede wereldoorlog in de politiek als
schepen naast burgemeester Deeren. In 1964
werd hij voor de eerste keer burgemeester. De
lijst ‘Kristen Volksbelang’, waarvan hij lijsttrekker was, haalde het toen van de ‘Konservatieven’. Na de gemeenteraadsverkiezingen van
1970, waarbij hij opkwam bij de ‘Gemeentebelangen’ tegen de ‘Willen is Kunnen’-lijst, werd
zijn mandaat vernieuwd. Vooral in die laatste
periode ging het er in de raadszittingen soms
behoorlijk heftig aan toe.
Ook in Proven werd in december 1977 afscheid
genomen van een eminent politieker. Karel

In het stadhuis van Roesbrugge viert Davidsfonds IJzerweelde.
Van links naar rechts herkennen we burgemeester Michel Vandaele, schepen Odiel Samoey,
spreker Milo Aernout, Daniël Morez en pastoor Firmin Vandenabeele.

Verfaillie overleed er op 14 december. De gekende brouwer en bierhandelaar was vele decennia lang schepen van Proven, en later van
de fusiegemeente Proven-Krombeke. Hij lag
mee aan de basis van de Provense voetbalclub,
die nog altijd trots de Three Stars van Leopold
in de naam draagt en was ook jarenlang één
van de grote bezielers van de Provense harmonie ‘De Volksvreugd’. Het Provense jeugdhuis
‘Die Croone’ kreeg van Verfaillie in de zeventiger jaren het vroegere café ‘De Kroon’ naast
zijn woonhuis op de markt ter beschikking als
lokaal. En de nacht dat daar de laatste Leopold
geschonken werd, blijft voor wie erbij was nog
altijd legendarisch.
In Poperinge deed ondertussen het nieuws de
ronde dat oud-Poperingenaar Dirk Frimout officieel als kandidaat-ruimtevaarder een grote
kans maakte om als eerste Belg naar de ruimte
te vliegen. Het zou wel nog tot 1992 duren
voor hij ook effectief zijn droom kon waarmaken.
Voor de inwoners van Oostvleteren werd het
een droevige kerst. Want in de nacht van 22 op
23 december 1977 brandde hun beschermde
parochiekerk volledig uit. Het was de vrouw
van koster Cesar Debruyne die omstreeks
22.30 uur de brand opmerkte. Zij verwittigde
meteen de brandweer, maar toen de korpsen
van Poperinge, Roesbrugge-Haringe, Proven,

Barbara bij de Provense brandweer in 1971
met links achteraan schepen Verfaillie naast burgemeester d’Udekem d’Acoz,
schepen Roger Top en pastoor Ollevier. De vereremerkte brandweermannen zijn
Marcel ‘bakker’ Demaerel, commandant Gilbert Soenen en Jozef Vandenbussche.
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merkelijk is dat in datzelfde decennium binnen
4 jaar maar liefst 3 beschermde kerkgebouwen
uit de brede regio door een brand vernield werden. Naast de Sint-Amatuskerk in Oostvleteren
waren dat in 1974 ook de kerk van Hoogstade
en in 1976 de prachtige kerk van het NoordFranse Ekelsbeke.

Ook nog in december 1977
• Op kerstavond 24 december trok een zware
storm over ons land. In Oostende werden
windsnelheden tot 124 km per uur gemeten.
Onze regio bleef gespaard maar vooral in het
Scheldebekken was er veel schade. Er vielen
daar 7 doden en op zee stierven 12 mensen
door de storm.
• Onder heel wat kerstbomen lagen die maand
waarschijnlijk fietsreflectoren. Want vanaf
1 januari 1978 werd het in ons land verplicht
om met een witte reflector vooraan en reflecterende pedalen rond te rijden.
• De kersthit van 1977 was Mull of Kintyre
van Wings, een formatie rond ex-Beatle Paul
McCartney en zijn echtgenote Linda.

Ruïne van de Sint-Amatuskerk van Oostvleteren
na de brand.

Watou en Reninge, die samen de brand bestreden, arriveerden, stond het hele gebouw al in
lichtelaaie. Bovendien kampten zij met watergebrek en bleef er ’s morgens alleen nog de
toren en een smeulende kerkruïne over. Op-

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

Na het fusiejaar
het jaar van het dorp...
Het was een gok. Voor een artikelenreeks in
deze IJzerbode eens niet enkele eeuwen, maar
gewoon veertig jaar - zo’n twee generaties - teruggaan in de tijd. Voor de jongeren is dat al
geschiedenis, voor de wat ouderen een soms
vage of dikwijls ook nog heel herkenbare herinnering. De reacties logen er niet om. De teksten
en zeker ook de foto’s van toen deden bij velen
belletjes rinkelen, er kwamen hier en daar nostalgische verhalen boven en oude vriendschappen werden hernieuwd. In deze snel vliegende
tijden is het duidelijk goed om nog eens stil te
staan bij wat ons met vroeger bond of bindt.
1977 was eigenlijk al bij al geen memorabel
jaar. In het jaar voor de fusies was vooral in onze
dorpen de angst groot dat alles plots helemaal
anders zou worden. Er werden stekels opgezet
en zelfs verzet gepredikt, maar het zo gevreesde
fusiejaar vloog zonder grote conflicten voorbij.
Van 1978 werd toen plots meer verwacht. De
officiële overheden hadden het jaar immers uitgeroepen als jaar van het dorp. Wat vreemd, zo
net na de fusies, en in veel dorpen werden toen
snode plannen gesmeed om tijdens dat jaar de
stad nog eens een lange neus te zetten. In de
komende edities van De IJzerbode blikken wij
daar alvast graag nog eens op terug. Opnieuw
40 jaar terug in de tijd dus, maar wij ondertussen ook een jaartje ouder...

Hair Design Ronny
Blekerijweg 12 - 8972 PROVEN
Tel. 057 30 09 58

Maak tijdig een afspraak
voor de feestdagen!

LEUKE GESCHENKJES
Parfum dames & heren
Fantasiejuwelen
Sjaals
Handtassen

Prettige feestdagen!
Op de hoogte blijven? www.facebook.com/hairdesignronny
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Bank- & Verzekeringen
Bank- & Verzekeringen
Bank- & Verzekeringen

Prinzie
Prinzie
Prinzie

bvba
bvba

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

kunt u bij ons terecht.

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

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

PRINZIE bvba
PRINZIE
Provenplein
39a bvba
| 8972 PROVEN

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

PRINZIE bvba
FSMA-nr.11232 A-cB

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

Vind ons leuk op facebook - Prinzie bvba - en blijf op de hoogte van onze acties.
Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV www.fintro.be
Vind ons
leukafdeling
op facebook
- Prinzie
bvba
- en
op de hoogte van onze acties.
Fintro
is een
van BNP
Paribas
Fortis
NVblijf
www.fintro.be
Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV www.fintro.be
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Oud ijzer en metalen

trade

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

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

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

Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 13.00 tot 17.45 u.
zaterdag van 8.30 tot 11.45 u.
en ook op afspraak

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

TUINCENTER
AU PETIT JARDIN BVBA
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

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

www.aupetitjardin.be
SPECIAAL OPEN OP

Voor de eindejaarsperiode:
+ kerstdecoratie, tafelstukken, kerststerren, vele soorten orchideeën
+ snijbloemen en kerstgroen
+ grote keuze violen, winterheide, Gaultheria, …
alles om uw winterbloembakken te vullen
+ Geschenktip: een snijbloemabonnement of een cadeaubon
+ Lotjes eindejaarsactie Unizo of klantenkaart geldig op al uw aankopen!

• zaterdag 23 &
zondag 24 december
van 9 tot 18 uur
• zaterdag 30 &
zondag 31 december
van 9 tot 18 uur

GESLOTEN OP
maandag 25 december,
maandag 1 &
dinsdag 2 januari

Kom gerust langs,
het team van
Au Petit Jardin
staat steeds
tot uw dienst !
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Feys: met volle kracht vooruit!
Wat was het een mooi jaar!
Dat er terug leven in de Brouwerij is heeft u
reeds zelf mogen ondervinden. En we zetten die koers verder. Dat het daarbij niet altijd allemaal rond ons hoeft te draaien staat
als een paal boven water. Neen, wij vinden
een goede verstandhouding met de buren
bijvoorbeeld ontzettend belangrijk. Om de
daad bij het woord te voegen werd er de afgelopen maand hard gewerkt - tussen de regenbuien door - aan de verfraaiing van de
gevel met onze buurvrouw. Kosten noch
moeite werden hiervoor bespaard en er werd
een heuse muur opgetrokken.
Iedereen blij!
Trouwens, van goede buren gesproken.
Eliane Ryon, beter bekend wellicht als ‘moeder van…’ en ‘vrouw met het hart op de
juiste plaats’ is een rots voor onze Brouwerij.
Vrijwilligster bij uitstek en steeds bereid om
een handje toe te steken. Mét de glimlach!
Tijd dus om haar in de kijker te zetten dus
schreven we haar stiekem in voor ‘Prijs voor
de Vrijwilliger’ georganiseerd door onze
gemeente. En blij waren we dat Eliane hier
als winnaar uit de bus kwam. Uit de handen
van burgemeester Gerard Liefooghe kreeg
Eliane de prijs en een prachtige ruiker bloemen uitgereikt.
Nogmaals dank Eliane, je bent een dame
met klasse!

cave … Een soort van walhalla oftewel paradijs voor de heren onder u. Denk eraan en
het zal er zijn. Alles wat een man gelukkig
maakt. Een potje snookeren aan de biljarttafel, wilde verhalen uitwisselen in de ‘bier
meets whisky’-hoek, wegdromen bij de reisstand, en zoveel meer. Wordt vervolgd!

Feyskalender

Als laatste wensen wij u een warme Kerst en
een gezellig Nieuwjaar, tot in 2018!

• 8 februari
Gentlemen@theBrewery
mannen weten waarom…

Het Feys Team

• 17 december
Kerstmarkt@theBrewery
1 glaasje gratis Glühbier voor iedereen
• 31 december
Nieuwjaar@theBrewery
inschrijven via Facebook (feysbook.be)

Inschrijving via info@feysbook.be of
via Facebook (Brouwerij Feys)

En het feestgedruis zet zich verder:
op 17 december is iedereen welkom rond
het vuur voor een glaasje Glühbier op onze
Kerst@theBrewery, gevolgd door een
Breughel-avond. Op 31 december is dan
weer iedereen van harte uitgenodigd om het
jaar in alle gezelligheid af te sluiten op onze
Newyear@theBrewery.
Om 2018 goed in te zetten, organiseren we op donderdag 8 februari een
Gentlemen@theBrewery. Jawel, de Brouwerij wordt omgetoverd tot een heuse man

www.feysbook.be
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DAVIDSFONDS
FRANS-VLAANDEREN
KALENDER 2018

OPEN DEUR
15 EN 16 DECEMBER 2017

GARAGE MONTEYNE
Veurnesteenweg 3 - 8647 LO-RENINGE
www.garagemonteyne.be - info@garagemonteyne.be

ADVIES • KWALITEIT • SERVICE • FLEXIBILITEIT
Bergenstraat 1 - 8972 Roesbrugge - Tel. 057 30 03 79

Opnieuw verscheen voor 2018 de kalender
met tweetalige teksten van Cyriel Moeyaert en
7 kleurfoto’s door hem en Mark Ingelaere, met
vertaling door Frans-Vlaming Wido Bourel uit
Kaaster.
Op de frontpagina prijkt de monumentale kathedraal van Sint-Omaars (Saint-Omer).
Dan volgt zowel een voorstelling van Davidsfonds-Nationaal, als hun DF-afdeling FransVlaanderen met hun geschiedenis en heroprichting in 1984 in Sint-Winoksbergen, laatste
stad voor Duinkerke aan de Noordzee. Naast
hun gewone brieven is er ook een elektronische
nieuwsbrief over hun activiteiten. Het secretariaat: Toekomststraat 72, B-8790 Waregem.
Aan herberg “Au Reuze” in Kassel treffen we
naast een Davidsfondser de onlangs overleden
Johan van Herreweghe van de “Werkgroep De
Nederlanden”.
Een volgende foto toont het Pandjeshuis in
Sint-Winoksbergen, ook Berg van Barmhartigheid genoemd. Nu is het een waardevol museum met belangrijke schilderijen. (Vandaar de
naam “Bergenstraat” in Roesbrugge en Beveren a.d. IJzer)
De lentefoto is een prachtig zicht op de Watergang in Sint-Omaars met de typische schuitjes.
Dan volgt het reliekschrijn van Sint-Winok, die
een abdij stichtte in Wormhout en daar ook
gestorven is in 717. Met heel wat geschiedenis
over het afgebeelde “Bad” in de Kolme-rivier.
Dan komt de najaarsfoto: het oud strodakhuis
in Kaaster (17de eeuw, nu gerenoveerd als
buitenhuis).
Tot slot het narrenpak van de “Wijzeman”
van Eke met de naam van de rederijkerskamer
“Verblijders in het Kruis”.
Prijs per kalender: € 7, met verzending € 9.
Overschrijven op BE14 7380 3921 3583 van
DF Frans-Vlaanderen.
Meer info: janvanormelingen@yahoo.com of
markingelaere@live.be .
Ook op afspraak af te halen in ’t Bertennest,
Bergenstraat 29, 8972 Roesbrugge (057 30 02
08 - bertennest@skynet.be).

EINDEJAARSACTIE
Maak vlug je afspraak, kom langs in het kapsalon,
deponeer uw naam in onze vaas en maak kans op de hoofdprijs !!
1 Bongobon “Logeren aan het water” (t.w.v. € 99,90)
Actie loopt t.e.m. 31.12.2017

Wij wensen iedereen een vrolijk kerstfeest en
een gezond en vreugdevol 2018 toe!
Terenburgseweg 18 - 8972 PROVEN - 0495 66 15 75
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gezichtsverzorging | lichaamsverzorging
medische pedicure | manicure
epilaties | massages | maquillage | gelnagels
ZONNEBANK | OOK VERZORGING AAN HUIS

KADOTIPS
• Kadobons verkrijgbaar met een bedrag
of verzorging naar keuze
• Mooi nieuw assortiment geschenkartikelen

stdagen
Prettige fee wensen
en de beste we jaar!
eu
voor het ni

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

1. fobige = zwijmpje
2. foersche = fietsvork
3. foetuu = kapot, naar de vaantjes
4. foente = gietijzer
5. frieoeën = soort vink
6. fieloe = leperd, bedrieger
7. folieë = dwaasheid
8. fiekfak = brol
9. fleeuws = flauw van smaak
10. fikke = slecht mes,
klein ondernemend kind
11. fokke = zuigdot
12. fakke = klomp grond/ greep stro, hooi
13. flutse = mislukking
14. fuusmuus = aangezicht
15. flebiet = aderontsteking
16. fwiete = lek
17. furte = gril
18. farce = grap
19. favriens = bakkebaarden
20. froeëte = gezicht
Wuk dan ze thope scharrelden?
Denecker St. 20, Keirsebilck H. 20,
Goudezeune M. 19 en Steverlynck M. 19
Je kent ’t, moa verstoa je ’t oek?
Me zien kurieus!
1. ’t is gespogen ze voader
2. in stokke kommen
3. op distels zitten
4. d’ er moa dinne van zien
5. in de schuve zitten
6. ’t herte ofsteken
7. d’ er ze leen an leggen
8. busse geven
9. ewist is mandewerk
10. ol koenten zien
11. e snak en e bete kriegen
12. slachten van
13. van ’t goe joar zien
14. nog e stertje kriegen
15. in ’t joargebed stoan
16. meugen op ze kin kloppen
17. gin vetten zien
18. zoaien noa de zak
19. lik uut e dooësje kommen
20. op ze kop evollen zien
Wim Sohier
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Te verkrijgen tijdens de FEESTMAANDEN:
d opgevulde kalkoen
d opgevuld speenvarken
d ‘Boudin Noël’
d zwarte pens, gesuikerd met rozijntjes en rum
d huisbereide kerstpaté
d huisbereide lookboter
d kalfszwezeriken

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

ONZE FEESTFOLDER LIGT VOOR U KLAAR IN DE WINKEL!

We wensen jullie alvast prettige eindejaarsfeesten, een knallend einde en een gezond 2018!
OPENINGSUREN
dinsdag - woensdag - donderdag: 7.30 - 12.30 u. & 13.30 - 19.00 u.
vrijdag: 7.30 - 19.00 u.
zaterdag: 7.30 - 18.30 u.
zondag gesloten (enkel bestellingen af te halen tussen 9 en 11u.)
maandag gesloten

STEENVOORDESTRAAT 37 8978 WATOU 057 38 80 34 WWW.SLAGERIJLEURIDAN.BE INFO@SLAGERIJLEURIDAN.BE
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EVENEMENTENKALENDER
ALVERINGEM
n The Golden Oldies
Zaterdag 16 december om 14.30 uur
Het accordeonensemble Accormelo brengt
‘The Golden Oldies’ op zaterdag 16 december
in zaal De Kwelle te Alveringem. Opvoeringen
om 14.30 uur en om 20 uur.
Toegangsprijs: VVK € 5 - ADD € 6. Deuren gaan
open om 13.30 uur en om 19 uur.
Hierbij danken de inrichters iedereen die aan
deze dag zijn steentje bijdraagt, hetzij financieel, hetzij als medewerker.
Kaarten in voorverkoop bij Gilbert AlbrechtVanderghote (058 29 95 82 - 0497 61 38 81),
Brood en Banket Devreker (058 29 97 92) en
Museum ’t Brouwershof (0492 31 30 31).

ABELE
n Brocante -en Muntenbeurs
Zondag 14 januari van 7 tot 12.30 uur
Op iedere 2de zondag van de maand gaat de
verzamelbeurs van Poperingana Numismatica
Historia terug door in Het Pensionaat te Abele.
Iedereen die interesse heeft in oude boeken,
munten, postkaarten, aardewerk en zo veel
meer verzamelobjecten kan terecht op deze
gezellige beurs.
Gratis toegang.

n Workshop ‘Initiatie schilderen’
Donderdag 18 januari van 14 tot 16 uur
Op 18 januari van 14 tot 16 uur is er een workshop ‘Initiatie schilderen’ door Herwig Vangaever in het Dorpspunt, Roesbruggestraat 20 te
Beveren aan de IJzer.

KROMBEKE
n VBS De Kastanje Krombeke - Kerstmarkt
Donderdag 21 december vanaf 15.15 uur
De ouderraad van De Kastanje Krombeke nodigt je uit op hun eerste kerstmarkt op donderdag 21 december vanaf 15.15 uur op de
speelplaats in de Waaienburgseweg.
Iedereen is welkom en kan genieten van de
kerstsfeer met een lekkere wafel, warme chocolademelk, gluhwein of een ander drankje.
Op kerstavond om 17 uur verzorgen de kinderen van De Kastanje jaarlijks de kerstviering in
de Sint-Blasiuskerk samen met het parochiaal
zangkoor. Na de viering wordt iedereen door
het parochiecomité op het dorpsplein bij de
warme vuurkorven getrakteerd.
n Tuinhier Krombeke
Vrijdag 9 februari om 20 uur
‘Zomerbloembakken’ door Geert Bonte in de
kantine van de Hondenschool “Te Lande”,
Bankelindeweg 39 te Krombeke.

BEVEREN A.D. IJZER

LEISELE

n Muziekactiviteit Dorpspunt
Dinsdag 19 december van 14 tot 16 uur
Op 19 december van 14 tot 16 uur is er een
muziekactiviteit in het Dorpspunt, Roesbruggestraat 20 te Beveren aan de IJzer.

n VBS De Libel
Boekenbeurs en Kersthappening
Maandag 18 december vanaf 15.30 uur
Op maandag 18 december organiseren we een
boekenbeurs op school in samenwerking met

boekhandel Pardoes.
Er wordt een zeer uitgebreid aanbod aan kinder- en jeugdboeken, informatieve boeken,
poëzieboeken, doeboeken en nog veel meer
voorzien.
Vanaf 15.30 uur wordt de beurs opengesteld
voor het grote publiek en kunnen alle geïnteresseerden komen snuisteren in het aanbod.
De boekenbeurs is toegankelijk tot 19.30 uur.
Vanaf 16 uur is iedereen ook welkom op onze
kerstmarkt. We staan er klaar om jullie te verwennen met een hapje, een drankje, kerstboompluk, verkoop van leuke hebbedingetjes,
lekkere lukken, ...

PROVEN
n VBS De Kastanje Proven - Kerstmarkt
Dinsdag 19 december vanaf 16 uur
De ouderraad VBS De Kastanje Proven nodigt
jullie allen uit op de derde editie van hun Kerstmarkt.
Op dinsdag 19 december vanaf 16 uur (na
school en tijdens de rapportbesprekingen) zijn
alle kinderen, ouders, familieleden en vrienden
welkom op de hoge speelplaats om te genieten
van gezelligheid en warmte en van vele lekkere
drankjes en hapjes !!

ROESBRUGGE
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Dinsdag 26 december om 14.00 u.: Kaarting
& gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Donderdag 4 januari: Crea in Kristen Volkshuis
- Vrijdag 12 januari: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.

Schrijnwerkerij
Schrijnwerkerij
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REGHEERE
Kristof
REGHEERE
bvba

bvba
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Open van
dinsdag t.e.m. zaterdag
st. jan-ter-biezen 6
watou • 057 21 49 47

HOEVE CARPE DIEM
Een kleinschalig seniorenverblijf voor 4 alleenstaanden. Er is georganiseerde zorggarantie door de thuisverpleging, een
permanentiedienst, gezinszorg en poetsdienst.
Er is dagelijks een contactmomentje met
de uitbaatster en betrokkenheid met de
natuur, dieren en open ruimte. Alle comfort en een gemoedelijke sfeer die hen
doet denken aan “thuis” en niet aan een
“tehuis”. Interesse en inlichtingen op
0472 67 13 48.
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EVENEMENTENKALENDER
- Vrijdag 19 januari om 13.45 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Maandag 22 januari vanaf 12 u.: Kampioenenviering in Kristen Volkshuis
- Vrijdag 26 januari: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 30 januari om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Kampioenenviering
Maandag 22 januari vanaf 12 uur
Alle leden en sympathisanten worden uitgenodigd op onze viering van de verschillende activiteiten en kampioenen van het afgelopen jaar
op maandag 22 januari 2018 vanaf 12 uur in
Het Kristen Volkshuis. Menu: apero met hapjes,
groentebouillonsoep, Ardeens gebraad en koffie (aangeboden door Patrick en Wendy) met
schuimtaart + 1 consumptie.
Deelname kost € 23 voor de leden en € 28 voor
niet-leden. Inschrijven mits betaling bij Eliane of
bij de bestuursleden en dit vóór 16 januari.
n Gezinsbond
Roesbrugge-Haringe-Beveren
Filmnamiddag: Ice Age 5
Woensdag 27 december om 14 uur
Ice Age is terug! Scrats epische achtervolging
van het ongrijpbare eikeltje zorgt er dit keer
voor dat hij in de ruimte terechtkomt. Scrat
en het eikeltje veroorzaken ook nog eens een
kosmische kettingreactie. Dit dreigt een complete catastrofe te worden die de wereld van
Ice Age volledig dreigt te veranderen. Om
zichzelf te redden moeten Sid, Manny, Diego
en de rest van de kudde hun huis verlaten en
beginnen aan een reis vol humor en avontuur
door nieuwe exotische landen. Tijdens hun reis
ontmoeten ze nieuwe en kleurrijke figuren. Een

prachtige animatiefilm voor het hele gezin!
Op woensdag 27 december van 14 tot 16 uur
in OC Karel de Blauwer te Roesbrugge.
Leden Gezinsbond: € 2,50 - niet-leden: € 4.
n Nieuwjaarsconcert met Jan De Wilde
Zaterdag 13 januari om 19.45 uur
Jan De Wilde is een kleinkunsticoon. Hij werd
het na zijn eerste tv-optreden in 1965 en hij
is het ook nog in 2017. Meer dan vijftig jaar
muziekgeschiedenis in één leven. Jan is een
unieke vertegenwoordiger van de eerste generatie Vlaamse kleinkunstartiesten. Moeiteloos
behield hij zijn status. Dankzij liedjes die tot
onze culturele ziel zijn gaan behoren: ‘Joke’,
‘Een vrolijk lentelied’, ‘Walter’, ‘Eerste sneeuw’,
‘Fanfare van honger en dorst’ …
De voorbij jaren trok hij voor het eerst sinds
heel lang weer op tournee. Langs de grote CC’s
en schouwburgen. De ‘Dag meneer De Wilde’Theatertour overtrof alle verwachtingen en was
(zo goed als) volledig uitverkocht. Jan speelde
meer dan 50 concerten en palmde en passant
ook Dranouter, Boterhammen in het Park en de
Gentse Feesten in. En er kwam een biografie
én een cd-box met nieuw werk.
Ook in het theaterseizoen 2017-2018 staat Jan

De Wilde ‘ongegeneerd’ op het podium. Witgallig zilvergrijs, onnavolgbaar grappig maar
bovenal muzikaal ijzersterk. Met het beste uit
wat hij ooit op plaat zette én met nieuwe liedjes, zoals ‘Wals met Mathilda’, de intrigerende
cover van de Tom Waits song ‘Tom Traubert’s
Blues’.
Voor de ‘Dag meneer De Wilde’-tour pakt Jan
groots uit. Hij doet het samen met zijn ‘Vrienden’. Een bende talentvolle muzikanten met
een heel grote staat van dienst. Voor een hartverwarmend concert op zaterdag 13 januari
om 19.45 uur (deuren open om 18.30 uur) in
de Sint-Martinuskerk te Roesbrugge.
Prijs: € 14 volw. - € 10 kind. Kaarten zijn te verkrijgen via www.roesbrugge.com of op 0475
23 00 63. Eveneens een ideaal eindejaarscadeau met mogelijkheid tot naamvermelding op
de kaarten!
n Filmavond ‘Café Derby’
Vrijdag 26 januari om 19.45 uur
1985. Georges is marktkramer en commerçant
in hart en nieren. Wanneer hij de kans krijgt
om Café Derby te huren en hoort dat de paus
op het terrein in Sint-Denijs-Westrem naast het
café een openluchtmis zal opdragen voor meer

De Suikeruiltjes

Nails & Style

Carla
Manicure: gelpolish en gelnagels
Iedere maand nieuwe kleurtjes binnen!
Medische pedicure

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

057 36 67 68 - 0472 56 43 09

www.desuikeruiltjes.com
info@desuikeruiltjes.be

Gesloten op woensdag en zondag
Behandelingen enkel op afspraak
Bergenstraat 9 - Beveren a.d. IJzer
0473 22 25 43
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STAVELE

dan honderdduizend aanwezigen ontstaat een
briljant plan. Hij maakt de collega-marktkramers warm om er standjes met eten en drank
te installeren. Ook zijn Hollandse vrouw en
hun vijf kinderen geloven erin. Want Georges
verkoopt alles, aan iedereen... Café Derby, de
eerste langspeelfilm van Lenny Van Wesemael,
is gebaseerd op het waar gebeurde verhaal van
een bijzondere familie. Heel die droom en hoop
om rijk te worden van dat pausbezoek fungeert
als achtergrond voor waar het echt om gaat:
een ontroerende kijk op een vader-dochterrelatie.
Film van Lenny Van Wesemael met Wim Opbrouck, Jan Decleir, Geert Van Rampelberg,
Günther Lesage, Monic Hendrickx, Chloë Daxhelet en Ben Segers in de hoofdrollen. Vooraf
worden enkele sfeerbeelden vertoond van de
activiteiten met onder andere het schoolbezoek in april.
Prijs: VVK € 5 - ADD € 6 en kinderen tot 12
jaar: € 2. Kaarten o.a te verkrijgen bij Roger Benauwt (0474 49 57 79), Geert Six (op school),
Christen Volkshuis (057 30 03 22) en de leden
van het Verbroederingscomité. Iedereen van
harte welkom op 26 januari in het OC Karel de
Blauwer te Roesbrugge.

n Kerstevocatie
Zondag 17 december om 15 uur
Op zondag 17 december om 15 uur is er reeds
voor de 17de maal een kerstevocatie in feestzaal ‘De Moote’. Aan dit initiatief werken het
St.-Ceciliakoor, Jeugdorkest Stavele, 5de en
6de leerjaar met meester Brecht, Olbiol en
plaatselijk talent mee. Tijdens het optreden
kunnen de aanwezigen genieten van warme
glühwein, chocolademelk, koffie, streekbier
of… een straffe koffie. De toegang is volledig
gratis.
De opbrengst van deze muzikale namiddag
wordt gebruikt voor het onderhoud en de verdere uitbouw - omschakeling naar ledverlichting - van de kerstverlichting in ons dorp.
In de zaal wordt voor deze gelegenheid de
mooie kerststal vanuit de kerk, destijds geschonken door de “6 Koningen”, opgesteld
en ook een versierde kerstboom kan er niet
ontbreken. Dit alles zorgt voor een stemmige
namiddag in kerstsfeer.
n Kerstmarkt
Vrijdag 22 december vanaf 18 uur
In Stavele wordt op vrijdag 22 december het
dorpsplein naar jaarlijkse gewoonte opnieuw
omgetoverd tot een sfeervolle kerstmarkt met
ruime drank- en eetgelegenheid. Vanaf 18 uur
kunnen de bezoekers er genieten van de gezellige kerstsfeer en kuieren tussen de verschillende kraampjes van verenigingen en handelaars
uit de buurt.
Info: Pieter Matten 0496 35 59 27.

Glinsterende sneeuwvlokjes
Vallen zachtjes op de grond
Het lijken wel sterretjes
In de avondstond
Mooi helder flikkeren lichtjes
In iedere boom
Warme gezelligheid
Zonder schroom
In de donkere nacht
Luister ik naar de wind
Bij kaarslicht heerlijk warm
Naar het gehuil van een wonderkind

’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

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

AANPASSEN EN HERSTELLEN
VAN KLEDIJ
Ilse Warmoes
Dodemanstraat 2
8978 Abele-Watou
Tel. 057 38 82 75
Gsm 0475 46 57 96
ilse.warmoes@telenet.be
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GESCHENKTIPS

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN NOVEMBER 2017
KAARTING - 17 NOVEMBER
OC Karel de Blauwer
28 deelnemers - wonnen 3 partijen: Huyghe Geert
330 pt., Decaesteker Wilfried 292 pt. en Bogaert Maria
277 pt.
Wonnen 0 partijen: Vandecasserie Paula 148 pt.,
Vereype Gratienne 154 pt. en Deblonde Agnes 123 pt.
Klassement na 30 partijen:
1. Decaesteker Wilfried
2. Demuynck Eugène
3. Depyper Anna
4. Vandevoorde Maria
5. Decorte Christiane

OOSTVLETEREN,
meer dan een dorp aan de IJzer
Info: www.vleterenteboek.be

WATOU, ABELE &
SINT-JAN-TER-BIEZEN 1830-2015
geschiedenis van een grensdorp
Info: jan.daschot@telenet.be

“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 geparkeerd 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 uitgaf.

Al weerskanten van de Schreve

Al
weerskanten
van de
Schreve

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.

100

Al weerskanten

KLUCHTEN

van de Schreve

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 succes verklaren?

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

kluchten van
Romain Depuydt

Romain Depuydt

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

kluchten van
Romain Depuydt

ROESBRUGGE-HARINGE,
in woord en beeld

AL WEERSKANTEN
VAN DE SCHREVE
Kluchten van
Romain Depuydt

100 KLUCHTEN
Al weerskanten
van de Schreve
Romain Depuydt

Prijs: € 30
Info@drukkerijschoonaert.be

Prijs: € 16
Prijs: € 19
Info@drukkerijschoonaert.be Info@drukkerijschoonaert.be

DAKWERKEN

27/3404 pt.
18/2612 pt.
18/2316 pt.
17/2290 pt.
17/2222 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 8 pt., Timperman Lucienne 8 pt., Vercoutter
Marie-Thérèse 7 pt. en Decaesteker Maria 6 pt.
Klassement:
1. Boury Alice
2. Decaesteker Maria
3. Timperman Lucienne
4. Vercoutter Marie-Thérèse

103 pt.
89 pt.
84 pt.
79 pt.

KAARTING - 28 NOVEMBER
Kristen Volkshuis
24 deelnemers - wonnen 3 partijen: Decaesteker
Wilfried 324 pt., Vanhoucke Willy 281 pt., Vandecasserie
Paula 290 pt. en Vereype Gratienne 239 pt.
Klassement na 33 partijen:
1. Decaesteker Wilfried
2. Meeuw Eddy
3. Ceenaeme Maria
4. Demuynck Eugène
5. Vanhoucke Willy

21/3038 pt.
21/2554 pt.
21/2519 pt.
20/2594 pt.
20/2507 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Vercoutter Marie-Thérèse 12 pt., Boury Alice 11 pt.,
Timperman Lucienne 9 pt. en Decaesteker Maria 7 pt.
Klassement:
1. Boury Alice
2. Timperman Lucienne
3. Decaesteker Maria
4. Vercoutter Marie-Thérèse

124 pt.
108 pt.
94 pt.
92 pt.

PETANQUE - 10 NOVEMBER
32 deelnemers - wonnen 3 partijen: Butaye Willy,
Queldry Marc, Soetaert Frans en Van Acker Jozef
PETANQUE - 24 NOVEMBER (inhaalbeurt)
37 deelnemers - wonnen 3 partijen: Antheunis
Cecile, Bogaert Maria, Gyssels Raymond en Ryon Jozef

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

Klassement:
1. Butaye Willy
2. Neyrinck Aimé
3. Dessein Johan
4. Vanderhaeghe Guido
5. Huyghe Geert
6. Vandendriessche Alain
7. Antheunis Cecile
8. Van Acker Jozef
9. Callemeyn Victor
10. Deloz Jean-Claude

43 part./645 pt.
41 part./614 pt.
38 part./608 pt.
39 part./648 pt.
39 part./633 pt.
35 part./643 pt.
35 part./626 pt.
35 part./603 pt.
33 part./612 pt.
33 part./585 pt.
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Het Wethuys Watou

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

NIEUW WETHUYSMENU
à € 38 p.p. - vanaf 27.12.2017
Bubbels Wethuys met amuses
Sudderpotje van Noordzeevis
of courgettesoep met mascarpone
Blanquette van zalm, broccoli, prei of
Varkenshaasje in notenkorst,
aardpeerblokjes, gestoofde spinazie
met aardappelgratin
Warme mandarijnen
vlierbessencoulis en mango-ijs
Graag reservatie
057 20 60 02 of 0497 85 68 38

OPENINGSUREN
EINDEJAARSPERIODE
doorlopend open uitgezonderd op
kerstavond en oudejaarsavond vanaf 16 uur
Kerstdag en 2de kerstdag gesloten
OPEN OP MAANDAG 1 JANUARI 2018

Relaxen en genieten bij …
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 !
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D.L.Decor bvba
Schilder- & decoratiewerken
gsm 0475 37 08 68
dl.decor@telenet.be

Van bij ons

Stadhuis van Lo
Er is niet alleen het Museum Destrooper, het
Vateplein, de machtige St-Pieterskerk met
merkwaardige pastorie, de Westpoort, de
Caesarsboom, de Duiventoren, de Oude
Abdij maar ook Lo’s elegante voormalige
Stadhuis op de Markt, een pareltje van renaissancebouwkunst, in 1665-1666 ontworpen door de Ieperse archtect Joos Staesin.
Het half-vrijstaande torentje aan de voorzijde moest dienen om er de stadsklok
en de minibeiaard in onder te brengen.
De toren, die steunt op twee zuilen met
rondbogen, is onderaan opengewerkt tot
een pui (de ‘pretecke’), waar de officiële bekendmakingen voorgelezen werden.
Boven de ingang prijkt een sierlijk smeedijzeren uithangteken met het wapen van de stad.
Het gelijkvloers dient als restaurant. Boven is
een mooie eetzaal met een sierlijke schoorsteenmantel, mooie glasramen van Wybo die
de wapenschilden van de toenmalige (1566)
wereldlijke en kerkelijke heersers voorstellen.
Lo, maar een voorschoot groot, herbergt nog
andere schatten. Ruimschoots een bezoek
waard!

Wim Sohier

Danny Lahoutte
Blekerijweg 30a
8972 Proven

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

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

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

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

J. LAHOUTTE

Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk

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

!!! BELANGRIJK !!!

!!! ONLINE !!!

De volgende IJzerbode verschijnt
op woensdag 17 januari 2018.
Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op
maandag 8 januari 2018.

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!
www.drukkerijschoonaert.be
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ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE

Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 15 december
vrijdag 19 januari 2018
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 26 december
dinsdag 23 januari 2018
Vogelpik
smijting voor de leden
zaterdag 13 januari 2018

BEVEREN-IJZER

• Vrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 18 januari 2018

HARINGE

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

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

• Boekentip:
Nu in de bib van Roesbrugge: De waanzinnige
boomhut van 13, 26 en 39 verdiepingen. De
waanzinnige
boomhut-serie prikkelt niet
alleen de lachspieren
maar ook de fantasie,
en laat daarbij zien hoe
prettig en complexloos lezen kan zijn.
De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen, een boomhut
zoals die van Andy en
Terry heb je nog nooit
gezien! Er is een bowlingbaan, een zwembad met reuzenhaaien,
een geheim laboratorium en een machine die
je overal volgt en snoepjes in je mond schiet
als je trek hebt. Andy en Terry beleven er de
dolste avonturen, want in hun boomhut is alles
mogelijk.

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

Proven
• Stan Dely, geb. 24 oktober,
z.v. Pieter en Iris Bruynooghe
Roesbrugge-Haringe
• Lewis De Muer, geb. 7 november,
z.v. Jonas en Shari Zutterman
Watou
• Jack Demaeght, geb. 9 november,
z.v. Mathijs en Esther Huybreghts
• Jean-Yves De Bock, geb. 22 november,
z.v. Hans en Katelijne Lemaire

OVERLIJDENS

Proven
• Anna Igodt, overl. 11 november, 95 j.,
wed. v. Robert Vulsteke
• Marcel Vandenbroucke, overl. 23 november,
96 j., echtg. v. Maria Sticker
Roesbrugge-Haringe
• Fernanda Bonte, overl. 27 november, 84 j.,
echtg. v. Ignace Vandermarliere

TE KOOP
• ALU- en PVC-ramen en -voordeuren
Toonzaalmodellen. Prijs overeen te komen.

• Zwarte piano
in goede staat. € 600

• 8 lederen stoelen
1 jaar oud. € 800

Tel. 057 30 06 79 - Gsm 0477 77 53 80

WEERSPREUKEN
EN WEERLEGENDEN
Decemberwind uit oost
brengt de zieken weinig troost.
December koud en in sneeuwgewaad
een jaar vol vruchtbaarheid verraadt.
Decembermist
geeft goud in de kist.
Uit den grooten volkskalender
van Paul Van Zummeren

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten
Alle carrosseriewerken • schilderen

Taaltap 171
Spreek niet van kromtaal maar respectvol van kindertaal. Te vaak
vergeten we welk een massa woordenschat een kind moet opbouwen, door wat een wirwar van regels en conventies het zich heen
moet wurmen.
Kinderen die hun moedertaal aan het leren zijn, verrassen geregeld
met taalvondsten die door volwassenen ook wel ‘fouten’ worden
genoemd.
“Het huis stond in lichte vlaaien”, “Ik slaap in mijn bloot”, “Een
kindje heeft iets uitgeslikt”.
Wie vaak bij kinderen vertoeft, hoort heel wat opmerkelijke staaltjes
van taalcreativiteit. Kinderen die hun moedertaal aan het leren zijn,
trekken alle registers open, en dat levert vaak onverwachte, meestal
erg geestige en soms ook wel ontroerende taalvondsten op. Zulke
kinderuitspraken zijn niet alleen vermakelijk, ze zeggen ook iets
over hoe taalverwerving bij kinderen ongeveer in z’n werk gaat.
Behalve klankovereenkomst kan er ook iets anders ten grondslag
liggen aan het gebruik van opmerkelijke woorden. Soms splitst een
kind een samenstelling of woordgroep en kiest het voor één deel
daarvan een woord dat op zichzelf dezelfde betekenis heeft: ‘ochtendham’ voor ‘ontbijtspek’, ‘kapot wit’ voor ‘gebroken wit’, ‘Vrouw
Rennen’ voor ‘Vrouw Holle’, en ‘een klas vogels’ voor ‘een school’.
Soms hebben kinderen een samengesteld woord goed gehoord,
en beide delen ervan opgeslagen, maar wordt de samenstelling
uitgesproken in de verkeerde volgorde, zoals in ‘openblikker’ voor
‘blikopener’. Op de vraag: “Heb je nog pijn?”, antwoordt een kind:
“Nee, want ik slik nu stilpijners.” Een ander kind zegt: “Ik ga rechtregel naar huis.”
Vaak zijn de samenstellingen die kinderen produceren een vermenging van twee vormen die het kind waarschijnlijk beide weleens
heeft gehoord: ‘schierigbenieuwd’ (‘benieuwd’ en ‘nieuwsgierig’),
‘ondeugenietje’ (‘ondeugend’ en ‘deugniet’) en ‘voorklappen’
(‘voorzeggen’ en ‘verklappen’).
Kinderen spreken woorden vaak heel anders uit dan volwassenen.
Jonge kinderen hebben nogal eens moeite hebben met woorden
die met een ‘k’ beginnen. Zo worden ‘koek’ en ‘kikker’ door veel
kinderen uitgesproken als ‘toek’ en ‘tikker’.
Als kinderen zich wagen aan woorden met twee medeklinkers met
een verschillende articulatieplaats, dan kiezen ze doorgaans woorden waarvan de eerste medeklinker begint met een klank die wordt
gevormd met de lippen, zoals de ‘p’, ‘f’ of ‘m’, en de tweede met
een klank die met de tongpunt wordt gemaakt, zoals de ‘t’ of ‘s’.
Woorden als - ’poes’ - en - ’paard’ - gaan daarom zelden fout. Om
dezelfde reden kunnen de meeste kinderen eerder ‘poes’ dan ‘soep’
zeggen, hoewel ze uit dezelfde klanken zijn opgebouwd.
Een andere moeilijke klank is de ‘r’, een klank waar kinderen bovendien nog lang moeite mee hebben. “Ik wil late een man zonde
snolletje en zonde bil”, zei een driejarig meisje.
Al die kindertaaluitingen mogen dan misschien de indruk wekken
dat kinderen nog niet alle aspecten van hun moedertaal onder de
knie hebben, vaak is duidelijk dat ze al een heel aardig inzicht hebben in de regels en regelmatigheden van de taal. Zo weten ze dat
zelfstandige naamwoorden op - ‘e(n)’ vaak een meervoud aangeven, alleen gaan ze soms wat te ver in de praktische toepassing:
‘een toor’, ‘een groent’, ‘een kleer’, ‘een gaar’, ‘een kus’, ‘een vark’,
“Ik sla je met mijn deeg”.
Onregelmatige verleden tijden worden bij kinderen heel gemakkelijk
regelmatig: “Mama heeft gestrijkt”, “Jeroen is daar aangekomt”,
“Ik heb haar ook een hapje gegeeft”, “Wij hebben papa gezoekt”,
“Ik glijdde mij daar uit”, “gesnijd”, “opgeëet”. Soms worden volwassenen ook verbeterd: “Nee, je moet geklímd zeggen”.
Soms gebruiken kinderen zelfs een dubbele, gemengde verledentijdvorm, zowel de regelmatige als de onregelmatige: “Toen ik sliepte”,
“Ik schrokte in mijn droom”, “Ik vielde”.
In de hoop dat deze taaltap je bevielde.
Wim Sohier
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Nadruk verboden

Opmaak en druk: Drukkerij Schoonaert bvba, Roesbrugge

ADVIES • KWALITEIT • SERVICE • FLEXIBILITEIT

‘t Ollerlatste gat en te vieërklauwe - heeëlegaans tegen ze troag bioritme in - goat Djooës Verachterd ze
joarlienksje leveren. Chanse, e moe nie passentig ze
toeër ofwachten tende de reke want ‘t zit nie e luus of
oede, troage kwene bie ‘n biechtstoeël.
Sebiet schuuft ‘n biechtvoader ze durtje open. “Dag
vrieënd, lucht e ki j’n herte.”
“Ewel ja, meneeëre paster, ‘t is precies dóavooëren
dan ‘k op bezoek kommen, voe te bekennen dan ke
… buten de lientjes ekleurd hen. Je verstoa wel!”
“Buten de lientjes ekleurd? E keeë of mééër of e
keeë?” tint ‘n paster en loeërt kurieuzeneuzig deur
ze traliewerk. “Je zit gie ogliek ol lange nie mir in de
krutschole!”
“Hoeë da je ‘t zieët!! Moa ‘k zien bliede da je de reste
nie ezieën hed. Dan ke vrimde gieng.”
“Op reize ewist in ‘t butenland? Verre?” vroagt ‘n
paster konsuuskonsooë.
“Verre van, ‘k zien op de prochie ebleven en binnenevollen bie Wendie, die snelle poeëze in café De Bieërlippe rechtover’t gemeeënthuus.”
“E pientje drienken, in schooën, angenoam gezelschap, da ‘s gin dooëd- of doageliksche zoende!
Moeëder d’ Heilige Kerke trieeërt en ooërdeeëlt zo
streng nieë, e pientje meeër of miender.”
“Joamoa ja, moa ‘t wos meeër! ‘k Hen mééër of ééën
Duveltje soldoat emakt mi Wendy, en ezo woaren
ke meeër of echambreeërd en ‘k zien mit die puppe
‘n trap op egoan noa Bethlehem.”
“En…?” vroagt ‘n paster die ‘t ossan ol moe weten,
lieëfst in geuren en kleuren. “En …?”
“Leo’tje loaide nog moa zjuuste Wendy’s vergitmenietje of ‘k kreeëgen vrads e weerpeis en zette mien
in achteruut en point mort. Wuk zeg je dóavan, meneeëre paster?” “Proficiat! Eind goed, al goed!”
“Zoe je geirn hen hé, karwoat, moa… d’ ran voeëlen
is ozo vele of binnengoan. Vorkomt dat in ‘t vervoog,
zwicht dat Sodomaschepsel. Voe vergiffenisse van je
zoendige goeste lees je 5 oenzevoaders en 5 weesjegroeëten. En dóarachter stik je € 50 in me collectebusse boven ‘t wiegwoatervat.”
Ezind lik e keun krabbelt Djooës uut ‘t biechtekot,
zoekt e stoeël vanachter in de kerke, mummelt er ze
5 oenzevoaders en weesjegroeëten en stapt toen noa
de collectebusse. E bluuft er en holve menute stoan,
wrieft verzichtig tegen ‘n offerblok en zet het toen an
noa kottem.
De paster die Djooës goeëd kent en doarom nie
verre speurt, hoedt ze biechtelieng goeëd in ’t oge
en deurzieët ze geboarieng. E vlieëgt ze biechtstoeël
uut, trekt ze soetoane e bitje hogger voe e beteren
loop t’ hen en hoast num achter Djooës de kerke uut.
Mi ze baritongstemme roept ‘n a-zo lude da heeël de
stroate ‘t hooërt: “Hélaba, Djooës, zeuroare, je stak je
penitensje nie in de collectebusse moar in je broekbeuze!”
“En gie, gie hoedt je nie an je princiepen,” schreeuwt
Djooës, “‘k Hen z’ ertegen ewreven, die € 50. En vogens joén is dat ‘t zelfste of d’rin doeën! Dus … !”
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Eindejaar bij uw
dorpshandelaar

€ 500 f 8 x € 100 f € 3000 naturaprijzen

J ABELE
J WATOU
J PROVEN

500tot 31.12.2017
E1.12
6x
f ABELEE 100
f WATOU

0
E 2ra8pfr0ijPROVEN
zen
natu

J KROMBEKE
J ROESBRUGGE-HARINGE
J BEVEREN
J STAVELE

f KROMBEKE
f ROESBRUGGE-HARINGE
f BEVEREN
f STAVELE
f RENINGELST

VRAAG
VRAAG JE LOTJES !
JE LOTJES !

Bijlage ‘De IJzerbode’ december 2017

Unie van Zelfstandige Ondernemers

1.12 tot 31.12.2017
ABELE

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

Café Rohardushof

PROVEN & KROMBEKE

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

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

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

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

VRAAG JE LOTJES !
Openbare trekking in
Café “D’Oude Smisse” te Reningelst
op vrijdag 5 januari 2018 om 19 uur.

winnende nummers op

www.unizo.be/ijzerbode
De prijzen moeten afgehaald worden
vóór 31 januari 2018.

RECTO/

ECTO

Eindejaarsgeschenken!
OPEN OP ZONDAGEN 24 EN 31 DECEMBER
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TOT € 65
CASH BACK

bij aankoop van
één (of meerdere)
extra set(s) Fritel
CW bakplaten

Fritel CW2438
wafelijzer

4x7 - 1600 W - massief gegoten aluminium bakplaat 6 thermostaatposities - omkeerbaar toestel voor
perfecte verdeling van het deeg - uitneembare platen antraciet metallic - 24 bakplaten apart verkrijgbaar

99,99

Fritel FF1400
friet-fondue
friteuse 1,5 l + fondue 1 l - 8-hoekige kuip & korf COOL TOUCH handgrepen - uitgiettuit met fonduering en 6 fonduevorken - stofdeksel

49,99

€

Tefal GC3050
grill
2000 W - BBQ of contactgrill regelbaar-on/off - jus opvangbakje

84,99

€

€

Fritel WT2478
warmhoudplaat XXL

Philips HR2203/80
soupmaker

54x41cm - 400 W - traploos regelbare
temperatuur: 20 tot 130 °C - gerechten
warmhouden of opwarmen borden

1000 W - 5 functies
1 snelheid + moment receptenboek

€ 15
CASH
BACK

1350 W - 10 pannetjes - thermospot

99,99

€

79,99

€

€ 10
CASH
BACK

Bosch MFQ36470
handmixer
450 W - 5 snelheden - inox staaf kloppers & kneedhaken - mengbeker met deksel

64,99

€

99,99

€

€ 50
CASH
BACK

Braun
MQ3005 Cream
staafmixer

Kenwood
KVL4110S
keukenrobot

700 W - 2 snelheden - inox antispat staafmixervoet POWERBell plus = verbeterde voet met extra mesje
om harde ingrediënten snel te pureren inclusief: inox klopper, beker 600 ml

Keukenrobot - 1200 W - 6,7 l mengkom in rvs elektronische snelheidsregeling: variabele snelheden
+ pulse - kunststof blender - accessoires: K-klopper,
Garde, Deeghaak, spatdeksel met vulopening

49,99

€

449,00

€

Bijlage ‘De IJzerbode’ december 2017

Tefal RE4588
raclette grill

€ 15
CASH
BACK
Philips
HR2752/90
citruspers
85 W sap direct in glas pulpselector

64,99

€

Braun
WK3000WH
waterkoker
1 l - 2200 W - filter - verborgen weerstand ook in zwart verkrijgbaar

39,99

€

Philips
HR3555/00
blender
2 l SAN beker variabele snelheden +
moment - icecrush smoothie - 700 W

99,99

€

Braun
HT3010WH
toaster
2 sleuven van 13 cm - 1000 W - broodjesopzet kruimellade - opwarmfunctie - broodlift ook in zwart verkrijgbaar

49,99

€

150
SENSEO
COFFEE
PADS
Philips HD7829/60
Senseo Viva Café
1 of 2 kopjes - afneembaar reservoir 0,9 l - 1450 W auto-off - ontkalken-indicatie - ook verkrijgbaar in wit
HD7829/00, roze HD7829/30, rood HD7829/80,
pale mint HD7829/20 en violet hush HD7829/10

84,99

€

Demeyere SET 88017
kookpottenset Resto 4-delig
kookpot met deksel 18 cm - kookpot met deksel 20 cm
- soeppot met deksel 24 cm - steelpan 16 cm

199,00

€

Braun
KF3120WH
koffiezet
1,25 l - 1000 W waterfilter auto off 40 min ook in zwart verkrijgbaar

59,99

€

Krups XN1101
Nespresso Essenza Mini
Philips HD7892/00
Senseo Switch
1 tot 7 kopjes - 1 l - 1450 W - thermoskan senseopads of filterkoffie - auto-off ontkalken-indicatie - ook verkrijgbaar in zwart
HD7892/60 en rood HD7820/80

109,99

€

thermoblock - waterreservoir
0,6 l - automatische stop regelbare kopgrootte:
2 tassen - 19 bar auto-off: 9 of 30 minuten
- 1200 W - welkomstpak
met 14 capsules - wit ook verkrijgbaar in zwart
XN110810, in grijs XN110B10

99,99

TOT
€ 30
COFFEE

€

Rowenta DW9210D5
stoomstrijkijzer
Rowenta CT3818
koffiezet met thermos
800 W - 1,25 l - 10-15 kopjes auto-off: 5 min - anti-drup

89,99

€

Ecosteam - 2600 W - 45 g/min stoomdebiet 200 g/min superpressing - manueel
regelbaar stoomdebiet - geïntegreerd antikalk
systeem - anti-drup - vertikaal ontkreuken 350 ml - Eco functie - Laser Microsteam 400
3De Laser strijkzool - zelfreinigingsfunctie Precision tip - spray - Ecosteam

89,99

€

Philips GC8711/20
stoomgenerator
6 bar - 2600 W - 120-350 g/min optitemp - turbosteam

199,99

€

6 VER
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Whirlpool MCP 341 WH
microgolfoven

Whirlpool JT 469 SL combi-microgolfoven

25 l - 800 W - draaischotel: 28 cm functies: Jet Start - Jet Defrost Menu - child lock - wit

149,99

JetChef - 5 kookmethodes: microgolfoven 1000 W, grill 1200 W, turbo hete lucht, crisp en stomen 11 kookfuncties - 6th Sense reheat - bread defrost - 6th Sense steam - 33 l uitschakelbaar draaiplateau met diameter 36 cm

279,99

€

€

VOUCHER
€ 75
ICI PARIS
XL

Miele WKB 130
wasautomaat

AEG L8FEE96S
wasautomaat

1600 tpm - 8 kg - 1-lijn display wit - schuin
bedieningspaneel - CapDosing - SoftSteamtrommel
- startuitstel tot 24 u - resttijdaanduiding - AutoClean
wasmiddellade - Profi Eco-motor - deur: alu zilver

8000 Serie - ÖKOMix - 9 kg - 1600 t, groot display ÖKOInverter motor: 10 jaar waarborg op de motor startuitstel - ProSense - stoom AquaControl - zilver paneel

999,00

€

A+++

(-10%)

799,00

€

A+++

(-50%)

Liebherr GNP2713
diepvriezer
221 l **** - 164,4x60x63 cm NoFrost - LCD-temperatuurdisplay
VarioSpace - SuperFrost - FrostSafe

799,00

€
Miele TDD 230 WP
condens droogkast - warmtepomp
8 kg - 7 segmenten display geel - schuin bedieningspaneel
- Perfect Dry - FragranceDos - SoftCare trommel geïntegreerde condenswaterafvoer - startuitstel tot 24 u resttijdaanduiding - LED-trommelverlichting onderhoudsvrije condensor - lotuswitte deur

1049,00 A

€

++

A++

Miele G 4980 VI Jubilee
vaatwasser volledig integreerbaar
5 programma’s - ComfortClose deur - resttijdaanduiding - 45 dB startuitstel tot 24 u - Thermospaar - halve belading - Turbothermic circulatiedroging DosControl - bestekkorf - 13 bestekken - Comfort korfuitrusting - warmwateraansluiting ook verkrijgbaar met 3D besteklade G 4980 SCVI aan € 999

949,00

€

A++

€ 20
CASH
BACK
Philips S5400/06
scheerapparaat

Philips AJ3400/12 - klokradio
FM - groot display - dubbel alarm 24u. aanduiding - sleeptimer

24,99

€

Philips S7310/12
scheerapparaat

multi precision super lift&cut precisietrimmer afspoelbaar autonomie 45 min oplaadtijd: 1 u - travellock

gentle precisionblade precisietrimmer wet&dry - Li-Ion batterij autonomie 50 min flexibele scheerkop

149,99

99,99

€

€

Sony SRSXB10B
draadloze luidspreker
zwarte draagbare minispeaker Bluetooth met speaker add functie - NFC extra Bass - IPX5 waterproof - audio in autonomie tot 16 uur - speaker phone
functie - ophanghaakje ook in witte, gele, rode, blauwe of groene uitvoering

49,99

€

Philips BRL160/00
ladyshave

Philips BHD176/00
haardroger

wet&dry - dubbele bewegende scheerkop skin stretcher - draadloos - 60 min gebruik
met volle lading - batterij-indicator

2200 W - 6 snelheden koude lucht stand ionische boost - diffusor

49,99

€

39,99

€

€ 5 CASH BACK +
€ 5 CASH BACK BIJ
AANKOOP
VAN ORAL-B
OPZETBORSTELS

Oral-B D10
Mickey Mouse
tandenborstel kids

Olimpia Splendid by
Thermo Comfort Oblo 2.2
bijverwarming

oplaadbaar - musical timer 5600 rotaties/min - body “Mickey” 1 opzetborsteltje - vanaf 3 jaar

2200 W - 3 vermogens: 800/1400/2200 W IP 21 - thermostaat met beveiliging vorstbeveiligingsstand - mat zwart

39,99

€

44,99

€

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

114,99

€

Folder geldig van 1 december tot en met 31 december 2018. Volledige folder op www.elektrocappoen.be

€ 10
CASH
BACK
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